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Protok6l kontroli doraLnel

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawow anr 16, oddriulu t przedszkolnymi w D4browie

G6rniczej, ul. Konopnickiej 56, 41-300 D4browa G6rnicza.
2. ImiE i nazwisko dyrektora: Alicja Bieganska.
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O6wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a.

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Maria Policht.
Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 23 puldziemika 2017 r.,

nr. OA-OR.057 .2.t205.2017 .

6. Terminy rozpoczgciaizakoirczenia kontroli:27 pu2dziernika 2017 r.-27 pafldziemikaZ}lT r.

7. Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoly, w kontekScie realizacji zadah dyrektora
szkoly w zwiqzkl z wnioskiem dyrektora szkoly o oceng pracy (data wplywu wniosku - l1
wrzeSnia 2017 r)

8. CzynnoSci kontrolne:
a. Analiza dokumentacji, w tym m.in.:

Statutu szkoly, w czgsci dotycz4cej zadandyrektora szkoly,

Plan6w nadzoru dyrektora szkoly od roku szkolnego 201212013,

Protokol6w Rady pedagogicznej od roku szkolnego 201212013,

Program6w wychowawczych i profilaktycznych od roku szkolnego 201212013,

Programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szkolnym 2017 12018,

Analizy egzamin6w zewngtrznych od roku szkolnego 201212013,

Indywidualnych teczek pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczni6w od

roku szkolnego 201212013,
Protokol6w Rady Rodzic6w od roku szkolnego20l2l20l3,
Protokol6w Samorz4du Uczniowskiego od roku szkolnego 201212013,

Dokumentacj i oceny pracy wybranych nauczycie I i,
Dokumentacji przebiegu stazu i oceny dorobku zawodowego wybranych
nauczycieli,
Protokol6w spotkari zespol6w przedmiotowych od roku szkolnego 201212013,

b. Rozmowa z dyrektorem szkoly - P. Alicjq Biegarisk4.
1. Opis ustalonego stanu faktycziego, w tym ujawnionych nieprawidlowo5ci:

W trakcie kontroli ustalono, 2e dyrektor szkoly w realizuje zadaria dyrektora okreSlone

w $ 8 statutu szkoly w powiEzanlt z art. 5 i 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo

Oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)t1.
a) kieruje dzialalnoSciq szkoly oraz reprezentuje j4 na zewnqtrz. Dyrektor dziala na

podsiawie planu pracy szkoly zatwierdzonego przez radg pedagogiczn4. Plany pracy

szkoty nakaady rok szkolny sq zatwierdzane przez Radg Pedagogiczn4 w ramach jej kompetencji

stanowi4cych, po zaopiniowaniu przez Radg Rodzic6w.

b) promuje szkolg w Srodowisku lokalnym, podejmuje inicjatywy na rzecz Srodowiska

lokalnego, wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w Srodowisku

lokalnym.
Szkola propaguje wiedzE astronomiczn4, prowadzone s4 zapcia pozalekcyjne dla

uczni6w szkoly, dzieci z przedszkoli i mlodzieZy szkolnej w ramach D4browskiego Kola
MiloSnikorv Astronomiii Astronautyki im. St. R. Brzostkiewicza Obserwatorium

i Mlltimedialnego Laboratorium Kosmosrl. W szkole dziala Dyskr,rsyjnl' Kltrb

Astronomiczny dla doroslych. Szkola slynie z.e szkolnego obserwatorittm

puruftt t['rektoru s:kol).i.tIucirki
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astronollliczllcgo. Organizorvarlc sE pokazy nicba i prclekcje rv ramach obchodr5rv

Miasta D4browy G6rniczej. podczas organizacii Wojewodzkiego Konkursu

Astronomicznego-pod honorowym patronatem Sl4skiego Kuratora Oswiaty i Dyrektora

Planetariurn w Chorzowie. Szkola organizuje ,,Wakacje z Astronomiq", ,,Zimowe Ferie z

Astronomi4" - program popularnonaukowy dla dzieci i mlodzieZy szkolnej, konkurs astro

fotograficzny ,,Bli2ej Nieba" dla dzieci i mlodzieZy Szkolnej .

c) sprawuje nadzlr pedagogicznY

- opruco*rrje plan nadzoru pedagogicznego na kahdy rok szkolny. Opracowany plan

nudro* przedstawiaradzie pedagogicznej do 15 wrzesniakaldego roku zgodnie z $ 23

ust. L rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz- U. z 2017 r., poz' 1658)'

plany nadzoru pedagogiczrego zawieraj4 wszystkie elementy zawarte w $ 23 ust' 3

po wolane g o rczporz4dzenia.
przeAstawi arad)ie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzotu w terminie

yryznaczonym w $ 24 powolanego rozporzqdzenia, tj. do 3l sierpniakaldego roku.

nabie?1co dokumentuj e realizacjE zadahryznaczonych w planie nadzoru.

wykorzystuje wnioski z wewngtrznego nadzoru do planowania pracy szkoly. Wnioski ze

sprawowanlgo nadzoru przedstawi ane radzie pedagogicznej zawieraj4 rekomendacje do

iriutut, w kolejny- roku szkolnym. Znal&tjq sig one w kolejnym planie nadzoru

pedagogiczrr.go, oraz sq realizowane w toku dzialai wychowawczych, opiekuriczych

i *yifr6*u*izych szkoly. Od roku 201612017 podejmowana jest uchwata w sprawie

sposobu wykorzystania wniosk6 w z nadzots pedago gicznego.

sprawuje tpieki nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju

piychofizy"in"go przez aktywne dzialania prozdrowotne. Szkola posiada dostosowany

iopotrzeL *y.ho*u*czych program wychowawczo- profilaktyczny szkoly skierowany

do uczni6w 
-i 

realizowany prr", nauczycieli. Program jest dostosowany do potrzeb

rozwojowych uczni6w i potrzeb danego Srodowiska. Program wychowawczo-

profilaktyczny szkoly obejmuje tresci i dzialania o charakterze wychowawczym

i pronlanycznym, w tym troskg o postawg moraln4 i obywatelsk4 uczni6w oraz

porrurro**ie ich godnoSci osobistej oraz zdrowie uczni6w. Cele strategiczne programu

odrrorrq sig do pod";*o**ia skoordynowanych dzialafi, kt6rych efektem ma byi
nabywanie przez uczni6w nastqpuj 4cych umiej gtno6ci i cech:

moralnogci - uczei stosuje postawy moralne, w szczeg6lnoSci postawy szacunku

wobec kazdego czlowieka, rozwijaumiejgtno6ci wsp6ldzialania. dba o godnoSd swoj4

i drugiej osoby.
patri6tyzmu - uczeri zna historig_powstania paristwa polskiego, symbole narodowe;

zna historig Swigta NiepodlegloSci Polski; rozumie znaczenie symboli otaz

w trakcie brzmienia hYmnu Polski;
zachowania podczas uroczYstoSci

szkolnych i paristwowYch.

Plan wychowawczo- profilaktyczny dlakolejnych etap6w edukacyjnych zawiera

patriotyczne i obywatelskie, zwraca uwagg na moralnoSf i godnoS6.

W bieZ4cym rok, szkolnym program wychowawczo-profilaktyczny szkoly zostal

uchwalony Uchwal4 Rady RodzicOw nr lll20l7 z dnia 14.09.2017r w sprawie

uchwalenia w poiozumieniu z Rad4 Pedagogicznq programu wychowawczo-

profilaktyc znego --Uchwala Rady Pedagogicznej nr XII/14.09.2017 z dnia 14.09.2017t.

W poprzednich latach programy: *ychowa*czy i profilaktyczny uchwalone byty do

realizacji na okres 2015-2018.
e) realizujl uchwaly rady pedag ogicznej,podjqte w ramach ich kompetencji stanowi4cych;

p arafa dy r e kl o r a s z ko ly / p la c dw ki

d)

prawidlowych zachowari patriotycznych, np.

pozytywnie ocenia i stosuje uznane tradycj4
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Uchwaly racly pcdagogicznej byly podejmowane rv ratnach kompetencji stanor.vi4cych

i realizowane na bie24co. W ostatnich latach nie miaty mieisca przypadki wstrzymania

uchwal Rady Pedagogicznej.
wykonuje zadania zwiqzane z zapewnieniem bezpieczeflstwa uczniom i nauczycielom

w czasie zajg| organizowanych przez Szkolg;
Na pocz4tku ka2dego roku szkolnego przeprowadzane s4 przegl4dy BHP, z kt6rych

sporzqdzany jest protok6l. Sale i pomieszczenia wyposazone s4 w regulaminy (m.in.

regulaminy sali gimnastycznej, pracowni komputerowej, korzystania z boiska, silowni,
placu zabaw). W wyznaczonychmiejscach znajdujqsig apteczki pierwszej pomocy. Drogi

ewakuacyjne oznaczone sQ w spos6b wyruhny i trwaly, a plan ewakuacji znajduje siE

w widocznym miejscu. Zapewnia uczniom opiekg w czasie zajgc organizowanych przez

szkolg.
wsp6ldzial a ze szkohami wy2szymi w organizacj i praktyk pedago gicznych.

w ciqgu ostatnich pigciu lat podjgla w-sp6lpraca z Akademi4 im. Jana Dlugosza

w Czgstochowie, Wyasz4 Szkol4 Biznesu w D4browie G6rniczej, Akademi4

WychowaniaFizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Akademi4 Ignatianum

w Krakowie w zakresie organizacji siedemnastu praktyk pedagogicznych

organizuje i nadzoruje na terenie szkoly lub plac6wki odbywanie praktyk

pedago gicz ny ch przez student6w.
wykonuje zadania wynikaj4ce z przepis6w szczeg6lnych, w tym np. wydaje decyzje

administracyjne zgodnie z prawem. W latach 2012-2017 dyrektor podj4l decyzje

administracyjne w sprawie: skreslenia pelnoletniego ucznia z listy uczni6w, odroczenia

obowi4zku szkolnego orazzwiqzane z nadaniem aktu nauczyciela kontraktowego.

w wykonywaniu swoich zadah wsp6lpracuje z rad4 szkoly lub plac6wki, rad1

pedagogiczn4, rodzicami i samorz4dem uczniowskim.
Dyrektor zasigga opinii Rady Rodziclw i Samorz4du Uczniowskiego - m.in. opinie

w sprawie skreSlenia ucznia, dni wolnych - opinia samorz4du uczniowskiego, opiniarady
rodzic6w w sprawie 2 godzin do wyboru wychowania frzycznego, w sprawie dni

wolnych, w sprawie projektu planu finansowego, w sprawie dokonywania oceny

nauczyciela ubiegaj4cego sig o awans.

W szkole organizowane s4 przedsiEwzigcia w postaci imprez szkolnych, festyn6w,

uroczystoSci i akademii. Rada rodzic6w wspiera dzialalnoSi szkoly w formie dotowania

pomocy dydaktycznych, nagr6d w konkursach organizowanych przez szkolg oraz nagr6d

ksi4zkowych i puchar6w na zakohczenie roku szkolnego. Rodzice aktywnie uczestniczq

w spotkaniach z dyrektorem, wsp6lnie planuj4c realizacjg dzialah szkolnych, promocjg

szkoly.
zapevnia realizacjE zaleceh wynikaj4cych z orzeczef o potrzebie ksztalcenia specjalnego

ucini6w, uczniowie posiadaj4 IPET-y, prowadzone s4 zaiEcia rewalidacyjne, szkola

udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W trakcie kontroli stwierdzono, 2e w niekt6rych indywidualnych teczkach pomocy

psychologiczrrc - pedagogicznej w latach szkolnych 201512016,201612017 i 201712018

6rak pism kierowanych do rodzic6w uczni6w dotycz4cych ustalonych dla uczmia form,

okresu udzielania PPP oraz wymiaru godzin w kt6rych poszczeg6lne formy bqd4

realizowane - dotyczy m. in.

- co jest niezgodne z $ 23 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacii i udzielania pomocy

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach

(Dz. U. z 2017 r., poz. l59l).
k) ,t*u.ru warunki do dzialania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeh i innych organizacji,

w szczeg6lnoSci organizacji harcerskich, kt6rych celem statutowyry jest dzialalnoSc

wychowawcza lub rozszirzanie i wzbogacanie form dzialalnoSci dydaktycznei,

p a r afa dy r e kt o r a s z koly/p I a c 6tt k i

s)

h)

i)
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l)

wychowau'czej, opiekuriozcj i imrowacyjnej Szkoly. W szkolc dziala 7 Dqbrorvska
Gromada Zuchow a,,Sloneczna Gro mada,,, szkol ny wo I ontariat.

k) zapervnia pomoc nauczycielom \v rcalizacji ich zadahi ich doskonalenia zawodowego.
dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego,
udostgpnia informacje przychodzqce do szkoly (e-maile, korespondencja pocztoria,
informatory o5rodk6w doskonal4cych nauczycieli itp;), pozyskuje lnformacle 

-dotyczqce

potrzeb szkoleniowych na kolejny rok. Rozpoznanie takie przeprowadza takze lider
WDN. Dyrektor planuje organizacjg szkoleri dla nauczycieli uwzglgdniajqc potrzeby
szkoly, nauczycieli, wnio ski wynikai 4ce z nadzoru pedago giczne go.
W latach 2012 do 2017 zorganizowano dziewigtnaScie szkoleri przeprowadzonych przez
podmioty zewngtrzne: m. in. Warsztaty uzytkownik6w modulu dZiennik, Pierwsza pomoc
przedmedyczna, Jak motywowad uczni6w do nauki, Ocenianie ksztaltuj4ce - szliolenie
informacyjne, Budowanie relacji nauczyciel rodzic wyzwanii 

" 
azy zadania,

Nauczycielskie zespoly zadaniowe, Organizacja pomocy psychologi czno -pedagogicznej
w praktyce.
W latach 2012-2017 dziewigciu nauczycieli ukoriczylo r6Zne
m. in.: studia podyplomowe- biologia, frzyka, zintegrowana
wychowanie przedszkolne, etyka, logopedia z glottodydaktyk4
zapewnia prawidtrowy przebieg stazu nauczycieli ubiegaj4cych sig o uzyskanie
awansu zawodowego.
W zwiqzku z awansem zawodowym nauczycieli dyrektor dokonal oceny dorobku

zawodowego czterech nauczycieli.
m) dokonuje oceny pracy nauczycieli.

W latach 2012 do 2017 dyrektor dokonal oceny pracy dwudziestu nauczycieli.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w
zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w

zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku

i opiekuricz ej oraz imej dzialalnoSci statutowej
dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
szkoly/plac6wki:

nie stwierdzono
Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe
(D2.U.2017 poz. 59 ze zm) zaleca sig:

o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologi czno -pedagogicznej
oryz wymiatze godzin, w kt6rych poszczeg6lne. formy bgd1 realizowane niezwiocznie
informowai pisemnie rodzic6w ucznia zgodnie 2 obowiqzkiem dyrektora wynikaj4cymz $ 23 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia ZOii r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pldagogicznej
wpublicznychprzedszkolach, szkolachiplac6wkach(Dz. u. z 2017 r., poz. lsrl). - -
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formy doskonalenia, w tym
edukacja wczesnoszkolna i

stopnia
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4. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

p arafa dy re kto ra szkoly/p lac an ki

/n,x4
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