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Protok6l kontroli dorafnej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 1 im. Ksigstwa siewierskiego'

ul. Pilsudskiego 3 l, 42-470 Siewierz

Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Rafatr Wieja

Nazwa i siedziba organu spiawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator Oswiaty'

ul. Powstari c6w 4l a, 4O-O24 Katowice

ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem

1..

2.
a
J.

6.

7.

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Irena W6jcik-Wartak

5. Data wydania i numei upo*aznienia do przeprowadzenia kontroli: 6 grudnia 2017 r"

oA-oR.Os 7 .2.1521.2017
Terminy rozpoczgciai zakoftczenia kontroli: 15 grudnia20LT r. - 15 grudnia 2Ol7 t'

Tematyka tontroil (zgodna z przepisaml art. i5 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r' -

prawo oiwiatowe iiz. (1. 2 2017 ,. por. 59 z p6in. zm.): prawidlowoS6 realizacji zadai

okreslonych w art. 55 ust. 2 ww. ustawy'

Czynno5ci kontrolne; rozmowa z dyiektorem szkoly oraz analiza dokumentacji, tj' planu

,uiroru pedagogicznego, regulaminu i protokolatza r-ady pedagogicznei-, zeszyl:u zatzqdzeh

dyrektora szkoly, o""r"pru"yiawzycielL iwybi6rcz o - ?),harmonogramu 
dyZur6w nauczycieli'

procedur: oceny pracy nauczycieli, orguniracji turystyki i krajoznawslya, lelgstru 
wypadk6w,

iokumentacji przebiego ,uotruria (ksiggi uczni6w, ksiggi ewidencji dzieci, arkuszy ocen'

dziennik6w" lekcyjnyJh, zajgd rewalidacyjnych i Swietlicy), dokumentacji dot' awansu

zawodowego nauczyciel i oraz orgaririiii pomocy psychologiczno pedagogicznej'

przeprowairono wizjg 1oka1n4 warunk6w nauki: sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, Swietlicy

szkolnej. Dokonano oUr.r*u.;i zaigckolafilmowego prowadzonei ptzez dyrektora szkoly'

Opis usialonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci.

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzkuz proledurq oceny pracy dyrektora szkoly, kt6ra zostala

okreslona * ,ul.."niu sl4skiego Kuratora oswiaty z dma 6 puadziemika 2017 r' w sprawie

procedury dokonywania oceny pracy dyrektora szkoly lub plac6wki (nr OA-

OR.110.3.1 8.2AD:.Po przepro*udr.ri,t czynnoSci kontrolnych ustalono, co nastqpuje;

1) Dyrektor planuj4c' nidr6, pedagogiczny uwzglgdnia specyfikg i potrzeby szkoly'

Corocznie opruco*.rj" ptan naOzJru pedagogicztego i przedstawia radzie pedagogicznej

w terminie ,godrrym z przepisami ptawa. Na rok izkolny 21l7l20l8 przedstawil' radzie

pedagogiczn"i ,u zebraniu tZ wrzehnia20lT r. (protok6N nr 212017/2018). Plan nadzoru

pedagogrcznego uwzglgdnia: kierunki polityki oSwiatowej paristwa, zadania okreSlone

;rr* 36;kt"go r.,ittru Oswiaty w^ planie nadzoru pedagogicznego oraz wnioski

, ,adrorl pedagogicznego sprawo*untgo w szkole w poprzednim roku szkolnym' Plan

nadzo ru pedago giczne go z awie r a w szcze g6lno Sci :

- przedmiot ewaluacji wewnqtrznei orazterminy jej przeprowadzenia,

- iematykg i terminy prr"pro*u dzania kontroli (m.in. prawidlowoSd prowadzenia

dokumentacji prr.ti.gr, 
'nauczania, 

prawidlowoSd realizacji zadafu w zakresie

orgarizacii 
- 

kiztalcenia uczni6w niepelnosprawnych, organizaila pomocy

pslchologiczno-pedagogicznej dla ,t.rtti6* posiadaj4cych opinig poradni

psycholo giczno-Pedago gicznej ),

- zakres *.po*uiurialaucrycieli poprzez szkolenia (m'in' plalowanie pracy zgodnie

z nowa po^artu*a programow4, *tpo*aganie rozwoju ucznia zdolnego),

- zakres -oritorowuniu (m.in. realizacja efektywnoSci zastqpstw za nieobecnych

nauczycieli),

- plan obserwacji zajg1, (harmonogram obserwacji,

wdraZania nowej podstawy programowej).

8.

9.
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parafa dyrektoru
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2) Dyrektor uspolecznil proces nadzoru pedagogicznego poprzez powolanie zespoluds. ewaluacji wewngtrznej.
3) Dyrektor szkoly przedstawi a radzie pedagogicznej wyniki i wnioski wynikaj4 ce zesprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalnosci szkoly w formiesprawozdania' Rada 

- 
pedagogicrnu ,.rttulila sposoby wykorzystania wynik6w nadzorupedagogicznego zgodnie z kompetencjami okreslonymi 

-w 
art- 70 ust. I ustawy z dniazdnia 14 grudnia 2016r. prawo os*iuto*. (Dz. U. izotl r.,po'.59 zpozn.zm.).4) Rada pedagogiczna dziala w oparciu o regulamin,kt6ry jest dostosowany do aktualnieobowi4zui4cych przepis6w piu*u. uctrwaly rady pedagogicznej sa podejmowanewlasciwie, tj' zwykl4 wigkszosci4 glos6w * ou..ros.i. co najmniej polowy jej czlonk6w.Dokument acja rady pedagogicznei lrowadzona jest prawidlowo.5) w szkole prowadzo-na jest Aiugnoru wstgpna i-korilowa wiedzy i umiejgtnosci uczni6w.Dla uczni6w kl' vI przeprowadzane byly pr6bne sprawdziany w oparciu o materialyopracowane przez Gdariskie wydawnictwo oPERoN, w kl. IV i v diagnoza efekt6wksztalcenia prowadzona jest na bazie zmoayr*owanych przez zespoly nauczycielimaterial6w z oKE w Jaworznie, a dla u.rri6", tt.- i-ttt szkola lri"pro*udza testykompetencji' w latach 201412015 i 

.201512016 wyniki ze rp.u*ar'iurru zewngtrznegoz matematyki, jgzyka polskiego i jg.zyka angielskieg o byly po.o*rry*ulrr" lub wy2sze odwynik6w uzyskiwanychprzezuczni6w na p6ziomiJpo*iut, i wojew6dztwa. Dla ucznidwgimnazjum przeprowadzane sQ pr6!1e egziminy * opa.ciu o materialy opracowan e przezGdariskie wydawnictwo oPERoN. inalizg' *yrrit o* sprawdzian6w zewngtrznychprzeprowadza\ zesp6l zadaniowy nauczycieli. 
-w 

ratach 20L4r2015 i 201512016i 207612077 wyniki uzyskane przezuczni6w szkoly na egzaminie zewngtrznym zhistoriii wiedzy o spoleczeristwie, przedmiot6* p.ryroa, iczych, matematyk i oraz jgzykaangielskiego na skali staninowej wynosz4 6 (wyzej sredni). Natomiasi stanin z jgzykapolskiego wynosi 7 (wysoki), z igzyka niemiect iego na poziomie rozszerzonym - g
(bardzo wysoki),. na poziomie ptdstawowym i'lnuinyzrry). ao;;;znie w szkoleprzeprowadzana jest standaryzacja testSw 

- 
egzaminacyjnycr, we wsp6lpracy z oKEJaworzno.

6) Uczniowie osi4gaj E znacz4ce wyniki w konkursach przedmiotowych - w roku szkolnym201612017 4 uczni6w uzyskalo ty'tul laure ata, a'2 tytul finaiisty * wole*odzkichKonkursach przedmiotolvych organizowanych prze? Sl4skiego Kuratora oswiaty.uczniowie takze zdobywajq ,tug.ody i ryr6mieniu * mrr.r..*rii zawoJach sportowychgminnych, powiatowych, wojew6dzkich i og6lnopolskich.
7) Analizg wynik6w sprawdzian6w i egzamin6w zewngtrznych, a takze analizg osiqgnigiuczni6w w konkursach. przepro wadzazesp6l zadaniowy nauczycieli.8) w szkole dzialajq kola zaiiteresowari: informatyczne, sportowe, jgzykowe, historyczne,artystyczne (plastyczne, muzyczna filmowe, wokalne,'taneczne),matematyczne, religijne,chemiczne, przyrodnicze, fizyczne, biblio_teczne (Klub vo'zera"ry Lit"r1, szkolnywolontariat, zajgcia z pierwszej pomocy ,,Maly ratownik,,, kolo iTVfrrrior, gromadazuchowa' uczniowie majq mo2liwoi6 akiy*nego doskonalenia swoich umiejgtnoscii rozwijania pasji' w odpowi edzi na specyficzn-e potrzeby uczni6w (z dysfunkcjami)nauczyciele opracowuj4. zestawy drY?\ wspierajQcych dostosorvujQc 3e ao mo2liwosciuczni6w' wprowadzaj 4 j e na zaigciach 

.ler<cyj 
nychi za; f"iuct wyr6wnuj 4cych wiedzg.9) w szkole wprowadzono innowacig p.aug-ogi" i"q aiii;rqcE nauki jgzykamigowego ,,Niemigaj sig - ucz sig jqzykamigowego, ,,Gimnastyka iorekcyjna na lekcjach wychowaniafizycznego w klasach arugich i trzecich .rr.frf poartu*o-"j,,, ,i;;_stop Engrish_angielski na co dzien" - w ramach projektu ,,Nuu"ryi.l dwujgzycrrry, u ,ur."es uczni6wna rodzimym i europejskim rynku pracy" realizowanego od 30 grudnia 2015r. do 31grudnia 2017r' finansowanego z rrogramu operacyjnego wiedza Edukacja Rozw6j.
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Wa2nym aspektem w placy dyrektora i rozwoju wszechstronnego uczni6w jest

wprowadzenie edukacji ratowniczej w szkole w celu zapobiegania i minimalizowania

skutk6w zagro1efi oraz wyposazenie uczni6w w wiedzq z zak'resu udzielania pierwszej

pomocy, uSwiadomienie dziiciom o groz4cych niebezpieczefstwach, uwra2liwienie ich na

dbaloSd o swoje zdrowie.

10) Dyrektor, jako nauczyciel prowadzi w wymiarze 3 godzin tygodniowo k6lko filmowe dla

uczni6w w celu ksztaltowania osobowoSii ucznia, rozwijania jego pasji i zainteresowafl'

W czasie zajgc uczniowie poznaj4podstawy rezyserii filmowej i reporterskiej. Ksztahuj4

umiejgtnoS6 wyszukiwania i korzysiania z informacj i oraz umiejqtnoS1 ptacy zespolowej'

Z iniqatywy dyrektora powstala szkolna telewizja wraz z profesjonalnym studiem nagrari

iTV JUNIOR, kt6ra iozs zerzyla swojq dzialalnoS6, jako telewizja regionalna iTV

SIEWIERZ 
\\*,qwczo - nrofilaktvcznv iest ooraco,* rueprowadzon411) Program wychowawczo - profilaktyczny jest opracowany w oparclu o p

' 
diainozE oczekiwari u.rni6*, rodzic6w- i nauczycieli. Zostal uchwalony przez radE

rodiic6w w porozumieniu z rad4 pedagogicznq zgodnie z art' 84 ust' 2 ww' ustawy'

W szkole podejmowane sq dzialania et<otogiczne, prozdrowotne i profilaktyczne, kt6re

s\124 eliminowaniu niepoZ4danych zjawisk w szkole oraz ksztaltowaniu postaw

proelologicznych i prozdiowotnych. Dla uczni6w stwarzane sq warunki do ksztahowania

,dro*.go- stylu zycL poprzez udzial w projektach ,,Szklanka mleka", ,,owoce i warzywa

w szkole" , ,,Zachowii lrreZ*y umysl;. Szkota wsp6lpracuje z fun{acj4 ekologicznq

Silesia w Katowicach, Nadle6nictwem Siewierz, Zespolem Park6w Krajobrazowych woj'

Sl4skiego w zakresie r:ealizacjiprogram6w, warsztat6w i konkurs6w ekologicznych'

12) Dyrektor gromadzi informai3" o pru"y na.oczy.cieli w celu dokonania oceny ich pracy
' 

zawodow.i. Nu podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, 2e dokonuj4c oceny pracy

dyrektor uwzglgdnia w szczeg6lnoSci: poprawnoS6 merytoryczn4 i metodyczn4

pio*adrorry ch- iajgt, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych, wspomaganie

wszechstronnego 
"ror*ti, u"rniu z uwzglgdnieniem jego mo2liwo3ci i potrzeb

zaanga1owanie zawodowe nauczyciela (uczesinictwo w pozalekcyjnej dzialalnoSci szkoly,

udzial w pracach zespol6w nauczycielskich, zainteresowanie uczniem i jego

Srodowiskiem), wsp6trprac9 z rodzicami, aktywnoS6 nauczyciela w doskonaleniu

zawodowym i przestrzeganie porz4dku pracy'

13) Szkola objgta jest *oiitotirgiem wewngitrny* i zevtnEtrznym w celu podniesienia

bezpieczeristwa. W celu podniesienia tezpieczeristwa i usprawnienia komunikacji

wprowadzono system telefon6w wewnqtrznych. Systematycznie prowadzone s4 kontrole

ok.ro*. i priegl4dy techniczne obiektu. W szkole wdro2ono procedutq dotyczqcl

zapewnienia bezpietzeristwa uczniom, organizacji turystyki i krajoznawstwa'

priypro*udzania. bokumentacja organizacji wycieczek jest prowadzona prawidlowo,

turiv wycieczek sq zgodne , zJ4cznlkiem do rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu i dnu 8 listopada 2OOl r: w sprawie warunk6w i sposobu

organizow| nia prze, publiczne przedsikola, szkoly i plac6wki krajoznawstwa i turystyki

1Oz. U. z2}01r. Nr 135, poz.1516 zpoin' zm')'

W szkole prowadzony 
- 
jest rejesti wypadk6w. Dyrektor szkoly powolal zespol

powypadkowy, kt6ry 
"poir4ara 

protok6i ustalenia okoliczno3ci i przyczyn wypadku

; irzepisowym terminie. Zatwietdzony protok6l powypadkowy przez dyrektora

przekazywany lest rodzicowi ucznia. Dyrektor omawia z pracownikami szkoly

okolicznoS ci i przyczyny wypadk6w oraz ustala Srodki niezbqdne do zapobieZenia im'

Zgodniez harmonogramem nauczyciele pelni4 dy2ury w czasie przerw migdzylekcyjnych'

1a) Diogi ewakuacyjne oznakowano w spos6b v,ryruiny i trwaly. Schody s4 wyposa2one
' 

w bilustrady zpo.gcrami zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sig po nich'

pomieszczenia 'szkoly s4 wlaSciwie oS*i"1lon. i ogrzewane. Miejsca, do kt6rych
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wzbroniony .jest dostgp osobom nieuprawnionym sQ odpowiednio oznakowane.Urz4dzenia higieniczno-sanitarne utrzymywane sQ w czystosci, ponadto jest staly dostgpdo cieplej, biez4cej wody. W pokoju nauczycielskim, gabinecie nauczycieli wychowaniafizycznego, Swietlicy, pracowni 
.chemicznej, fizycznel,-sali komput.-.o*..; znajduj4 sigapteczki wyposa2one w srodki niezbgdne d; udiielania pi"*rr.3 pomocy. przy

apteczkach zamieszczono instrukcje udzieiania pierwszej pomocy przedmedy cznej.15) Dyrektor wlasciwie organizuje pomoc psychoiogiczno - pedagogicznq oraz ksztalcenieuczni5w posiadajqcymi orzeczenia o-potrzeb[ ksztalcenia"sfiecjalnego (w br. 14orzeczeit)' z analizy arkusza organizacji szkoly wynil.<a, z. ay..iioi pizydzielil zajgciarewalidacyjne zgodnie z kwalifika_cjami nuu"rylidi oru, tdpo*iJJnio do rodzajuniepelnosprawnosci uczni6w. ZarzIdieni.* porolul zespoly nauczycieli i specjalist6wopracowuj4cych indywidualne programy edutacyjno - terapeutyczne. Rodzice uczni6wzostali pisemnie powiadomieni o potrzebie obiicia dzieci pornoc? fsychologi czno -pedagogiczn4 ze wskazaniem form, okresu udzielania po*o"y 'piychologiczno
pedagogicznej 

\rgT.wymiarze godzin ustalonym dla ucznia zgodnie z g 23 ust. 1 i 2rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowei-z dnia 9 sierpniJ ofi r. w sprawie zasadorganizacii i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznychprzedszkolach, szkolach i plac6wkuch 1or. u.l,zotl r.,po,.1591).
16) Dokumentacja przebiegu nauczania, tj. ksigga ewidencji dzieci, ksigg aucznibw,dziennikilekcyjne dla kazdego oddziatu, 

^j?; swietlicy, zajgc, rerialidacyjnych, zajg(,pozalekcyjnych jest prowadzonu ,godni" , ,o)porr4dieniem Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 25 sierpnia 2o17 r., w sprawie spoiobu prowadzen ia przez publiczneprzedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji 'przebiegu 
"iJ^r", dzialalnosciwychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w iej iokumJntacji fil. u z 2017 r.,poz.1646).

17) Dyrektor podejmuje skuteczne dzialania na rzecz wsp6lpracy szkoly z rodzicamii srodowiskiem lokalnym w zakresie_ organizacjiwolontariatuloo- Dzieckaw Sarnowie,
9.u'k Zyczliwych Serc, parafiami, Schionisko dla zwierzqt w zawierciu, NadlesnictwoSiewierz, Kolo Lowieckie orlik w siewierzu, woSP), rozwoju czytelnictwa np. wspdlnewyjazdy na targi ksi4zki (Biblioteka Publicina w Siewierzu), wychowaniaproekologicznego - warsztaty, konferencje i konkursy (Nadlesnictwo SiJwierz, FundacjaEkologiczna Silesia), edukacji dla bezpieczefstwa, tj'. organizacia egzuminu na kartgrowerow4, konkursu wiedzy polamiczej oraz pogadun"k nt. b. rpii"r"irt*a w Internecieoraz odpowiedzialnosci karnej nieletniih lroiicl-a, oSp Siewi eiz, Bgdzin). Spolecznosiszkolna aktywnie- uczestniczy w _akcjaih chaiytatywnych i pracach wolontariatuorganizuje wl11dy integracyjne, akcje_ charyatywne ,,pelna miska dla schroniska,,,swi4teczna zbi'rka 2ywnosci * 1u.rru.t akcji ,;wigitia ata ,u-o,rryJ mieszkaric6wGminy siewierz", ,,Nakrgcona akcja"- zbi6rki baierii oraz w akcji ,,szlachetna paczka,,oraz zorganizowano pomoc dla uczennicy poszkodowanej w pozar)e.' ,,Nakrgcona 

akcja,,-zbi'rka baterii' Dyrektor aktywnie wsp6lpracuje z Rad4 Rodzic6w. wsp6lpracanauczycieli z rodzicami polega -.. _in. 

^ 
- 

"organizacjr 
uroczystosci szkolnychi srodowiskowych, na wsp6lnyih dzialaniach nau""zycieii i rodzic6w dotyczqcychposzerzania oferty edukacyjnej , udziale rodzic6w w rializacji zad,af *y"ho*a* czychszkoly i wzmacniaj4ce motywai;g ao nauki.

18) w ramach rozwoju wlasnego i doskonalenia zawodowego dyrektor uczestn iczyl w latach2072 - 2017 w kilkunastu szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie, jakoscirealizowanych zadafi m.in.: ,,Nowa podstawa programowa dla szk6l podstawowych,,,
"zadania Dyrektor6w.szk6l i plac6wek w orginizacji roku .rtotri.go 2olTlzolgz uwzglgdnieniem zmian w prawie oswiatowyir od i wrzesnia 2017r.,,, ,,zadania

parafo dyrektora
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10.

11.

Dyrektora szkoly i Rady Pedagogicznej wynikajqce z reformy OSwiaty", ,,Kontrola
zarzqdcza- skuteczne i sprawne zarz4dzanie plac6wk4."

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia L4 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz.U. z2ol7 r'poz.59 zp6in. zm.) zaleca sig: zaleceri nie wydano

o
nia2o,tr iltr,ffi#:

podpis kontrolujqcego, mieisce i data podpisa(t frotokotu /

Sosnowiec , ..1..{..,..:(L 2or7 r.
podpis dyrektora szkoly, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zg\oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehefi dotycz4cych ustaleri

zawafiych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4Ia,
40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
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