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Protok6l kontroli doraZnej

l. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa Specjalna nr 30 w Sosnowcu,

ul .Sucha 21,41'200 Sosnowiec

2. Imig i nazwisko dyrektora: Aneta Jurkowska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujEcego: MalgorzataBqk

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzeniakontroli: 29 listopada2}lT r.

oA-oR. 05 7 .2.1 47 3 .2017

6. Terminy rozpoczEciai zakohczenia kontroli: 5 grudnia20lT r.

7. Tematyka kontroli: (zgodna zprzepisanri aft.55 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r'

prawo oSwiatowe (Dz.U. Z 2Ol7 r. poz. 59 z p62n. zm.): prawidlowo56 realizacji zadzir

okreSlonych w art. 55 ust.2 ww. ustawy.

8. CrynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem szkoly oraz analiza dokumentacji, tj. planu

nadzoru pedagogicznego, regulaminu i protokolarua rady pedagogicznej, zeszytu zaruqdzefr

dyrektora szkoly, ocen pracy nauczycieli, harmonogramu dyZur6w nauczycieli, procedur:

oceny pracy nauczycieli, organizacji turystyki i krajoznawstwa, zapewnienia bezpieczefstwa

uczniom, rejestr wypadk6w, dokumentacji przebiegu nauczania (ksiggi uczni6w, ksiggi

ewidencji dzieci, arkuszy ocen, dziennik6w lekcyjnych, zajg1 rewalidacyjnych i Swietlicy),

dokumentacji dot. awansu zawodowego nauczycieli oraz organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzono wizjg lokalnq warunk6w nauki, w tym sal

lekcyjnych, pracowni specjalistycznych, sali gimnastycznej, Swietlicy szkolnej. Dokonano

obserwacji zajg6 logopedycznych prowadzonych z uczniami klasy trzeciej gimnazjum ptzez

dyrektora szkolY.

g. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku z procedurQ oceny pracy dyrektora szkoly, kt6ra

zostalaokreSlona w zaleceniu Sl4skiego Kuratora Oswiaty zdnia6pu2dziemika20lT r'

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

oR.110.3.18.2017).
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Po przeprowadzeniu czynnoSci kontrolnych ustalono, co nastgpuje:

l. Dyrektor planuj4c nadzilr pedagogiczny uwzglgdnil specyfikg i potrzeby szkoly,

Opracowal plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018, kt6ry przedstawil

radzie pedagogicznej na zebraniu 14 wrzeSnia20lT r. (protok6l w 212017/2018). Plan

nadzoru pedagogicznego uwzglgdnia: kierunki polityki oSwiatowej paristwa, zadania

okreslone przez SQskiego Kuratora Oswiaty w planie nadzoru pedagogicznego oraz

wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku

szkolnym. Plan nadzoru pedagogicznego zawiera w szczeg6lnoSci :

a) przedmiot ewaluacji wewngtrznej (dzialania szkoly zapewniaj4 uczniom bezpieczerlstwo

frzyczne i psychiczne, a relacje migdzy wszystkimi czlonkami spolecznoSci szkolnej sE

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu) oraz terminy jej przeprowadzenia,

tematykg i terminy przeprowadzenia kontroli (prawidlowoS6 prowadzeria dokumentacji,

orgarizacja ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych, orgarizacja pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, wdrazanie nowej podstawy programowej, rozw6j

kompetencji czytelniczych uczni6w, rozw6j kompetencji matematycznych,

przyrodniczych,rozw6jkompetencjiinformatycznychdzieciimlodzie?y),

zakres wspomagania nauczycieli poprzez szkolenia (organizacja pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, nowoczesne metody wykorzystywane w ksztalceniu

uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mowa i komunikacja u os6b

autystycznych, muzyk a i zabawaw Makatonie),

zakres monitorowania (analiza efekt6w ksztalcenia, realizacja nowej podstawy

programowej),

e) plan obserwacji zajg| ( harmonogram obserwacji) brak procedury obserwacji zajg6.

Dyrektor uspolecznil proces nadzoru pedagogicznego poprzez powolanie zespolu

ds. ewaluacj i wewngtrznej.

2. Dyreklor szkoly przedstawil radzie pedagogicznej wyniki i wnioski plyn4ce

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje w formie sprawozdania.

Rada pedagogiczna nie ustalila jednak sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru

pedagogicznego zgodnie z kompetencjami okreSlonymi w art. 70 ust. I ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe ( Dz.U. z2Ol7 r.,poz.59 zp62n. nn.).

Rada pedagogiczna dziala w oparciu o regulamin, kt6ry nie jest dostosowany

b)

c)

d)
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do obowi4zujqcych przepis6w prawa. od 30 sierpnia 2010 r' regulamin nie byl

aktualizowany. Dostosowania do aktualnego prawa oSwiatowego wymagaj4: kompetencje

stanowiqce rady pedagogicznej: zatwierdzanie plan6w pracy szkoly lub plac6wki

po zaopiniowaniu pruez radg szkoly lub plac6wki, podejmowanie uchwal w sprawie

eksperyment6w pedagogicznych w szkole lub plac6wce, po zaopiniowaniu ich projeklow

przez radg szkoly lub plac6wki oraz tadq rodzic6w, ustalenie sposobu wykorzystania

wynik6w nadzoru pedagogicznego zgodni e z art./}'ust' 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r'

prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 t., poz. 5g z p6in.zm.) Stwierdzono brak zasiggania opinii

w kwestii projektu planu finansowego szkoly lub plac6wki (art.70 ust.2 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2017 t. poz.59 z p62n' zm') Dokumentowanie

dzialalnoSci rady pedagogicznej (protokoNy z jednego roku nie s4 oprawiane) odbywa sig

niezgodnie z 5 7 regulaminu rady pedagogicznej, brakuje r6wnie2 podpis6w niekt6rych

czlonk6w rady pedagogicznej. Uchwaly rady pedagogicznej sq podejmowane wlaSciwie' tj'

zwklqwigkszosci4 glos6w w obecnosci co najmniej polowy jej czlonk6w.

w szkole prowadzona jest diagnozawstgpna i koricowa wiedzy uczni6w. Dla uczni6w klas

pierwszych przeprowad zarle s4 indywidualne badania dojrzaloSci szkolnej we wrzesniu

kuZdego roku. Dla uczni6w klas sz6stych przeprowadzone byty pr6bne sprawdziany, za{

uczniowie klas fizecich gimnazjum pisz4 w lutym egzaminy pr6bne z jEzyka polskiego,

matematyki i jgzyka angielskiego w oparciu o materialy opracowaneptze OKE w Jaworznie'

w szkole dzia\azesp6l do spraw ewaluacji wynik6w egzaminu gimnazjalnego' z wynikami

ewaluacji egzamin6w rada peda gogic?rrra zostala zapoznana podczas konferencji 14

wrzeSnia 2017 r.

3. Dyrektor, jako nauczyciel logopeda prowadzi zajgcia logopedyczne z tczniami klasy

11zeciej gimnazj um. Podczas obserwowan y ch zaj96 terapii logopedycznej widoczna byla

praca z zastosowaniem metod aktywizuj4cych, co wyzwalalo inicjatywg uczni6w' Pani

dyrektor w zajgciach, majqcych 6wiczy6 poprawnosd wymowy, zastosowala r6znorodne

formy lwiczehusprawniaj 4cych motorykg narzEdzi mowy'

4. Program wychowaw czo - profilaktyczny jest opracowany w oparciu o przeplowadzonq

diagnozg oczekiwari uczni6w, rodzic6w i nauczyci eli. zostaN uchwalony przez radg

rodzic6w w porozumieniu z rad4 pedagogicnrq zgodnie z art' 84 ust' 2 ww' ustawy'

uchwala w 11201712018 w tej sprawie zostalapodjgta przezradg rodzic6w 18 wrzeSnia

2OlTr.Wszkolepodejmowanes4licznedziaNaniaprozdrowoheiprofilaktyczne

Cyklicznie organizowany jest program profilaktyczno- informacyjny "Jablko 
zarriast

papierosa", w roku szkolnym 201612017 realizowany byl projekt edukacyjno
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profilaktyczny w ramach regionalnego konkursu wiedzy o zdrowiu pod haslem

,,Cuk'rzyca - chorob4 cywilizacji" poN4czony z warsztatani udzielania pierwszej

pomocy przedlekarskiej, pro$am edukacyjno- terapeutyczny dla uczni6w

z niepelnosprawnoSci4 intelektualnq w stopniu umiarkowanym ,,Zabawa i nauka

w swiecie basni", program ,,Trzymaj formg", program arteterapii ,,Lubig friorzy1" i
kilkanaScie innych. Szkola uzyskala liczne certyfikaty: 1.06.2016 r. Certyfikat Sl4skiej

Sieci Szk6l Promuj4cych Zdrowie, Certyfikat ,,Bezpieczna Szkola", Certyfikat ,,Szkola

wolna od dopalaczy", Certyfikat,, Plac6wka przyjazna dzieciom z zaburzeniami

przetwatzania sensorycztego" oraz Cefifikat aktywnego uczestnictwa w kampanii

spolecznej ,,Palenie jest slabe".

Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy

zawodowej. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono,2e dokonujgc oceny pracy

dyrektor uwzglgdnil w szczeg6lnoSci poprawnoS6 prowadzonych zajgl dydaktycznych,

wychowawczych i opiekuriczych, zaarrgaZowanie zawodowe nauczyciela w dzialalnoS6

szkoly, udziaN w pracach zespol6w zadaniowych, wsp6lpracg zrodzicami, aktywnoS6

w doskonaleniu zawodowym i przestrzeganie porz4dku pracy. W roku szkolnym

201612017 dokonano oceny pracy 2 nauczycieli. W kartach projektu oceny pracy

wprowadzono punll dotyczqcy wniesienia pisemnych zasfrzeaeh,na kt6re nauczyciel ma

zagwarantowany prawem czas 14 dni od dnia zapoznania sig z projektem. Taki zapis

jest niezgodny z wzorem kart oceny okreslonym w $ 6 ust.2 rozporzqdzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteri6w i trybu dokonywania

oceny pracy nauczyciela, trybu postgpowania odwolawczego oraz skladu i sposobu

powolywania zespolu oceniaiQcego (Dz.u. 22016 r.,poa.2035 zp6hn. zm.).

W szkole istnieje procedura dotycz1ca zapewnienia bezpieczefstwa uczniom,

organizacii turystyki i krajoznawstwa. Dokumentacja organizacji wycieczek jest

prowadzona wlaSciwie, karty wycieczek s4 zgodne z zal1cznikiem do rozporz1dzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunk6w

i sposobu organizowaniaprzezpubliczne przedszkola, szkoly i plac6wki krajoznawstwa

i turystyki ( Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 z p62n. zm.) Wizja lokalna szkoly

wykazala, 2e drogi ewakuacyjne s4 oznakowane prawidlowo. Schody wyposaZono

w balustrady zporQczami zabezpieczaj1cymiprzedewentualnym zsuwaniem siE po nich.

Pomieszczenia szkoly s4 dobrze oSwietlone, estetyczne i odpowiednio ogrzewane.

Utz4dzenia higieniczno- sanitarne utrzymywane sQ w czystoSci. Zapewniono r6wnie2
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dostgp do cieptej wody. W pokoju nauczycielskim, gabinecie nauczycieli wychowania

ftzycznego i sali komputerowej znajduj4 sig apteczki odpowiednio wyposazone.

Przy apteczkach znajdujq sig instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

W szkole znajduje sig rejest wypadk6w, w kt6rym dyrektor nie zamieScit informacji

o podjgtych Srodkach zapobiegawczych i wydanych zarz4dzeniach. Sporz4dzano

protokoly powypadkowe. Dyrektor nie przedstawil dokumentacji potwierdzaj4cej

powiadamianie o wypadku rodzic6w, pracownika sluZby bezpieczehstwa, spolecznego

inspektora pracy, organ prowadzqcy szkolg i radg rodzic6w. W szkole jest plan

ewakuacyjny i instrukcj a przeciwpoZarowa.

Dyrektor poprawnie organizuje pomoc psychologiczfio - pedagogicznq oraz ksztalcenie

uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Prawidlowo

powolal zespoly nauczycieli i specjalist6w opracowuj4cych indywidualne programy

edukacyjno- terapeutyczne. Jednak rodzice uczni6w nie zostali pisemnie powiadomieni

o potrzebie objgcia dzieci pomocq psychologiczno - pedagogiczn4 ze wskazaniem form,

okresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej ortlz wymiarze godzin

ustalonym dla ucznia zgodnie z $ 23 ust. I i 2 rozporz4dzenia Ministra Edukacji

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

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach

(Dz.U. z 2017 r.,poz.1591).

W szkole zapewnione s4 dobre warunki organizacyjne do rcalizacji zadair

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych. Szkola dysponuje pracowniE

komputerowq z l0 stanowiskami dla uczni6w, salq gimnastyczn4 z silowni4, bibliotekq,

Swietlic4, pracowniami dla uczni6w ze spektrum autyzmu, sal4 integracji sensorycznej,

gabinetem biofeedbacku, gabinetem logopedycznym, Swietlic4 dla uczni6w z autynrrcm,

Swietlic4 relaksacyjn4 z hamakami, pracowni4 ceramiki oraz pracowni4 zajg(,

kulinamych. W otoczeniu szkoly znajduje sig plac zabaw, nowoczesne boisko

wielofunkcyjne, ogr6d sensorycmy i taras zabawowy.

10. Dokumentacja przebiegu nanczania, tj. ksigga ewidencji dzieci, ksigga uczni6w,

dzienniki lekcyjne dla ka2dego oddzialu, zajE6 Swietlicy, zajg1 rewalidacyjnych - jest

prowadzona zgodnie z rozporzqdzeniem Minisfa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r.,w sprawie sposobu prowadzeniaprzezpubliczne przedszkola, szkoly i plac6wki

dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz

rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U. 22017 r.,poz.1646).

11. Dyrektor podejmuje liczne, ciekawe dzialanianarzeczwsp6lpracy szkoly z rodzicari

8.

9.
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i Srodowiskiem lokalnym w zakresie wolontariatu (Caritas Sosnowiec, Hospicjum Sw.

Tomasza Apostola w Sosnowcu, schronisko dla zwierzqt w Milowicach). Szkola

wsp6lpracuje r6wnie2 z wieloma instSrtucjami takimi jak: Uniwersytet SQski, Miejska

Biblioteka Publiczna, Energetyczne Centrum Kultury, Miejski Dom Kultury

w Maczkach, w kt6rym pomaga w organizacji imprez okolicznoSciowych wsp6lnie

zklubem 5Oplus orazzDomem Pomocy Spolecznej w Sosnowcu, Towarzystwem

Przyjaci6l Dzieci, Centrum Ksztalcenia Zawodowe go. Z nadleSnictwem Siewierz szko\a

wsp6lpracuje w ramach akcji ,,Choinka nadziei." Bierze takhe udziaN w akcjach

charytatywnych takich j ak,,Kromka chleba'l

12. W ramach rozwoju wlasnego i doskonalenia zawodowego dyrektor vtykazal du24

akfywnoS6, uczestniczqc w latach 2014 - 2017 w kilkunastu szkoleniach, konferencjach

i warsztatach w zakresie podnoszenia jakoSci pracy dyrektora np. opracowywanie

arkusza organizacyjnego w nowej rzeczywistoSci szkolnej, bycie liderem marketingu,

budowanie wizerunku plac6wki oSwiatowej w sytuacji zmiany, ruch kadrowy

w oSwiacie , zmiany w prawie oSwiatowym. Dyrelctor ukoriczyl tak2e w 2014 r. kurs

kwalifikacyjny z zah,resu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczni6w

autystycznych.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi1zkn

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinmej dzialalnoSci statutowej szJ<oly/plac6wki: nie stwierdzono

I l. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z druaz dnra 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U

22017 r. poz. 59 zp62n.zm.) zaleca sig:

Dostosowa6 regulamin rady pedagogicznej do obowipuj4cego prawa, atakhe zasiggat

opinii rady pedagogicznej we wszystkich sprawach okreSlonych w kompetencjach dla

tego organu szkoly, zgodnie z art.70 ust. 2 ustawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo

o5wiatowe ( Dz. U. 22017 r.,poz.59 z p62n. zm.) w zwirykuzart.73 ust. 2 ww.

ustawy.

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

W regulaminie rady pedagogicznej doprecyzowad zasady przyjmowania uregulowari

wewngtrznych zgodnie z obowiEzuj4cymi przepisami prawa oSwiatowego w oparciu

l)

2)
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3)

4)

o art.73 ust. 2 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe ( Dz. U. 22017 r.,

poz.59 zp6Ln.nn.).

Termin realizacji: - do 15 stycznia 2018 r.

Dokumentowa6 dzialalnoS6 rady pedagogicznej zgodnie z $ 7 regulaminu rady

pedagogicznej. Oprawid ksiggi protokol6w.

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

Dokumentowa6 oceng pracy nauczycieli zgodnie z $ 6 ust.l ,ZRozporz4dzeniaMinistra

Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie kryteri6w i trybu dokonywania

oceny pracy nauczyciela, trybu postgpowania odwolawczego oraz skladu i sposobu

powolywania zespolu oceniaj4cego.( Dz.U z 15 grudnia20l6 r. po2.2035.).

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

W rejestrze wypadk6w odnotowywa6 wypadki wraz z adnotacjq o podjgtych Srodkach

zapobiegawczych i wydanych zarz1dzeniach, a takZe o kazdyrn wypadku powiadamia6

niezwNocznie wszystkie podmioty/instytucje zgodnie z $ 4l ust.l oraz $ 50 ust I

rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczefrstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz.U.

22003 r. nr 6 zp62n. zm.).

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

Dokonad aktualizacji instnrkcjibezpieczerlstwa poZarowego w zwi1zku z $ 6 ust. I

rozporzqdzenia Minista Spraw Wewngtznych i Administacji z dniaT czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przecivtpoaarowej budynk6w, innych obiekt6w budowlanych

i teren6w (Dz. U. 22010 r., nr 109, poz.7l9).

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

s)

6)
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podpis kontro tjqcego, miejsce i data podpisania protol<nlu



Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zasfrzeheh dotycz4cych ustalerl

zawartych w protokole kontoli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstanc6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia25 sierpnia

2017 roktw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.22017 r., poz.l658).
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