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Protok6l kontroli dorainej

l. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: szkola Podstawowa specjelne nr 30 w sosnowcu'

ul .Sucha 21, 41-200 Somowiec

2, Imiq i nazwisko dyrektora: Aleta Jurkowska

3. Nazwa i sie&iba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator O3wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafc6w 4la

4. Imig i nazwisko kontolujqcego: Malgorzata B4k

5. Data wydania i numer upowe+nienia do przeprowadzenia kontoli: 29 listopada 2017 r.

o A-oR.o 57 .2. t 47 3.20 17

6. Terminy rozao czgcia i zakohczenia konroli: 5 grudnia 2017 r'

7. Tematyka kontoli: (zgodna z ptzepisami art.55 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

prawo oswiatowe (Dz.U. Z 2077 r. poz. 59 z pin. zrn.): prawidlowosd realizacji zedari

okreSlonych w art 55 ust 2 ww. ustawy'

8. CzynnoSci koDtrohe: roznowa z dyrchorem szkoty oraz analiza dokumentacji, tj. planu

nadzoru @agogicznego, reguleminu i protokolarza rady pedagogicznej, zeszytu zarzadzeit

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

ooeny pracy nauczycieli, organizacji turystyki i hajoznawstwa, zapewnienia bezpieczeistwa

uczniom, rejesr wypadk6w, dokumenlacji przebiegu nauczania (ksiggi uczni6w' ksiggi

ewidencji dzieci, arkuszy oceu &iennik6w lekcyjnych, zajgd rewalidacyjnych i 6wietlicy),

dokumentacji dot. awaDsu zawodowego nauczycieli otaz organizacji pomocy

psychologiczno-pedagogiczmej. Przeprowadzono wizjg lokaln4 warunk6w nauki, w tym sal

lekcyjnych, pracowni specjalistycanycll sali gimnastycznej, swietlicy szkolnej. Dokonano

obserwacji zajg6 logopedycznych prowadzonych z uczniami klasy trzeciej gimIlazjum przez

dyrektora szkoly.

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

Kontrolg prueprowadzono w zwiezku z procedur4 oceny pracy dyrettora szkoly, ktora

zostda okre6lona w zaleceniu Sl4skiego Kuatora Oswiaty z dnia 6 peridziemika2gl7 r.

w sprawie prccedury dokonywania @eny pracy dyreltora szkoty lub plac6wki (nr oA-

oR.110.3.18.2017).



Po przeprowadzeniu czynno5ci kontolnych ustalono, co nastqpuje:

l. Dyrektor plmuj4c nadz6r pedagogiczny uwzglgdnil specyfikg i potzeby szkoly,

Opracowal plan nadzoru pedagogicaego na rok szkolny 2017 /2018, kt6ry przedstawil

radzie pedagogicznej na zebraniu 14 wrzeSnia 2017 r. (protok6l u 21201712018). Plam

nadzoru pedagogiczrego uwzglgdnia: kierunki polityki o6wiatowej panstw4 zadania

okreslone przez Sqskiego Kuratora Oswiaty w planie nadzoru pedago g;tczrtego oraz

wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku

szkolnym. Plan na&oru pedagogicznego zawiera w szczeg6lno6ci:

a) przedmiot ewaluacji wewngtrzrej (&ialania szkoly zapewniaj4 uczriom bezpieczefstwo

fizycme i psychiczre, a relacje migdzy wszystkimi czlonkami spolecaodci szkolnej s4

oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu) oraz terminy jej przeprowa&eni4

b) tematykg i terrriny przeprowadzenia konroli (prawidlowoCd prowadzenia dokumentacji,

organizacja ksztalcenia uczni6w niepehosprawnyctr, organizacja pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, wdraiznie nowej podstawy programowej, rozw6j

kompetencji czytelniczych uczni6w, rozw6j kompetencji matematycmych,

pr4rodniczych, rozw6j kompetencji inforrnatycznych dzieci i mlodziezy),

c) zakres wspomaganis nauczycieli poptltEz szkolenia (organizacja pomocy

psychologiczno-pedagogicmej, nowoczesne metody wykorzystywane w ksztalceniu

uczni6w o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mowa i komunikacja u os6b

autystycznych, muzyka i zabawa w Makatonie),

d) zaloes monitorowania (analiza efekt6w ksaalceni4 ralizzcja nowej podstawy

programowej),

e) plan obserwacji zajgc ( hamronogram obserwacji) brak procedury obserwacji zaj96.

Dyrektor uspolecail proces nadzoru pedagogicznego poprzez powolanie zespolu

ds. ewaluacj i wewngtrznej.

2. Dyrekor szkoly przedstawil radzie pedagogicznej wydki i wnioski plyn4ce

ze sprawowanego nadzoru @agogicaego oraz infomracje w formie sprawozdania.

Rada pedagogicaa nie ustalila jednak sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru

pedagogicmego zgodnie z kompetencjami okredlonymi w art. 70 ust. I ustawy z dnia 14

grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz.U. z 2017 t.,poz.59 z p6in. nn.).

Rada pedagogiczra dziala w oparciu o regulamin, kt6ry nie jest dostosowany
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do obowiqzuj4cych przepisow prawa' Od 30 sierpnia 2010 r' regulamin nie byl

aktualizowany. Dostosowania do aktualnego prawa oSwiatowego wymagaj4: kompetencje

stanowi4ce rady pedagogiczrej: zatwierdzunie plan6w pracy szkoly lub plac6wki

po zaopiniowaniu przez radg sztoly lub plac6wki' podejmowanie uchwal w sprawie

eksperyment6w pedagogicaych w szkole lub plac6wce' po zaopiniowaoiu ich projekt6w

przez radg szkoly lub plac6wki oraz radg ro&ic6w' ustalenie sposobu wykorzystania

wynik6w nadzoru pedagogicznego 4odnre z art'70'ust' I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r'

Prawooswiatowe@2.|J,22017t.'poz.59zpilin.mt.)Snvierdzonobrakzasigganiaopinii

w kwestii projektu planu finansowego szkoly lub plac6wki (art'70 ust'2 ustawy z dnia l4

grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe @z'lJ ' z 2017 r' poz'59 z p6in' mr') Dokumentowanie

clzialalno&:i rady pedagogicznej @rotokoly z jcdnego roku nie sq oprawiane) odbywa sig

niezgodnie z $ 7 regulaminu rady pedagogicznej' brakuje r6wniez podpis6w niekt6rych

czlonk6w rady pedagogicaej. Uchwaly rady pe<lagogicaej s4 podejmowane wtafuiwie' tj'

zwykl4 wigkszo6ci4 glos6w w obecno5ci co najmniej poloovy jej czlonk6w'

W sz.kole prowa&ona jest diagpoza wstgpna i koicowa wiedzy ucmi6w' Dla uczni6w klas

pierwszych przeprowadzane sq hdywidualne badania dojrzalo6ci szlolnej we wrzeSniu

kazdego roku' Dla ucai6w klas sz6stych przeprowadzone byly pr6bne sprawdziany, zai

ucaniowie klas trzecich gimnazjum piszq w lutym egzaniny pr6bne z jgzyka polskiego'

matematyki i jQzyfu angielskiego w oparciu o materialy oPracowane prze OKE w Jaworzrie'

W szkole dziala zesp6l do spraw ewaluacji wynik6w egzaminu gimnazjalnego' Z wynikami

ewaluacji egzamin6w rada pedagogiczna zostala zapomana podczas konferencji 14

wrzeSnia 2017 r.

3. Dyrektor, jako rauczyciel logopeda prowadzi zajqcia logopedyczne z uczniami klasy

t'zeciej gimmzjum. Podczas obserwowanych zaj96 terapii logopedycznej widoczra byla

praca z zastosowaniem metd aktywizujqcyct\ co wyzwalalo inicjatywg uczmi6w. Pani

dyrektor w zajqciach, majqcych 6wiczyd poprawnoS6 wymowy' zastosowala r62norodne

formy dwiczeri usprawniaj4cych motorykg narzqdzi mowy'

4. Program wychowawczo - profilaktyczny jest opracowany w oparciu o przeprowa&onE

diagnozg oczekiwai uczri6w, rodzic6w i nauczycieli' Zostal uchwalony przez lad9

ro&ic6w w pomzumieniu z rada Wdagogicm4 zgodnie z arl' 84 ust' 2 ww' ustawy'

uchwala nr ll20l7l2(J18 w tej sprawie zostala podjgta p rzez radg lo&ic6w 18 wrze6nia

2017 r. W szkole podejmowane s4 licae dzidania prozdrowotle i profilaktycae

Cyklicaie organizowany jest program profilaktycao- informacyjny "Jablko 
zamiast

papierosa", w rcku szkolnym 2016/2017 realizowany byt projekt edukacyjno -



profilaktyczny w ramach regionalrcgo konkursu wiedzy o zdrowiu pod haslem

,,Cukrzyca - chorob4 cywilizacji" pol4czony z warsztatami udzielania pierwvej

pomocy przedlekarskiej, program edukacyjno- terapeutyczxty dla uczni6w

z niepelnosprawnoSciQ intelektualnq w stopniu umiarkowanym ,,Zabawa i nauka

w Swiecie ba3ni", program ,,Trzymaj formg", program arteterapii ,,Lubig tworzy6" i

kilkanafuie innych. Szkola uzyskala liczne certyfikaty: 1.06.2016 r. Certyfikat Shskiej

Sieci Szkol Promujqcych Zdrowie, Cerlrfikat ,,Bezpieczna Szkola", Certyfikat ,,Szkola

wolna od dopalacry", Certyfikat, Plac6wka pr4ja-na dzieciom z zaburzerlaai

przetr'ltarzania sensorycznego" oraz Certyfikat aktywnego uczestnictwa w kampanii

spolecznej ,,Palenie jest slabe".

5. Dyreltor gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy

zawodowej. Na podstawie analizy dokumentacji stwier&ono, 2e dokonuj4c oceny pmcy

dyrektor uwzglgdrfl w szczeg6lnoSci poprawnoSi prowadzonych zaj96 dydaktycaych,

wychowawczych i opiekuriczycb, zaatga2owaie zawodowe nauczyciela w dzialalnoS6

sd<oly, udzial w pracach zespol6w zadaniowych, wsp6lpracA z rcdzicami, aktywno5d

w doskonaleniu zawodowym i przestrzeganie porzadku pracy. W roku szkolnym

20rcn017 dokonano oc€ny pracy 2 nauczycieli. W kafrach projelftu oceny pncy

wprowa&ono punkt dotyczqcy wniesienia pisemnych zasuze2ei, na kt6re nauczyciel ma

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

jest niezgodny z wzorem kart oceny okreilonym w $ 6 ust.2 roz:ptz4dzerr,a MinisEa

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

oceny pr,rcy nauczyciela, trybu postgpowania odwolawczego oraz skladu i sposobu

powolywania zespolu oceniajqcego (Dz.U. z 2016 r.,po2.2035 z pnin. un.).

6. W szkole istrieje procedura dotycz4ca zapewnienia bezpieczenstwa uczniom,

organizacji turystyki i krajoanawSwa. Dokumentacja organizacji wycieczek jest

prowadzona wlaJciwie, karty wycieczek sq zgodne z zzl4caikiem do rcz:przqdzenta

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

i sposobu organiTowania przez publiczne przedszkol4 szkoly i plac6wki krajoaawstwa

i turystyki ( Dz.U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516 z p6in. znr.) Wizja lokalna szkoly

wykazala 2e drogr ewakuacyjne sq oznakowane prawidlowo. Schody wyposa2ono

w balustady z porgczami zabxzpieczzj4cymi przed ewentualnym zsuwaniem sig po nich.

Pomiesz*zeria szkoly sq dobrze odwietlone, estetyczre i odpowiednio ogrzewane.

Urzadzema higieniczno- sanitarne utrzymywane s4 w czystoici. 7^Fewniono r6wnie2
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dostgp do cieplej wody. w pokoju Dauczycielskfun, gabinecie nauczycieli wychowania

fizycmego i sali komputerowej majduj4 sig apteczki odpowiednio wyposazone'

Przf apteczkach znajdujq sig instukcje u&ielania pierwszej pomocy'

7. W szkole znajtluje sig rejest wypadk6w, w ktorym dyrektor nie zamie6cil informacji

o podjgtych Srodkach zagobiegawczych i wydanych zar:4dzer;rtach' Sporzadzano

protokoly powypadkowe. Dyrektor nie przedstawil dokumentacji potwierdzaj4cej

powiadamianie o wlpadku ro&ic6w, pracownika sl,uzby bezpieczeristwa, spolecznego

inspehora pracy, organ prowadz4cy szkolg i radq rodzic6w' W szkole jest plan

ewakuacyjny i instrukcja przeciwpoznrowa.

8. Dyrektor poprawnie organizuje Pomoc psychologicmo - pedagogiczn4 oraz ksztalcenie

uczni6w posiadajEcych orzpczsnie 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 &ieci pomoc4 psychologiczno - pedagogiczn4 ze wskazaniem fornL

okresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej o,2z wymiatze godzin

ustalonym dla ucznia zgodnie z $ 23 ust. I i 2 rozporu4dzenia Ministra Edukacj i

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i u&ielania pomocy

psychologiczno - pedagogicaej w publicaych przedszkolach, szkolach i plac6wkach

(Dz.U. z 2017 r.,Poz.l59l).

9. W szkole zapewnione s4 dobre warunki organizacyjne do realizacji zzdan

dydaktycznych, wychowawczych i opiekr.rnczych. Szkola dysponuje pracowniq

komputerow4 z 10 stanowiskami dla ucmi6w, sal4 gimnastyca4 z silownia bibliotek4

swietlicq pracowniami dla uczni6w ze qpekaum autyznu, sal4 integracji sensorycznej,

gabinetem biofeedbackq gabinetem logopedycznym, Swietlicq dla uczni6w z autyznem,

Swietlic4 relaksacyjn4 z hamakami, pracowni4 ceramiki oraz pracowniq zaj96

kulinamych. W otocz€niu szkoly znajduje sig plac zabaw, nowoczesne boisko

wielofunkcyjne, ogr6d sensoryczny i taras zabawowy.

10. Dokumentacja przebiegu rtrlnczadr4 tj. ksigga ewidencji dzieci, ksigga uczni6w,

dziendki lekcyjne dla kazdego oddziartq zaj96 swietlicy, zaj96 rewalidacyjnych - jest

prowadzona zgo drlte z rozpu4dzeniem Minista Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2Ol7 t., w sprawie sposobu prowadzenia przez publicane przedszkol4 szkoly i plac6wki

dokumentacji przebiegu nauczania, &iatalnosci wychowawczej i opiekuiczej oraz

ro&aj6w tej dokumentacji (Dz-U.22017 t.,pz. 1646)'

ll.Dyrehorpodejmujelicme,ciekawedzialanianarzeczwspolp.ucyszko|yzro&icami



i 6rodowiskiem lokahym w zakresie wolontariatu (Caritas Somowiec, Hospicjum Sw.

Tomasza Apostola w Somowct! schronisko dla *ierz4l w Milowicach). Szkola

wsp6lpracuje r6wnre2 z wieloma instytucjami takimi jak Uniwersytet Stqski, Mielska

Biblioteka Publiczna Energetycae Cenrum Kultury, Miejski Dom Kuln ry

w Maczkac\ w kt6rym pomaga w organizacji imprez okolicao9:iowych wsp6lnie

z klubem 50 plus oraz z Domem Pomocy Spolecacj w Somowcu, Towarzystwem

Prryjaciol Dzieci, Centrum Ksztalcenia Zawodowego. Z nadle6nictwem Siewierz szkola

wsp6lpracuje w ramach akcji ,,Choinka nadziei." Bierze tak2e udzial w akcjach

charytatywnych takich jak ,J(ronka chleba'l

12. W ramach rozwoju wlasnego i doskonalenia zawodowego dyrektor wykazal &fi4

aktywno6i, uczeshiczec w latach 2014 - 2017 w kilkuaastu szkoleniach konferencjach

i warsztatach w zakresie podnoszenia jako5ci pracy dyrektora np. opracowywanie

arkusza organizacyjnego w nowej rzeczywisto6ci sd<olnej, bycie liderem marketingu,

budowanie wizerurku plac6wki o3wiatowej w sytuacji miany, ruch kadmwy

w o6wiacie , aiany w pmwie o3wistowym. Dyrektor ukofczyl talc2e w 2014r. kurs
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakesie nieobjEtym konnol4 w zwiTku

ze stwier&onymi nieprawidlowo&:iami w dzialalnoSci dydaktycaej, wychowawczej

i opiekudczej oraz innej dziatalno5ci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

I l. Na podsawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U

22017 r.poz.59 z p,6in.n ) zaleca sig:

I ) Dostosowa6 regulamin rady pedagogicmej do obowiqzuj4cego praw4 atakze zasiggat

opinii rady pedagogicznej we wszystkich sprawach okeStonych w kompetencjach dla

tego organu szkoly, zgodnie z art.70 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oSwiatowe (Dz.U.22017 t.,poz.59 z Wfl..e\) w z'viqzku z art.73 ust. 2 ww.

ustawy.

Termin reelizacji - do 15 styg,nir 2018 r.

2) W regulaminie rady pedagogicznej doprecyzowa1' zasdy przyjmowania uregulowai

wewngtraych zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa o5wiatowego w oparciu

kwalifikacyjny -,,*E-_.>
-
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miejsce i data podpisania protokolu

1/4, x//" 1o

podpis ko

podpis szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania

o art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 gmtlnia 2016 r. Prawo oSwiatowe ( Dz. U. 22017 r.,

poz. 59 z pdlrl.mt.).

Termin realizacji: - do 15 stycznia 2018 r.

3) Dokumeotowad dzialalnoi6 rady pedagogicznej zgodnie z $ 7 regulaminu rady

pedagogicmej. Oprawii ksiggi protokol6w.

Termin realizacji - do 15 styumia 2018 r.

4) Dokumentowa6 oceng pracy nauczycieli zgodaie z $ 6 ust.l ,2 Rozporz4dzeua MinisEa

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

oceny pracy nauczyciel4 trybu postgpowania odwolawczego oraz skladu i sposobu

powolywania zespolu oceniajqqe go.(Dz.U z I 5 grudnia 2016 r . p2.2035.).

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

5) W rejestze wypadkdw odaotowywa6 lvypadki wraz z adnotacj4 o podjqtych Srodkach

zapobiegawczych i wydanych ntz4dzedach, a +ak2e o kazdym wypadku powiadamia6

niezwloczrie wszystkie podmioty/insrytucje zgodnie z $ 4l us.l oraz $ 50 ust i

rczpon4dzerrra Mldstra Edukacji Narodowej i Sportu z 3l grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczef,stwa i tiffitv ptmcznyctr i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz.U. f
}gllot rl ni'e'zpbin. zm.).

Termin realizecji - do 15 stycznia 2018 r.

6) Dokona6 aktualizacji instnrkcji bezpieczefswa poiarowego w zwiqzku z $ 6 ust. 1

rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewngtaych i Administacj i z dtia7 czerytca20l0 r.

w sprawie ochrony przeciwpo2arowej budynk6w, irmych obiekt6w budowlanych

i teren6w @2. U. z 2010 t., m 109, poz.7l9).

Termin realizacji - do 15 stycznia 2018 r.

protolaiu
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12. Po odbioru protokolu kontroli:

lulaot &r*ou'r-, 41. xa su,/rr
podpis dyrebora szkoly/placiwki, miejsce i data odbioruprotokolu

Dyreltorowi szkoly/plac6wki, w teminie 7 dni rcboczych od dnia ot'zymania protokolu kontoli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotytvowanych zastze,sh dotycz?cych uslalefl

zawartych w protokole kontoli do Sqskiego Kuratora Oswiaty, ul. Powstaric6w 41U 40'024

Katowice, zgod11ie z $ l8 ust. I Rozporz4dzenia Minista Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogrcznego (Dz-U.22017 r.' po2.1658)'
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