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Protok6l kontroli dorainej

L. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa im. Krrysztofa Kamila Bacryriskiego
w Lipowej, 34-324 Lipowa, Lipowa 77 I

Z. Imig i nazwisko dyrektora: Janusz Caputa
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 8 stycznia 2018 roku

Nr DK-8B.5533.2.2.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakofrczenia kontroli:- 12 stycznia 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Nadz6r pedagogiczny dyrektora szkoty, ocena stanu i warunk6w

dzialalno5ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekurficzej oraz innej dzialalnoSci
statutowej szkoly w zwiqzku z ocenq pracy dyrektora.

8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki lekcyjne, arkusze

ocen, szkolne zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji szkoly, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, dokumentacjg
pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego
przez dyrektora szkoly, raport z ewaluacji wewngtrznej, harmonogram dy2ur6w, plan zaiqc
dydaktyczno -wychowaw czy ch.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku ocenq pracy dyrektora Szkoly Podstawowej im.
KrzysztofaKamila Baczyriskiego w Lipowej (data wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 17
listopad 2017 roku) -nr sprawy: DK-BB.5535.93.2017.

Dyrektor Janusz Caputa zasigga opinii nauczycieli, uczni6w i rodzic6w na temat pracy
szkoly. Na posiedzeniach RP, w bie24cych rozmowach, poptzez ewaluacjg wewngtrzn4 wybranych
obszar6w pracy szkoly. Wlqcza rodzic6w w dziil.ania wychowawcze i organizacyjne podejmowane
na terenie szkotry. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie tworzenia programu wychowawczo
profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzanej na bie1qco diagnozy potrzeb i problem6w
podejmuje dzia\ania anguaujqce rodzic6w w pomoc szkole. We wsp6lpracy zrodzicami
zorganizowal szereg wyjazd6w dzieci, rodzic6w i nauczycieli na wsp6lne wycieczki i imprezy
sportowe. }r[igdzy innymi odbyla sig wycieczka rowerowa pod haslem ,,2 drugiej strony
Skrzycznego", wyjazd na mecz Podbeskidzie Bielsko Biala: G6rnik Zabrze i szereg innych,
o kt6rych mo2na przeczyta(, na szkolnej stronie internetowej. Z udzialem rodzic6w zorganizowal
kiermasz Swi4tecmy, z kt6rego doch6d przeznaczony bgdzie naprzygotowanie atrakcji z okazjiDnia
Dziecka. Od dw6ch lat organizuje z rodzicami uczni6w Rowerowy Rajd Rodzinny.

Dyrektor Szkoly Podstawowej w Lipowej organizuje pracA szkoly zgodnie zzatwierdzonym
arkuszem organizacyjnym, przepisami prawa oSwiatowego i prawa wewngtrzfiego. Organizuje
zajgcia pozalekcyjne, kola zainteresowari zgodnie ze zdiagnozowanymi zainteresowaniami dzieci
i uczni6w oraz ta proSbg rodzic6w. Wsp6ldziala z orgarrarrti szkoly zgodnie z przepisami prawa
z poszanowaniem kompetencji organ6w. Zasigga opinii organ6w szkotry zgodnie z kompetencjami w
sprawach okreSlonych przepisami prawa oSwiatowego i wewnqtrzszkolnego( Regulaminem RP,
Regulaminem RR i Regulaminem Samorzqdu Uczniowskiego). Raz w roku (na zakofrczenie roku
szkolnego) przekazuje organom szkoly w formie sprawozdania informacje o osi4ganej jako6ci pracy
szkoly.



Dyrektor Janusz Caputa promuje szkolg w Srodowisku lokalnym poprzez organizowanie
szeregu r62nych imprez okolicznoSciowych i cyklicznych, o kt6rych informacje na bieaqco
umieszczane s4 na szkolnej stronie internetowej oraz na szkolnyrn FB. Wsp6lpracuje z instytucjami
i organizacj ami dzialaj4cymi w Srodowisku. Miedzy innymi
z Komend4 Powiatowq Policji w Zywcu, Powiatowym Szkolnym Zwiqzkiem Sportowym,
Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej, PPP, Str*z1Polarn1, NadleSnictwem Wggierska G6rka,
Parafi4 w Lipowej i z indywidualnymi osobami- wlaScicielami lokalnych firm.

Kontroluje spelnianie obowigkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowipku
szkolnego. Prowadzi zgodnie z przepisami ksiggg ewidencji uczni6w i ksiggg ewidencji dzieci.
Sporzqdza sprawozdania wymagane do SIO.

Dyrektor wsp6lpracuj e z rodzicami w zakresie spelniania przez ich dzieci obowipkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowipku szkolnego i obowipku nauki. Na bieZ4co
monitoruje frekwencje uczni6w. Wydaje na wniosek rodzic6w decyzje zwiqzane z odroczeniem
rozpoczgcia przez dziecko obowipku szkolnego.

Dyrektor wsp6lpracuje ze szkolami i organem prowadz4cym w zakresie spelniania
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowipku szkolnego i obowiqzku nauki.
Wykaz dzieci podlegaj4cych rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu i obowi4zkowi szkolnemu
jest na biehqco aktualizowany i weryfikowany w porozumieniu z innymi szkolami.
Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa.

Dokumentacja prowadzona jest w formie elektronicznej lub papierowej.
Prowadzi szkolenia rady pedagogicznej, dotyczqce zmian w przepisach prawa oSwiatowego
w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Informuje r6wnie2 czlonk6w rady
poprzez zamieszczanie odnoSnych wiadomoSci w e-dzienniku.

Podejmuje dzialania wzbogacajqce wyposaZenie szkoly w celu podniesienia jakoSci pracy
szkoly. Dzigki jego staraniom szkota posiada tablice interaktywne w 8 salach lekcyjnych i 2
monitory interaktywne w 2 salach. Sala oddziaht przedszkolnego i sala klasy II posiadajq bogate
wyposaZenie w pomoce do pracy dzieci metodami Montessori. W szkole dziala sied WI-FI, dzigki
kt6rej zkuizdego miejsca w szkole moimapolqczy(, sig z Internetem.
Zabezpiecza Srodki dydaktyczne umoZliwiaj4ce realizacjg przyjgtych program6w nauczania
i wychowania. Nauczyciele mog1 realizowat przyjgte programy nauczania z wykorzystaniem
wzqdzeh TIK. Monitoruje wykorzystanie posiadanych pomocy dydaktycznych w procesie
ksztalcenia poprzez obserwacje zajg6, rozmowy ztczniami i nauczycielami.

Planuje i wdra2a przedsigwzigcia skierowane na rozw6j szkoly wsp6ldzialajqc zinnymi
organami szkoly. W szkole (w roku 20l3ll4 i 201412015) wdroZono 2 letni program rozwojowy
,,Edukacja XXI wieku". Projekt wsp6trfinansowany byl ze Srodk6w Europejskiego Funduszu
Spolecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet IX Rozw6j wyksztalcenia
i kompetencji w regionach, DziaNania 9.1 Wyr6wnyvanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jako5ci uslug edukacyjnych Swiadczonych w systemie oSwiaty, Poddzialania 9.1.2
Wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w z Wp o utrudnionym dostgpie do edukacji oraz
zmniejszanie r62nic w jako5ci uslug edukacyjnych. W ramach projektu zakupiono nowoczesne
pomoce dydaktyczne i przeprowadzono licztte zajgciawyr6wnawczeirozwijaj4ce. W bie24cym roku
szkola zostaNa zakwalifikowana do udzialu w projekcie Aktywna Tablica, wdraZany jest teZ projekt
tutorski - wychowawczo rozwojowy ,,Wychowa6 czlowieka m4drego" jako wprowadzenie
nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, kt6ry wzmacnia diagnostyczno profilaktyczn4 funkcjg
procesu wychowawczo opiekuriczego. W tym roku wprowadzono w ramach eksperymentu
i innowacji pedagogicznych ocenianie ksztaltujqce w oddziale integracyjnym i rozwijanie
kompetencji kluczowych w zakresie przedmiot6w matematyczno przyrodniczych w klasach: 1a, 2
i w oddziale 0a poprzez na:uczanie z wykorzystaniem pomocy i metod Montessorii. Od stycznia
tego roku szkola bierze udziaN w programie certyfikacji szk6l ,,Szkola Pozytywnego MySlenia"
w ramach projektu ,,My51g pozytywnie". Planowany jest udzial szkoly od nowego roku szkolnego
w projg\cie ,,Prlcownia Uczenia sig w Ka2dej Szkole". Monitoruje podejmowane przez nauczycieli
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dzialania zmierzajqce do doskonalenia jakoSci pracy poprzez wywiady i planowanie doskonalenia
zawodowego rLauczycieli oraznadzor nad Sciezk4 awansu zawodowego nauczycieli.

Dyrektor Janusz Caputa opracowuje nakahdy rok szkolny zgodnie zprzepisarti plan nadzoru
pedagogicznego, w kt6rym uwzglgdnia podstawowe kierunki realizacji polityki oSwiatowej paristwa,

kuratora o5wiaty woj. Sl4skiego or.Lz wnioski znadzorupedagogicznego szkoly.
Na bie24co kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepis6w prawa dotyczqcych

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalno3ci statutowej oraz
dokumentuje czynnoSci kontrolne. Kontrola odbywa sig poprzez moduly e-dziennika: monitorowanie
realizacji podstawy programowej, wskainiki oceniania, frekwencji, brak6w w dokumentacji
i kontrolg program6w natczania oraz w formie obserwacji zajgt i kontrolg dokument6w
prowadzonych w formie papierowej.

Przeprowadza ewaluacjg wewngtrznq i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakoSci

pracy szkoly oraz dokumentuje przeprowadzan4 w szkole ewaluacjg. Raporty z przeprowadzonych
ewaluacji prezentowane sQ na posiedzeniach RP a wnioski wykorzystywane do planowania pracy
szkoly.

Dyrektor zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadafi. Planuje i prowadzi
obserwacje r6imych zajg(, zgodnie z opracowanym planem, a wyniki omawia z nauczycielami.
Wykorzystuje wnioski wynikaj4ce z nadzora pedagogicznego do planowania pracy szkoty. Plan
pracy szkoly przedstawiany jest na posiedzeniach RP. Powotruje nauczycieli do pracy w szkolnych
zespolach ds. ewaluacji wewngtrznej, r6wnie2 nauczyciele zaangrtowani s4 w prace w zespolach
przedmiotolvych i wychowawczych. Sklady osobowe ww. zespol6w i wnioski z raport6w
odnotowane s4 w protokolach z posiedzeri RP. Realizuje wskazane zalecenia i wnioski organu
sprawuj 4ce go nadzor pedagogiczny.

Dyrektor przed rozpoczgciem nowego roku szkolnego dokonuje przeglqdu bazy pod k4tem
bhp orazjej modernizacji co odnotowuje sig w ksiqzce przegl4d6w. Organizuje pracg szkoly zgodnie
z przepisarri bhp. Zgodnie z wymogami przygotowuje tygodniowy plan zajE(, dla uczni6w
poszczeg6lnych klas i oddzial6w przedszkolnych. Opracowuje plan dy2ur6w migdzylekcyjnych.
Organizuje r6wnie2 Swietlicg szkoln4, w kt6rej uczniowie mog? pod opiek4 nauczycieli oczekiwa6
narozpoczgcie lekcji lub przebywal po zajgciach.

Dyrektor dba o estetyczny wygl4d szkoly oraz jej otoczenia. W wyniku starari
odremontowano parter w szkole. Wygladzono i pomalowano Sciany, wymieniono drzwi do sal
lekcyjnych i pomieszczef biurowych. Wymieniono r6wnie2 wykladzing na korytarzu
i zabezpieczono barierki na klatce schodowej.

Zapewnia opiekg dzieciom i uczniom podczas zajgc orgxrizowanych w szkole i poza ni4.
Prowadzi zastgpstwa za fiauczycieli nieobecnych. Dba o zwigkszon4 liczbg opiekun6w dzieci
vtyjezdzajqcych na zajgcia z nauki ptrywania na basenie, przestrzega przepis6w dotycz4cych
organizowania wycieczek i wyjazd6w uczni6w poza szkolg. Dzieci i uczniowie dowoZeni do i ze

szkoly maj4 zapewnion4 opiekg w autobusie szkolnym.
Rozpoznaje potrzeby uczni6w w zakresie profilaktyki. Diagnozuje potrzeby. Angazuje

wychowawc6w i nauczycieli w realizacjg program6w profilaktycznych. Migdzy innymi realizowano
program pt. ,,Bieg po zdrowie", warsztaty ,,Dorastanie bez uZywek" oraz program ,,Trzymaj formg"
Z inicjatyv,ry dyrektora szkola przystqpi\a do programu certyfikacji szk6l "Szko\.a Pozytywnego
MySlenia" realizowanego w ramach projektu "MySlg pozytywnie" we wsp6lpracy z Instytutem
Edukacji Pozytywnej - nad wspieraniem zdrowia psychicznego dzieci imNodzie?y.

Podejmuje dzialania w zakresie wybranych zagadniei dotyczqcych profilaktyki zdrowia
uczni6w. Organizuje badania przesiewowe sluchu, badanie wzroku oraz prawidlowej postawy. Od
kilku lat organizuje naukg plywania dla uczni6w. Szkola cyklicznie bierze udziaN w projektach

,,Owoce w szkole", ,,Sniadanie daje moc" i ,,Mleko w szkole" .

Zapewnia procedury dotyczqce sposob6w postgpowania nauczycieli
zagrohefi. Organizuje pr6bne ewakuacje na wypadek zagrohenia
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wypadek wystqpienia zjawiska cyberprzemocy. Kontroluje stosowanie procedur dotycz4cych
sposob6w postgpowania nauczycieli i uczni6w w przypadkach zagrohen przez obserwacje
i rozmowy.

Dyrektor zapewnia i kontroluj e realizacj7 przez nauczycieli zalecef, zawartych
w opiniachlorzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizuje r6ime forr.ry pomocy:
zajgcia rewalidacyjne, logopedyczne, korekcyjno - kompensacyjne, wyr6wnawcze, rozwTjEqce,
porady, konsultacje, warsztaty, spotkania tutorskie. Kontroluje realizacjg podczas obserwacji,
rozm6w i analizy dokumentacji nauczyciela.

Rozpoznaje przyczyny trudnoSci rozwojowych uczni6w i trudnoSci w nauce oraz zapewnia
pomoc w przezrycig2aniu niepowodzeri szkolnych. W ramach projektu ,,Wychowa6 czlowieka
m4drego" uczniowie na cyklicznych spotkaniach z opiekunem (tutorem) mog4 otrzymal wsparcie
w rozwi4zywaniu swoich problem6w w nauce, w domu, wSr6d r6wieSnik6w.

Organizuje w szkole zajgcia dla uczni6w, rodzic6w i nauczycieli zwiqzane z pomoc4
psychologiczno-pedagogicznq. Zajgcia te odbywaj4 sig w ramach wdra2anego projektu tutorskiego
,,Wychowa6 czlowieka m4drego" UmoZliwia realizacjg indywidualnego toku nauczania uczniom
szczeg6lnie zdolnym, jeheli taki wniosek zostanie postawiony oraz zapewnia realizacjg nauczania
indywidualnego uczni6w o szczeg6lnych potrzebach edukacyjnych, je2eli taki wniosek zostanie
postawiony.

Dyrektor rozpoznaje potrzeby uczni6w poprzez obserwacje i rozmowy z navczycielami,
wychowawcami i rodzicami. Organizuje r62norodne fo.my pomocy dzieciom i uczniom we
wsp6lpracy z organem prowadzqcyffi, w tym doZywianie zgodnie z potrzebami wychowank6w
i uczni6w i zgodnie z przepisami prawa.

Dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z przepisami oraz oceny dorobku zawodowego.
Wydaje decyzje administracyjne zgodnie z przepisami prawa, rejestruje decyzje administracyjne.
Organizuje na terenie szkoly odbywanie praktyk pedagogicznych w miarg zgNaszanych potrzeb.
Przydziela praktykantom opiekun6w na czas trwania praktyk w szkole.

Dyrektor zatrudnia wykwalifikowan4 kadrg pedagogicznq, i przydziela nauczycielom zajgcia
zgodne z ich kwalifikacjami. Na bie2qco monitoruje rcalizacjg podstawy programowej przez modut
sprawdzaj4cy w e-dzienniku. Diagnozuje osi4gnigcia edukacyjne uczni6w z uwzglEdnieniem ich
mo2liwoSci rozwojowych, wymagari edukacyjnych wynikajqcych z podstaw programowych oraz
wynik6w sprawdzian6w. Na podstawie diagnozy osi4gnigd edukacyjnych uczni6w formuluje
wnioski do dalszej pracy i je wdraza. Diagnozuje problemy i potrzeby wychowawcze, wdraaa
program wychowawczy i profrlaktyki w szkole, dokonuje ewaluacji podejmowanych dzialait
wychowaw czy ch i profil akty czny ch.

Dyrektor planuje i organizuje zebrania rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa,
przestrzega kompetencji rady pedagogicznej. Systematycznie aktualizuje zapisy statutowe wraz ze
zmieniaj4cymi sig przepisami prawa, rcalizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogicznej,
upowszechnia akty prawa wewn4trzszkolnego.

Umo2liwia dzialanie organ6w samorz4du szkoly zgodnie z przepisarni prawa oraz
uchwalonym regulaminem. Zasigga opinii samorz4du uczniowskiego i uwzglgdnia je w sprawach
doty cz4cy ch fr cia szkoly.

Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Planuje
i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoly i nauczycieli, tworzy warunki do
zdobywania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoly. Powoluje
zespotry przedmiotowe, problemowo- zadaniowe orM wychowawcze. Przestrzega przepis6w
dotyczqcych awansu zawodowego nauczycieli.

Dyrektor dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreslania praw dziecka i ucznia
oraz obowipk6w ucznia, upowszechnia wiedzg o prawach dzieci i uczni6w. Czuwa nad
respektowaniem praw dziecka i ucznia przez nauczycieli i innych pracownik6w szkoly. Kieruje sig
dobrem dzieckaitczniaprzy rozviqzywaniuproblem6w i konflikt6w. W swoich dzialaniachkieruje
sig dobrem uczqi6w, troskq o ich postawg moralnq i obywatelsk4. Ksztaltuje postawy poszanowania
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wolno6ci sumienia i szacunku dla kaadego cztrowieka, kultywuje tradycje szkoly. Organizuje

obchody rocznic, 5wi4t panstwowych oraz wsp6hdziala z organizacjarri dzialaj4cymi na terenie
szkoly. l)czestniczy w spotkaniach z rodzicami zgodnie z potrzebarri, wl4cza rodzic6w w dzialania
szkoly.

Dyrektor Janusz Caputa wsp6hworzy plan pracy dla oddziatu, w kt6rym realizuje zajgcia

dydaktyczno-wychowawcze) realizuje podstawg programowq. Proces zajgt, dostosowuje do

mozliwoSci i potrzeb uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania zgodnie z przepisami.

Ocenia uczni6w zgodnie zprzyjgtymi zasadami wewn4trzszkolnego oceniania uczni6w. Uczestniczy
w doskonaleniu zawodowym orazw pracach zespol6w przedmiotowych, problemowych i innych.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekufczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

1L. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz.U.2OL7 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecefl.
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podpis hora placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

crrusz'6opuia,.

podpis ktora plac1wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrehorowi placfwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu futntroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umog+vowanych zastrzeheri dotyczqcych ustaleri za'wartych

w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenio Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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