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1.

Protok6l kontroli dorainej

Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Technikum nr 4 w Zespole Szk6l Drzewnych i LeSnych

w Zywcu, ul. Grunwaldzka 9,34-300 Zywiec

Imig i nazwisko dyrektora: Janina Dudek

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzlr pedagogiczny: Slqski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 4La

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenta kontroli: 05.02.2018 r.

DK-B8.5533.1.8.2018

Terminy rozpoczgcia t zakohczenia kontroli: 01.08.2018 r. - 01.08.2018 r.

Tematyka kontroli: Przestrzeganie praw ucznia, zasad oceniania, klasyfikowania

i promowania uczni6w oraz sprawowanie nadzoru nad nauczycielamiprzez dyrektora

szkoly.

CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z

2.

4.

5.

6.

7.

8.

W trakcie kontroli

z dyrektorem Zespolu oraz

wewn4trzszkolnych: arkusz organizacji pracy szkoly

statut i regulamin szkoly, przedmiotowy system oceniania

przeprowadzono nastgpuj4ce czynno5ci: rozmowQ

dokonano analizy dokument6w

na rok szkolny 201112018,

prace plsemne

uczni6w z przedmiot, I zapisy w e-dzienniku temat6w wybranych zaj96

obowi4zkolvych oraz ocet\ cz4stkowych i rocznYch z pisemne

oSwiadczenie , uchwaly rady pedagogicznej, ksi4Zka protokol6w

rady pedagogicznej, ksi4zka zarzqdzendyrektora, harmonogram obserwacji lekcji.

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

W Technikum nr 4 wchodzqcym w sklad Zespolu Szk6l Drzewnych i LeSnych

w Zywcu zostaly opracowane i s4 przestrzegane prawa i obowi4zki uczni6w. Zatwierdzony

uclrwal4 Rady Pedagogicznej Nr 5/17-18 z dnia 16.11.2017 r. statut zawieru informacje na



temat praw ucznia i jego obowi4zk6w ($12). Obowi4zki uczni6w oraz zasady oceniania

zachowania zostaly r6wniez zawarte w Rozdziale II Regulaminu Szkoty (zalqcznik Nr 2
do zarzqdzenia dyrektora szkoly z dnia 07.09.2015 r.). Obowiqzki oraz prawa uczni6w

umieszczone zostaly w gablocie Sciennej korytarza, na parterze szkoly (wyciqg ze statutu

i regulaminu szkoly) orazna stronie internetowej Zespolu.

Statut Technikum nr 4 w Zywcu zawieru w $ 3 zasady oceniania wewnqtrzszkolnego.

Z zasadami oceniania wewn4trzszkolnego, w tym z przedmiotowymi zasadami oceniania

z przedmrotu matematyka uczniowie poszczeg6lnych klas zostali zapoznani przez uczqcych

na pierwszych zajgciach z tego przedmiotu, co potwierdzaj4 zapisy w dzienniku

elektronicznym. Na pocz4tku roku szkolnego 201712018 prowadzqcy zajgcia

oraz vychowawcy klas przypomnieli uczniom obowiqzuj4cy regulamin szkoly, zapisy

statutowe dotyczqce wymagari edukacyjnych na poszczeg6lne stopnie oraz prawa

i obowi4zki uczni6w. Ponadto, na zqgciach z wychowawc4 odnotowano w e-dzienniku

realizacjE temat6w zwiqzanych z ksztalceniem i samoksztalceniem, zdolnoSciami

i zainteresowaniami oruz rczwojem osobistym.

Zgodnie z arkuszem organizacji pracy Zespolu na rok szkolny 20I7120L8,

zatwrerdzonym przez Wicestarostg Zywieckiego w dniu 29.05.2017 r., do 15 oddzial6w

Technikum Nr 4 w Zywct, w roku szkolnym 2Ot7l2O18 uczgszczalo 338 uczni6w klas I-III
(12 oddzial6w) oraz 86 uczni6w klas IV (3 oddzialy).

Uchwal4 Rady Pedagogicznejr
I
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edukacyjnych.

W szkole realizowany jest program navczania matematyki na poziomie rozszerzonym

we wszystkich klasach Technikurn.
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10.

11.

Dyrektor szkoly sprawuje nadz6r nad nauozycielami poprzez bielqcq kontrolE

zapis6w w e-dzienniku, pozyskiwanie informacji z bieZqcych rozm6w z nauczycielami,

sprawozdari indywidualnych i zespol6w zadaniowych nauczycieli, kontroli sprawowania

dyzurow podczas przerw lekcyjnych oraz obserwacjg zajg(, prowadzonych przez nauczycieli.

W ksigdze protokol6w odnotowano omowleme realizacji program6w nauczania

i zal.ohonych wymagari edukacyjnych oraz ich terminow4 realizacjE przez wszystkich

uczqcych w'fechnikum.

Opis ujawnionych nieprawidiowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono

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

(Dz. U. 22017 r. poz. 59 i 949 ):

l. Zaleca sig podj4i dzialania w celu wzmocnienia nadzoru nad pracq nauczycieli.

Termin realizacli zaleceh: 0 1.09.2018 r.

STAISZY WIj.!.TATON.
'\s.,*-J*i* f,"rgA

ngr krnadctapratut

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

DYRHKTOR
l. Dua*

m$r Jonina Dud.ek Biellrt o-bid,a) 2.o9, A$n

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu
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12. PoSwiad czenie odbioru

DYREKTOR
|.OtzW

fi,lor Janinr. l:rrdelc

protokolu kontroli:

Biot rt* -Bio.Io ) 2. 06. 2p4I q,

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

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

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zasffzeheh dotyczqcych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r. poa.1658).


