
DK-BB.5533.L.26.2018

Protok6l kontroli dorainej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Niepubliczna Szkola Podstawowa Mistrzostwa Sportowego MM
Sport w Bielsku-Bialej, ul. Boruty Spiechowicza2{

2. Imig i nazwisko dyrektora: Marcin Nosowicz
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: TeresaZajqc
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 25.05.2018 r.

nr DK-8B.5533. 1.26.20 18

6. Terminy rozpoczgciai zakoiczenia kontroli: 25.05 i 4.06.2018r
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe)

Realizacja podstawy programowej, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz
upowszechnianie wiedry o tych prawach.

8. CzynnoSci kontrolne:
- przeprowadzono rozno m,zd mlw
-przeprowadzono
- przeprowadzono
- przeprowadzono kontrolg dokumentacji szkoly (statut, arkusz organizacyjny szkoly, plan
nauczania 

- 

wymagania edukacyjne, program profilaktyczno-wychowawczy,
WSO, dziennik)

- przeprowadzono analizg dokumentacji nauczyciela wychowawcy i pedagoga szkolnego,
- przeprowadzono obserwacjg sali lekcyjnej i gablotek szkolnych.

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

W dniu 25 maja2018 r. przeprowadzono kontrolg w Szkole Mistrzostwa Sportowego - Maly
u w Bielsku-Bialei ulicv Borutv Soi icza24. w zwi

Podczas wywiadu z dyrektorem

Zdaniem d rektora, a

Rodzice ustosunkowali
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Uczennica

Z wywiadu wynika, 2e kadra
pedagogiczna szkoly SMS MM sklada sig z dyrektora, wicedyrektora, 16 natczycieli, w tym
6 trener6w. Wszyscy posiadajq wymagane kwalifikacje. Dyrektor przedstawil ,,Szkolny Plan
Nauczania" na lata 20L6l2Ol7 - 20181201.9, kt6ry jest zgodny z prawem oSwiatowym.
Zapisy w dzienniku lekcyjnym I potwierdzaj q realizacjg podstawy programowej,
a nawet ielkarozszerza realizuiac liczne

ktor

Wywiad z wicedyrektorem
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ra szkola robila du2o,

Zapytani w wywiadzie ,,,czy nauczyciele sprawiedliwie oceniaj{"
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Kontroladziennikalekcyjnegooraz?ejuy!6w|tczniowskich
i zeszytry realizacjgpodstawy progftrmow"j I Wystawki prac
uczniowskich sq wywieszane w klasach, a wszystkie prace konkursowe do dnia

ieszone na korytarzu. W ramach kontroli przeprowadzono obserwacjg
Klasa iest du2a, sloneczna, estetycznie udekorowana,

Na Scianach, obok plansz
dydaktycznych znaj duj e ks Maleso Mistrza
Sportu i Do

Pozostale klasy
s4 podobnie urzqdzone. We wszystkich pomieszczeniach szkoly jest czysto i estetycznie.

Informacja na temat: ,,Przestrzeganie praw i obowipk6w ucznia" znajduje sig
w Statucie szkoly w Rozdziale VII ,,Prawa i obowiq4ki ucznia", w $ 20, a takhe na tabli
informacyinei dla uczni6w i rodzic6w przy sl6wnym weiSciu do
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Program profilaktyczno-wychowawczy,
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dziennik I, wymagania edukacyjne, harmonogram uroczysto$ci szkolnych i wycieczek
jest zgodny z prawem oSwiatowym.

Wnioski
1. Podczas kontroli nie stwierdzono

W szkole respektowane wa i obowiqzki ucznia i dziecka.
Podstawa iest realizowana mez

7. Rodzice uczestnicz4cy w zebraniach klasolvych maj4 mozliwoSd zg).aszania r62nych
propozycj i dotyczqcych funkcj onowania szkoly oraz majq wpl@

filakt Nieobecno56 na zebraniach,

8. Wystawki prac uczniowskich s4 wywieszane w klasach, a wszystkie prace konkursowe do

10. Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzkuze
stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekufczej
oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: Nie dotycry

11. Napodstawie art.55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz. U
z 2017 r., poz. 59 ze zmianami) zaleca sig:

l. Zapewnif bezpieczeirstwo uczniom i nauczycielom w czasie zajgl organizowanych przez
szkolg zgodnie z art. 68, ust. 1, pkt 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2O16 r. Prawo
oSwiatowe (Dz. U 22017 r.,poz.59 ze zmianami).

Termin realizacji: od zaraz
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r .?nd$jP- hrd* , lb o G . r,ottg /
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

z-.28,.,

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
pYREKTO!r szKotY

k,#,.*A* F, ?{s{- -.6.{i.../.(3.,.? f. .?.,{ -,
podpis dyrehora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zg).oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehefi dotycz4cych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. L Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2OL7 rokru w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.z2O17 r.poa.1658).
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