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Protok6l kontroli doraZnej

Nazwa szkoly', siedziba: Szkola Podstawowa nr 8 im. Jr5zefa Weszki w Rudoltowicach,
ieli Krzyw oir 5,43-229 Rudoltowice
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,
40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

rlmig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat
Data,wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 19 wrzeSnia 2018 roku

K-BB.5533 .2.97.2018
Terminy rozpoczEcia i zakonczenia kontroli:20 wrz.csnia 2018 roku
Tematyka kon-troli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji

fi statutowych plac6wki.
CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki, kwalifikacje

ycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania, diagnozy,
entacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoly, program

Iaktyczno-wychowawczy, aw afis zawodowy, rozmowa z dyrektorem szkoly.
Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
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I(ontrolg przeprowadzono w
ozefa Weszki w Rudoltowicach

zwi4zku ocen4 pracy dyrektora w Szkole Podstawowej nr 8

(data wptywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 2018 roku)
sprawy : DK-8B.553 5.47 .2018.

Szkola Podstawowa nr 8 im. J6zefa Weszki w Rudoltowicach realizuje cele zadania
kaj4ce z przepis6w prawa oSwiatowego uwzglgdniaj4c program profilaktyki i program
Iowawczy dostosowany do potrzeb uczntow i Srodowiska, w kt6ryn funkcjonuje. Szkola
tawowa nr 8 im. J6zefa Weszki w Rudoltowicach li.ry IE 

-

Statut Szkoly Podstawowej nr 8 im. J6zefa Weszki w Rudoltowicach jest zgodny
wi4zuj4cyrn prawem oSwiatowyrn . T.ajgcia odbywaj4 sig zgodnie z arktszem organizacyjnymz

Sz ly Podstawowej nr 8 im. J6zefa Weszki w Rudoltowicach na rok szkolny 2018/2019. Dyrektor
izuje pracg szkoly zgodnie z zatwierdzonp arkuszem organizacyjnym, przepisami prawa

osw atowego i prawa wewngtrznego.
Dyrektor zasigga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy szkoly

iedzeniach RP i biezEcych rozmowach. Dyrektor wlqcza rodzic6w w dzialania wychowawcze
nizacyjne podejmowane na terenie szkoly. Wspolpracuje z rodzicarni w zakresie tworzenia
mu wychowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na biel4co diagnozy

pot i problem6w podejmuje dziaLanie angaluj4ce rodzic6w w pomoc w szkole.
Wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w Srodowisku. Migdzy innym
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w czynie, I(omend4 Policji Powiatowej w Pszczyrie, Stralq Polamq w Rudoltowicach,
ym I{ub Sportowym Rudoltowice/Cwiklice, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

Wsparcia Qziecka i Rodziny ,,Przystan" w Pszazynie, Pszczyriskim Centrum I(ultury,
atow5rm OgniskiOm Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie, Miejsk4 Bibliotek4 w Pszczynie i fili4
iklicach, Miejsk4 Bibliotekq w Rybniku.
lpracuje z uczelniami wyLszymi: Wylszq Szkol4 Biznesu w D4browie Gomiczej, Paristwow4

Szkol4 Zawodawq im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w OSwiEcimiu, WyZszq Szkol4
i Nauk o Zdrowiu w tr-odzi, Instytutem Studi6w Podyplomowych w Tychach, Wyaszp

ni4 Psychologiczno-Pedagogicznq w Pszczynie, Szkolami i Przedszkolami gminy Pszczyna,
,skim Zarzqdem Edukacji, Urzgdem Miasta w Pszczynie, Starostwem Powiatowym

4 Administracji w Bielsku - Bialej, WyLszq Szkol4 Flumanitas w Sosnowcu.
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Dyrektor przekaztje organom szkoly w fonlie sprawozdania infonnacje o osi4ganej jako6ci

pracy szkoly. Prornuje szkolg w Srodowisku lokalnym poprzez organizowanie szeregu imprez

okoliczr:roSciowych i cyklicznych, o kt6rych infolmuje ua biez4co na stronie internetowej.

Prowadzi i przechowuje dokurrentacjg zgodnie obowi4zuj4cyni przepisami prawa. Dyrektor

podejmuje dzialania wzbogacajqce w)?osazenie szkoly w celu podniesienia jako6ci pracy.

Dyrektor monitoruje podejmowane przez nauczycieli dzialania zmierzaj4ce do doskonalenia
jakoSci pracy poprz,ez wywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nadz6r nad

Sciezkq awansu nauczycieli. Opracowuje na kaldy rok szkolny zgodnie z przepisami plan nadzoru

pedagogicznego, w ktorym uwzglgdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej paflstwa, kulatora

oSwiaty woj. Sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego szkoly. Na bieZqco kontloluje
przestrzeganie pruez nauczycieli przepis6w prawa dotycz4cych dziaialnoSci dydaktycznej,

wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej i dokumentuje czynnoSci kontrolne.

I(ontrola odbyr,va sig poprzez monitorowanie realizacji podstawy programowej, wskaZnik6w

oceniania, brak6w dokumentacji, kor:rtrolg program6w natczania i kontrolg dokument6w

prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza ewaluacjg wewngtrznqi wykorzystuje
jej wyniki do doskonalenia jakoSci pracy, szkcily oraz dokumentuje przeprowadzon4 w szkole

ewaluacjq. Raporty z przeptowadzonych ewaluacji prezentowane s4 na posiedzeniach RP a wnioski

wykorzystywane do planowania pracy szkoly. Dyrektor zapewnia pomoc nauczycielom w realizacjr

iclr zadari. Planuje i prowaclzi obserwacjg r6znych zajgc zgodnie z opracowanyln planem, a wyniki
omawia z natczycielami. Dyrektor wykorzystuje wnioski wynikaj4ce z nadzoru pedagogicznego do

planowania pracy szkoly.
Plan pracy szkoly jest przedstawiony na posiedzeniach RP. Nauczyciele zaangalowani s4

vr' pracQ w zespolach przedmiotowych i wychowawczych. Sklady osobowe ww. zespol6w i wnioski
z raport6w odnotowane sQ w protokolach z posiedzeri RP. Dylektor realizuje wskazane zalecenia

i wnioski organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny. Przed rozpoczqciem nowego roku szkolnego

dokonuje przegl4du baz,y pod k4tem BHP, co odnotowuje w ksiqzce przegl4d6w. Organizuje prac?

Dba o estetyczny wygl4d szkoly i otoczenta.nle z
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zaleceh zawaftych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ich reafuzwcjq

podczas obserwacji, rozm6w r anahzy dokumentacji nauczyciela. Dyektor rozponraje potrzeby

uczniow poprzez rozmowy z navczycielami, wychowawcami, rodzicami. Organizuje r6znorodne

tonny pomocy z organem prowadzqcym, zgodnie z polrzebami uczni6w. Dokonuje oceny pracy

gaugzycieli oraz oceny dorobku zawodowego zgodnie z przepisami prawa.

zgodnie z ich kwalifikacjarni oraz, na bielqco rnonitoruje realizacjg podstawy programowej.

Dyrektor diagnozuje problemy i potlzeby wychowawcze oraz wdrala program

wychowawczo-profilaktyczny w szkole. Dokonuje r6wniez ewaluacji podejmowanych dzialuh

wychowaw "ryih i 
profilakty cznych. Planuje i organizuj e zebrania RP zgodni e z przepisami prawa

oiaz przestrzegajej kompetencji. Systematycznie analizuje zapisy statutowe wraz ze zmieniaj4cymi

sig pizepisami prawa. Realizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogicznej oraz upowszechnia akty

prawa wewngtrznego. Umozliwia dzia\anie organ6w satnorz4du szkoly zgodnie zprzepisami prawa

braz ustalolym regulaminem, zasiqgajego opinii oraz uwzglqdnia jq w sprawach dotycz4cych Zycia

szkoty.
Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli oraz planuje i organizuje doskonalenie zawodowe

zgodnie z potrzebami szkoly. Przestrzega przepis6w dotyczEcych awansu zawodowego nauczycieli.

Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreSlenia praw ucznia, upowszechnia wiedzg o jego

prawach, czuwanad ich respektowaniem.

W swoich dzialaniach kieruje sig dobrem uczni6w, trosk4 o ich postawE moraln4
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laj4cymi na terenie szkoly- Uczestniczy w spotkaniaoh z rodzicami zgodnie z pottzebatu oraz

ich w dzialanta szkoly.
Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6rym realizuje zajqcia

*awcie. oraz: realtzuje podstawg progranlow4. Proces zaigc dostosowuje

podpis dyrektora
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uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania zgodnie z ptzepisami.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzl<u

zesttwierdzon)rmi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekulrczej oruzirnej dziaLalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia t4 grudnia 2016 t. Prawo oSwiatowe

(D2.U.2018 poz.9l6 ze zmtanarni) nie wydano zalecef
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podpis kontrolujqcego, mieisce i data podpisania protokolu

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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miejsce i data podpisania protokolu

Po6wiadczenie odbioru protokotu kontroli:
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o placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

wi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
uguje prawo zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrzezefi dotyczqcych ustaleri zawartych

tokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaitcdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie

l8 ust. I Rozpsr,Tqdzenia Ministra Edatkacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

oru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)


