
DK-BB.5533.2.69.20L8

Protok6l kontroli dorafnej

Nazwa szkoty, siedziba: Szkola Podstawowa w Slemieniur 34-323 Slemiefi, ul. Szkolna L

Imig i nazwisko dyrektora: Edyta Golek
Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Stqski Kurator O5wiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 24 maja 2018 roku
Nr DK-8B.5533.2.69.2018

Terminy rozpoczgcia i zakoiczenia kontroli : 25 maj 20 18 roku
Tematyka kontroli: Nadz6r dyrektora szkoly nad bezpieczerf,stwem uczni6w.
CzynnoSci kontrolne: roznowa z dyrektorem szkoly, pedagogiem, E
I analiza dokumentacji szkoty, statut szkoly, dzienniki lekcyjne, protokoly rady
pedagogicznej, dokumentacj g pedagoga, harmonogram dy2ur6w.

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

Statut szkoly za:uvirera zapisy m6wi4ce o zapewnieniu uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunk6w nauki.
Dyrektor nabieh1co monitoruje dyiaxy nauczycieli podczas pr;zerw, harmonogtam dy2ur6w
jest stale uaktualniany zgodnie zpotrzebarti organizacji pracy szkoty.

adzona prawidlowo. Zaviera wszelkie i

Uwagi i wnioski:
Na podstawie podjgtych czynnoSci kontrolnych naleZy stwierdzi6:

Szkola posiada dokumentacj 9 zawrcrajqcq stosowne zapisy dotyczqce bezpieczeristwa
uczni6w orazzaqewnia pomoc psycholosiczno - pedagogiczna uczniom.

dziaNania

uczniom
warunk6w nauki i zaba

W tym roku szkolnym przeprowadzono warsztaty dla klas VI i VII na temat:

,,Zapobieganie przemocy w$r6d dzieci i rriodzieiry", warsztaty dla klas V ,,Empatia, cntjg,
bo potrzebujg", tematyka ta jest r6wnie2

W szkole

1.
)
3.

4.
5.

6.
7.
8.

2.

3.

s4 prawidlowo udokumentowanie w dokumentacji szkoly.
Wszystkie dokumenty szkoty zawieraj4 treSci

Po analizie dokumentacji i rozmowie przeprowadzonej z dyrektorem

parafo dyr e ktora sz koly/p lac6w ki

iach

frtfrlujqcego/ych



anowano reali warsztat6w hlaktycznych dla uczni6w

Dyrektor Szkoly Podstawowej w
Kuratora

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w
ze stwierdzonymi nieprawidlowo5ciami w
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia
(Dz.!J-20J! poz.59 ze zmianami) nie wydano.

STARSETWIZTTATOR

zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

szkoly: nie stwierdzono.

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

podpis dyrektora placfwki, miejsce i dato podpisania protokolu

PoSwiadczenie odbioru protokotu kontroli:

DYREK'XOfI

Dyrektorowi placiwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo zgloszenia
pisemnych, umofuowanych zastrzeZefi dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora
Otiwiaty, ul. Powstaficdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. I 658)

1.

**rr,fu**r"op ar afa dy r e ho r a s z ko ly / p I ac 6w ki


