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Protok6l kontroli dorafnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawow a ZSP w Pewli Slemieriskiej, 34-331 Swinna,
ul. Krakowska 169

2. Imiq i nazwisko dyrektora: Roman Duc
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imiq i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 9 kwietnia 2018 roku

Nr DK-BB.5533.2.60.2018
6. Terminy rczpoczgciai zakohczenia kontroli: 12 lrwietnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoty w zakresie planowania i realizacji

zadafi nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo
oSwiatowe.

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

ocen, szkolne zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji szkoly, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogScznej, dokumentacjq
pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjq nadzoru pedagogicznego prowadzonego

przez dyrektora szkoly, raport z ewaluacji wewnEtrznej, harmonogram dy2ur6w, plan zajEt
dydaktyczno-wychowaw czy ch.

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

Kontrolq przeprowadzono w zwiqzku ocene pracy dyrektora Szkoty Podstawowej ZSP

w Pewli Slemieriskiej (data wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 15 marcq 2018 roku) -
nr sprawy : DK-BB.55 3 5.32.2018.

W sklad Zespolu Szkolno - Przedszkolnego w Pewli Slemieriskiej wchodzi szkola
podstawowa z klasami dotychczasowego gimnazjum oraz przedszkole. Szkola podstawowaliczy l0
oddziat6w, tczeszczado niej 169 uczni6w. W zespole dzialatrzyoddzialowe przedszkole, kt6re liczy
54 wychowank6w. W szkole i przedszkolu pracuje 19 nauczycieli pelnozatrudnionych oraz l0
niepelnozatrudnionych. Wiqkszo 5 6 to nauczyci el e dyplomowani.

Dyrektor opracowuje nakaildy rok plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry zawiera podstawowe

kierunki realizacji polityki o6wiatowej pafistwa, wnioski ze sprawowanego nadzoru przez Sl4skiego
Kuratora Oswiata oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku
szkolnym. Organizuje pracQ szkoly zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, przepisami
prawa oSwiatowego i prawa wewnqtrznego. Wsp6ldziala z organami szkoly zgodnie z przepisami
prawa z poszanowaniem kompetencji organ6w. Zasigga opinii organ6w szkoly zgodnie z

kompetencjami w sprawach okreSlonych przepisami prawa oSwiatowego i wewnqtrzszkolnego (

Regulaminem RP, Regulaminem RR i Regulaminem Samorzqdu Uczniowskiego). Raz w roku (na

zakonczenie roku szkolnego) przekazuje organom szkoly w formie sprawozdania informacje o

osi4ganej jakoSci pracy szkoly.
Plany pracy szkoly i przedszkola zostaly opracowane z uwzglqdnieniem podstawowych

kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej paristwa na dany rok szkolny oraz planu nadzoru
pedagogicznego Kuratora Oswiaty i wnioskow ze sprawowanego nadzoru dyrektora plac6wki.
Opracowane Statuty szkoly i przedszkola uzyskaly pozytywn4 opiniq Rady Rodzic6w, Rady

Pedagogicznej a Statut szkoty - uczni6w. Program Profilaktyczno-Wychowawczy zostal opracowany
na podstawie diagnozy potrzeb, problem6w wystqpuj4cych w Srodowisku szkolnym, ewaluacji
programu wychowawczego i profilaktycznego) wynik6w nadzoru pedagogicznego sprawowanego
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przez dyrektora szkoly, wniosk6w i analiz zespotu wychowawc6w, uwag nauczycieli, wniosk6w
pedagoga szkolnego, propozycji rodzic6w oraz samorzqdu szkolnego. Plac6wka prowadzi
dokumentacjq szkoln4 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami prawa oSwiatowego (arkusze ocen,

dzienniki lekcyjne i zaj96 pozalekcyjnych).
Dyrektor planuje i organizuj e zebrania Rady Pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa. W

plac6wce prowadzony jest rejestr uchwal. Zgodrue z kompetencjami stanowi4cymi Rada

Pedagogiczna podjqla uchwaty w sprawie zatwierdzenia plan6w pracy szkoly i przedszkola,
podejmuje uchwatry w sprawie klasyfikacji i promocji uczni6w, ustalenia organizacji doskonalenia
zawodowego fiauczycieli oraz ustalenia sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego.

Zgodnie z kompetencjami opiniujqcymi opiniuje tygodniowy rozklad zajE6, projekt planu

finansowego szkoly, przydzial stalych i dodatkowych czynno6ci. Dyrektor dba o systematycznq
aktualizacjE zapis6w Statutu szkoty i przedszkola zgodnie ze zmieniaj4cymi siq przepisami prawa.

Zapoznaje Radq Pedagogicznq z aktami prawa wewn4trzszkolnego. Zgodnie z przepisami prawa

dyrektor wykonuj e uchwaly Rady Pedago gicznej.
Wszyscy zatrudnieni w plac6wce nauczyciele posiadajq wymagane kwalifikacje, a dyrektor

zgodnie z nimi przydzielll nauczycielom zajEcia. W plac6wce monitorowana jest realizacja
podstawy programowej. Nauczyciele dwa razy w roku przedstawiajq sprawozdanie z realizacji
podstawy programowej. W biez4cym roku w lutym zostala zakohczona ewaluacja wewnqtrzna w
przedszkolu w zakresie realizacji podstawy programowej. Dyrektor w trakcie kontroli dziennik6w
sprawdza zgodnoS6 zapis6w temat6w z opracowanymi planami pracy. W szkole zostal powolany
zesp6l analizy wynik6w natczania, dokonywano analizy wynik6w sprawdzian6w sz6stoklasisty. W
szkole prowadzi siq diagnozq osi4gniq6 edukacyjnych uczni6w. Pr6bny test gimnazjalny, test

kompetencji trzecioklasisty, pr6bny test sz6stoklasisty. Dyrektor kontroluje spelnianie
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i obowi4zku szkolnego. Prowadzi zgodnie
z przepisami ksiqgE ewidencji uczni6w i ksiqgq ewidencji dzieci. Sporzqdza sprawozdania
wymagane do SIO.

Wsp6lpracuj e z rodzicarni w zakresie spelniania przez ich dzieci obowi4zkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowi4zku nauki. Na biez4co monitoruje
frekwencje uczni6w. Wydaje na wniosek rodzic6w decyzje zwiqzane z odroczeniem rozpoczgcia
przez dziecko obowi4zku szkolnego.

Dyrektor wsp6lpracuje ze szkolami i organem prowadzqcym w zakresie spetniania
obowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowi4zku nauki.
Wykaz dzieci podlegajqcych rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu i obowiqzkowi szkolnemu
jest na biez4co aktualizowany i weryfikowany w porozumieniu z innymi szkolami.
Prowadzi i przechowuje dokumentacjq zgodnie z obowi4Tujqcymi przepisami prawa. Dokumentacja
prowadzona jest w formie elektronicznej lub papierowej.

Prowadzi szkolenia rady pedago gScznej, dotyczqce zmian w przepisach prawa oSwiatowego
w zakresie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Przeprowadza ewaluacjq wewnqtrzn4 i
wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakoSci pracy szkoly oraz dokumentuje przeprowadzanqw
szkole ewaluacjq. Raporty z przeprowadzonych ewaluacji prezentowane sq na posiedzeniach RP a

wnioski wykorzystywane do planowania pracy szkoty.
Dyrektor zapewnia pomoc nauczycielom w realizaqi ich zadah. Planuje i prowadzi

obserwacje r62nych zajgt zgodnie z opracowanym planem, a wyniki omawia z nauczycielami.
Wykorzystuje wnioski wynikajqce z nadzoru pedagogicznego do planowania pracy szkoly. Plan
pracy szkoly przedstawiany jest na posiedzeniach RP. Powoluj e nauczycieli do pracy w szkolnych
zespolach ds. ewaluacji wewnqtrznej, r6wniez nauczyciele zaangailowani s4 w prace w zespolach
przedmiotowych i wychowawczych. Sklady osobowe ww. zespol6w i wnioski z raport6w
odnotowane sq w protokolach z posiedzeri RP. Realizuje wskazane zalecenia i wnioski organu
sprawuj qce go nadz6r pedagogiczny.

Dyrektor przed rozpoczgciem nowego roku szkolnego dokonuje przegl4du bazy pod kqtem

bhp oraz jej modernizacjt, co odnotowuje siq w ksi4zce przegl4d6w. Organizuje pracQ szkoly
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zgodnie z przeptsami bhp. Zgodnie z wymogami przygotowuje tygodniowy plan zqgt dla uczni6w
poszczeg6lnych klas i oddziat6w przedszkolnych. Opracowuje plan dyzur6w miqdzylekcyjnych.
Organizuje r6wniez Swietlicq szkolnq w kt6rej uczniowie mogq pod opiek4 nauczycieli oczekiwai
narozpoczqcie lekcji lub przebywad po zajqciach.

Dyrektor rozpoznaje potrzeby uczni6w poprzez obserwacje i rozmowy z natczycielami,
wychowawcami i rodzicami. Organizuje r6znorodne formy pomocy dzieciom i uczniom we
wsp6lpracy z orgafiem prowadzqcyrn, w tym dozywianie zgodtie z potrzebami wychowank6w i
uczni6w i zgodnie zprzepisami 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 szkoty odbywanie praktyk pedagogicznych w miarq zg!.aszanych potrzeb.
Przydzielapraktykantom opiekun6w na czas trwania praktyk w szkole.

Dyrektor zatrudnia wykwalifikowane kadrq pedagogicznqi przydziela natczycielom zajgcia
zgodne z ich kwalifikacjami. Na biezqco monitoruje realizacjg podstawy programowej. Diagnozuje
osi4gniqcia edukacyjne uczni6w z uwzglgdnieniem ich mozliwoSci rozwojowych, wymagari
edukacyjnych wynikaj4cych z podstaw programowych oruz wynik6w sprawdzian6w. Na podstawie
diagnozy osi4gniqi edukacyjnych uczni6w formutuje wnioski do dalszej pracy i je wdruLa.

Diagnozuje problemy i potrzeby wychowawcze, wdru2a program wychowawczy i profrlaktyki w
szko I e, dokonuj e ewaluacj i po dej mow anych dzialafi wycho waw czy ch i pro fi I akty czny ch.

Dyrektor planuje i organizuj e zebrania rady pedagogicznel zgodnie z przepisami prawa,
przestrzega kompetencji rady pedagogicznej. Systematycznie aktualizuje zapisy statutowe wraz ze

zmieniajqcymi siQ przepisami prawa, realizuje uchwatry stanowi4ce rady pedagogicznej,
upowszechnia akty prawa wewnqtrzszkolnego.

Umozliwia dzialanie organ6w samorzqdu szkoly zgodnie z przepisami prawa oraz

uchwalonym regulaminem. Zasiqga opinii samorzqdu uczniowskiego i uwzglqdnia je w sprawach
doty czqcy ch 2y cia szko ly.

Dyrektor rozpoznaje potrzeby nanczycieli 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
zespoly przedmiotowe, problemowo- zadaniowe oraz wychowawcze. Przestrzega przepis6w
dotyczqcych awansu zawodowego nauczycieli.

Dyrektor dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreSlania praw dziecka i ucznia
oraz obowiqzk6w ucznia, upowszechnia wiedzq o prawach dzieci i uczni6w. Cntwa nad

respektowaniem praw dziecka i ucznia przez nauczycieli i innych pracownik6w szkoly. Kieruje siq
dobrem dziecka itczniaprzy rczwiqzywaniu problem6w i konflikt6w. W swoich dzialaniach kieruje
siq dobrem uczni6w, troskq o ich postawq moralnq i obywatelsk4 Ksztaltuje postawy poszanowania
wolnoSci sumienia i szacunku dla kazdego czlowieka, kultywuje tradycje szkoly. Organizuje
obchody rocznic, Swi4t paristwowych oraz wsp6ldziala z organizacjami dzialaj4cymi na terenie
szkoly. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami zgodnie z potrzebarri, wlqcza rodzic6w w dzialania
szkoly.

Dyrektora szkoly zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe planuje i
r e alintj e zadania nadzoru p edago giczne go.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzlc.t
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczq orazinnq dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.20T7 poz.59 ze zmianami) nie wydano zaleceri.
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miejsce i data podpisania protokolu

podpis dyrektora placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

DY
Zespol"

podpis dyrektora plac1wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umoOrytowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 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. 1658)
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