
DK-8B.5533.2.59.2018

Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa ZSP w Pewli Malej 34-331 Swinna,

ul. Jana Pawla II 15

2. lmig i nazwisko dyrektora: Ewa Dybczak
3. Nazwa i siedziba org*, sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 9 kwietnia 2018 roku

Nr DK-BB.5533.2.59.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakoftczenia kontroli: 10 kwietnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji

ztdafi nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustarvy Prawo

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

ocen, szkolne zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji szkoty, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, dokumentacjg

pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego

przez dyrektora szkoly, raport z ewaluacji wewngtrznej, harmonogftIm dyZur6w, plan zai9t,

dydaktyczno -wychowaw czy ch.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku ocen4 pracy dyrektora Szkoty Podstawowej ZSP

w Pewli Matej (data wplywu do Kuratorium Oswiaty w Katowicach 15 marca 2018 rofu) -
nr sprawy : DK-B8.5535.33.2018.

Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Pewli Malej obejmuje szkolg podstawowq przedszkole oraz

wl4czone oddzialy gimnazjalne. Szkola podstawowa liczy 9 oddzial6w, rtczgszcza do niej L2L

uczni6w. W zespole dzia\a trzyoddzialowe przedszkole, kt6re liczy 45 wychowank6w. W szkole

i przedszkolu pracuje 20 nauczycieli pelnozatrudnionych oruz l0 niepelnozatrudnionych. Wi9kszo36

to nauczyciele dyplomowani.
Szkola i Przedszkole dzialajq zgodnie ze statutami oraz arkuszami organizacyjnymi

zatwierdzonymi przez organ prowadz4cy. Dyrektor posiada opracowany regulamin organizacyjny

plac6wki, wewngtrzne regulaminy i procedury zgodnie, z kt6rymi dziala plac6wka. Plany pracy

szkoly i przedszkola opracowano zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki
oSwiatowej paristwa oraz planu nadzoru pedagogicznego Kuratora OSwiaty, uwzglgdniajq one

r6wnie2 wnioski ze sprawowanego nadzoru dyrektora plac6wki. Opracowane Statuty szkoly
i przedszkola uzyskaly pozytywn4 opinig Rady Rodzic6w, Rady Pedagogicznej a Statut szkoty -

S amorz4du Uczniowskiego.
W zespole zostal opracowany Program Profilaktyczno-Wychowawczy, kt6ry uwzglgdnia

diagnozg potrzeb, sugestie uczni6w i rodzic6w, problemy wystgpuj4ce w Srodowisku szkolnym oraz

wnioski wychowawc6w i nauczycieli, takZe pedagoga i samorz4du szkolnego. Dokumentacja pracy

zespolu prowadzona jest zgodnie z obowipujQcymi przepisami. prawa oSwiatowego. Dyrektor
kontroluje spelnianie obowigku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiq,zku szkolnego.
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Wplac6wce rozpoztaje sig potrzeby uczni6w w zakresie organizacji zajg(, pozalekcyjnych
i organizuj e zaj gcia z godnie z ich zaintere sowaniami.

W bieZ4cym roku szkolnym w szkole prowadzone sq nastgpuj4ce rodzaje zajg6
pozalekcyjnych: zajgcia zuczriem zdolnym z jgzyka polskiego, matematyki, jgzyka angielskiego,
zajgcia wyr6wnawcze z jgzyka angielskiego, chemii i frzyki, matematyki oraz jgzyka polskiego,
k6tko informatyczne, plastyczne, przyrodnicze, SKS, zajgcia wyr6wnawcze w klasach I-III.

Dyrektor aktywnie wsp6lpracuje z Samorz4dem Uczniowskim oraz Rad4 Rodzic6w.
Wsp6lpraca z PPP w Zywcu obejmuje dzialaniaw organizacji pomocy dla uczni6w oraz warsztat6w
i pogadanek. Wsp6lpraca z Komed4 Policji w JeleSni, obejmuje spotkania z rodzicarni i uczniami
wzakresie bezpieczefrstwa. Wsp6lpraca z GOK - udzial w konkursach, przegl4dach teatralnych.
Wsp6lpraca z GOPS-em - pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej. Szkola prowadzi strong
internetow6 dzigki kt6rej moZna Sledzi6 dzialania w plac6wce, jest to zarazem promocja. pracy
szkoty i przedszkola.

Dyrektor doklada staraf, aby stwarza6 odpowiednie warunki dla prawidlowego rozwoju
psychofizycznego swoich ucmi6w i wychowank6w. Kazdego roku dokonuje przeglqdu bazy pod,
katem bhp. Doklada staraf o odpowiedni4 estetykg w budynku, zapewnia sprzgt i meble posiadaj4ce
certyfikaty i atesty.

Opracowuje tygodniowy rozklad zajg6, zgodnie z wymogami w tym zakresie. W szkole
zost'aly opracowane procedury postgpowania w sytuacjach kryzysowych. Szkola dwukrotnie
uczestniczyla w projekcie ,, Bezpieczna szkola - bezpieczny uczeri", a w ubieglym roku szkolnym.
wychowankowie przedszkola uczestniczyli w programie ,,Bezpieczne przedszkole - bezpieczny
przedszkolak". Szkola i przedszkole uzyskaly certyfikaty bezpieczefstwa. W plac6wce
realizowanych jest kazdego roku wiele program6w z zakresu edukacji prozdrowotnej, w wielu
znich koordynatorcm dzialah jest sam Dyrektor, gdyz jest nauczycielem przyrody. Plac6wka
uczestniczy w programie PSSE ,,Trzymaj formg," ,,Nie pal przy mnie proszg", ,,Smak zdrowia",
w programach ,,Szklanka mleka" ,,owoce w szkole", ,,Mamo, tato wolg wodg", ,,Stop
meningokokom", ,, O kobietach dla kobiet". W roku szkolnym 201612017 uczniowie klasy IV brali
udzia\ w nowym programie ,,Bieg po zdrowie". oraz,, Stop grypie". Ka2dego roku realizowane sg
programy uSwiadamiaj4ce uczniom, jakie zagrohenia niesie za sobq uzale2nienie od narkotyk6w
i dopalaczy. Uczniowie uczestniczq r6wnie2 w warsztatach, pogadankach i happeningach
promuj4cych zdrowy styl irycia, wykonujq gazetki promujqce prozdrowotne zachowania. Dyrektor
aktywnie wsp6lpracuje z pielggniark4 szkolnq kt6ra przeprowadza pogadanki profilaktyczne,
fluoryzacjg zgb6w, kontrolg wzroku. Dyrektor kontroluje stosowanie procedur w zakresie
bezpieczeitstwa w plac6wce, systematycznie kontroluje r6wniez dyimy nauczycieli. W plac6wce
powolany zostal szkolny koordynatorbezpieczefstwa. Nalezy podkreSli6, 2e dyrektor we wsp6lpracy
z gronem pedagogicznym i innymi podmiotami podejmuje szereg dzialah, kt6rych celem jest
prawidlowy frzyczny i psychiczny rozw6j wychowank6w.

Dyrektor przewodniczy posiedzeniom rady pedagogicznej, wykonuje uchwaly podejmowane
podczas posiedzeri. Posiedzenia s4 protokolowane w formie elektronicznej, dyrektor posiada
r6wnie2 rejestr uchwal i zarurydzef dyrektora. Zgodnie z kompetencjami stanowi4cymi ruda
pedagogiczna podejmuje uchwaly w sprawie zafirerdzenia plan6w pracy szkoly i przedszkola,
uchwaly w sprawie klasyfikacji i promocji uczni6w, organizacji doskonalenia zawodowego
nauczycieli orv sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego. Zgodnie
z kompetencjami opiniuj4cymi rada pedagogiczna opiniuje tygodniowy rozklad zajg6, projekt planu
finansowego szkoly, przydzial stalych i dodatkowych czynno5ci dla nauczycieli. Dyrektor zapoznaje
radg pedagogiczn4 z aktanti prawa wewn4trzszkolnego, dba o aktualizacjg dokumentacji szkoly
i przedszkola zgodnie ze zmieniajqcymi sig przepisami prawa.

Dyrektor doklada staraf, aby zapewni| bezpieczne warunki do nauki i pracy w plac6wce.
W szkole opracowane zostaty regulaminy i procedury z zal<rest bezpieczehstwa, kt6re znajq
pracownicy i uczniowie. Oznakowano drogi ewakuacyjne, teren wok6l szkoly jest ogrodzony
i monitorowany, monitoring znajduje sig r6wnie2 wewn4trz plac6wki. Szkola i przedszkole posiadaj4
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aktualne protokoly z przeglqd6w BHP, certyfikaty i atesty mebli i pomocy dydaktycznych, kt6re
u2ywane sq w plac6wce. Dyrektor umiejgtnie koordynuje dzialanra w zakresie bezpieczeristwa
wszystkich podmiot6w szkolnych (nauczycieli, uczni6w, wychowank6w, rodzic6w) oraz pozyskuje

do wsp6lpracy instytucje dziaNajqce La rzecz bezpieczeistwa ( tj. policja, ratownictwo medyczne,
stral poaama i inne). Wsp6lpraca ta obejmuje prowadzenie warsztat6w, pogadanek, realizacjg
program6w promuj4cych bezpieczne zachowania np. .,,Sekty sq groZne," ,,Cyberprzemoc
i cyberprzestgpczoS6". Nad bezpieczeistwem czuwa r6wnie2 kadra pedagogiczna, kt6ra sprawuje
dyitrxy przed lekcjami oraz podczas przerw migdzylekcyjnych. Uczniowie pozostaj4cy w Swietlicy
majq takie zapewnion4 odpowiedniq opiekg. Dyrektor kontroluje r6wnie2 organizacjg wycieczek
pod wzglgdem zgodnoSci z przyjgtym regulaminem i przepisami prawa. Dba o zapewnienie
odpowiedniej opieki ibezpieczefstwa podczas imprez organizowanych w szkole ipozani4.

Zespole Szkolno-Przedszkolnym do rcalizacji zadafi z zakresu bezpieczeristwa zostal
powolany przez dyrektora szkolny koordynator ds. bezpieczeristwa, kt6ry wsp6lpracuje w tym
zakresie z wychowawcami, pedagogiem, informatykiem oraz pielggniark4 szkoln4. Dyrektor wraz
zryzrLaczonymi pracownikami dokonuje przeglqdu stanu obiektu, pomocy dydaktycznych oraz
organizuje raz w roku pr6bnq ewakuacjg. Wiele dzialah z zaktesu bezpieczeirstwa ujgte zostalo w
programie wychowawczo- profilaktycznym, kt6rego rytmicznoSt realizacjijest nadzorowana pruez

dyrektora. W sytuacjach trudnych dyrektor wsp6lpracuje r6wnie2 z Policj4 i S4dem dlaNieletnich.
Dyrektor w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej organizuje pomoc psychologiczno-

pedagogiczn4 dla uczni6w posiadajqcych opinie i orzeczenia, pomoc organizowana jest na wniosek
rodzic6w czy iauczycieli. Kontroluje realizacjg przez nauczycieli zaleceh zawartych w opiniach
i orzeczeniach. Zgodrue z zaleceniarrti w szkole organizuje sig zajgcia dla uczni6w, sq to: zajgcia
rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne oraz nauczanie indywidualne.
W plac6wce zostaly powolane zespoty, kt6rych pracA koordynuj4 wychowawcy klas , rodzice zostali
poinformowani o ustalonych formach objgcia dziecka pomocq psychologiczno-pedagogicz-nq oraz

o sposobie jej realizacji. ZostaNa r6wnie2 opracowana procedura udzielania pomocy i zgodnie z ni4
pomoc jest udzielana i prawidtrowo dokumentowana.

W szkole zostaNa opracowana procedura oceny pracy nauczycieli oruz procedura awansu
zawodowego. Dyrektor prowadzi rejestr oceny pracy oraz rejestr wniosk6w o rozpoczgcie staZu,

wniosk6w o podjgcie postgpowania kwalifikacyjnego oraz rejestr zaf:udtadczef nauczycieli , kt6rzy
otrzymali stopieri nauczyciela kontraktowego. Dyrektor zatdrerdza do realizacji plan rozwoju
zawodowego nauczycieli i dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres staZu.

Dyrektor udziela pomocy materialnej uczniom, jest to stypendium dla uczni6w
wyr6zriaj4cych sig w nauce i zachowaniu zgodnie z opracowanym w tym zakresie szkolnym
regulaminem. Wnioskuje r6wnie2 do GOPS o pomoc w formie bezplatnego wyZywienia dla
uczni6w i wychowank6w, kt6rych rodziny znajdujq sig w trudnej sytuacji materialnej.

W plac6wce przeprowadza sig badania osi4gnig6 edukacyjnych i na ich podstawie podejmuje
dzialania w zakresie poprawy efektywnoSci ksztalcenia. R6wniez oddziatywania wychowawcze,
wsp6lpraca rcdzic6w ze szkol4, ich zainteresowanie wynikami naluczarrj.a i wychowania sq

poddawane analizie i dokonywana jest modyfikacja pracy w tym zakresie. Z prowadzonych
obserwacji wynika, 2e wyniki navczartia utrzymujq sig na poziomie dobrym, wielu uczni6w bierze
udzial w konkursach i olimpiadach o zasiggu szkolnym, gminnym, powiatowym , wojew6dzkim czy
og6lnopolskim. W plac6wce przeprowadzano egzamin sz6stoklasisty a obecnie przeprowadza sig
pr6bny egzamin gimnazjalny, test kompetencji trzecioklasisty, badanie gotowoSci szkolnej dzieci
szeScioletnich. Prowadzone jest badanie wiedzy i umiejgtno6ci uczni6w z kluczowych przedmiot6w.
Dyrektor powotral zesp6l ds. analizy wynik6w nauczania i egzamin6w zewngtrznych, wnioski ztych
analiz s4 uwzglgdnianie do modyfikowania plan6w pracy nauczycieli.

Zatrudnieni w plac6wce nauczyciele posiadajq wymagane kwalifikacje a dyrektor zgodnie
z nimi przydzielil nauczycielom zajgcia. Dyrektor monitoruje realizacjg podstawy programowej,
dwarazy w roku nauczyciele przedstawiaj4 sprawozdanie z realizaqi podstawy. Dyrektor w trakcie
kontroli sprawdza zgodnoSd temat6w lekcji z opracowanymi planami pracy.
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W plac6wce rozpoznaje sig potrzeby w zakresie doskonalenia, zostaN opracowany plan
doskonalenia zawodowego nauczycieli, l<t6ry przyjgto do realizacji uchwal4 rady pedagogicznej.
Zgodnie z planem w plac6wce odbywaj4 sig szkolenia prowadzone przez wykladowc6w
z o6rodk6w doskonalenia nauczycieli . Szkolenia prowadzi r6wnieZ dyrektor. Nauczyciele bior4
udzial w warsztatach, konferencjach metodycznych, korzystaj4 zdofinansowania do czesnego, majq
placone delegacje za slu2bowe wyjazdy. Dyrektor doklada starari aby w szkole i w przedszkolu
zostaly zapewnione prawidlowe warunki do nauki i pracy Remontuje i modernizuje pomieszczenia
w budynku, doposaZa i unowocze6nia bazg dydaktycznq, przez co proces dydaktyczny realizowany
jest prawidlowo i z zachowaaiem bezpieczeristwa.

Opracowuje na kazdy rok plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry zatirerapodstawowe kierunki
polityki oSwiatowej paristwa, wnioski ze sprawowanego nadzoru przez St4skiego Kuratora Oswiaty
oraz wnioski z nadzoru sprawowanego przez dyrektora w poprzednim roku szkolnlmr. Plan zawiera
harmonogram ewaluacji, terminy i tematykg przeprowadzanych kontroli, plan obserwacji zajgl
lekcyjnych i pozalekcyjnych, plan wspomagania rozwoju zawodowego nauczycieli oraz
monitorowanie wybranych obszar6w pracy plac6wki. Dyrektor zgodnie z harmonogramem
kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepis6w prawa dotycz4cych dzialalnoSci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuriczej. Przeprowadza ewaluacjg wewngtrznq wyniki przestawia radzie
pedagogicznej i radzie rodzic6w. Wnioski ujmuje w planie pracy na kolejny rok szkolny. Zgodnie
z opracowanym planem obserwuje zalgcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzofie przez nauczycieli.
Obserwacje prowadzone s4 zgodnie z opracowan4 procedur4 obserwacji. Wyniki obserwacji sq
omawiane w trakcie rady pedagogicznej. Dyrektor dokonuje przydzia\u obowipk6w nauczycielom
zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami do nauczania danego przedmiotu, okreSlonymi
w przepisach prawa oSwiatowego, kontroluje i monitoruje realizacjg powierzonych im zadait.
Podejmuje wiele starafl, aby w szkole stwarza6 warunki do podejmowania dzialafi Wzez
wolontariuszy czy stowarzyszenia. W szkole powstalo Szkolne Kolo Wolontariatu, kt6re
opracowalo program dzialrrrt. W ramach dzialalnoSci Kola odbywaj4 sig cykliczne spotkania
czlonk6w orazr6imorodne dzialania i akcje charytatywne.

Zgodnie z orzeczeriari o potrzebie ksztalcenia specjalnego realizuje zalecenia PPP.
Powotuje zespoty nauczycielskie, kt6rych zadaniem jest opracowanie wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET. Jeden egzemplaru IPET-u otrzymuje rodzic. Dyrektor
szkoly informuje rodzica w formie pisemnej o formach udzielanej pomocy. Zgodnie zalecariami
orzeczeft dyrektor organizuje zajgcia: rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne,
nauczanie indywidualne, pomoc nauczyciela wspomagajQcego oftLZ pomoc innych specjalist6w.

Wlqczyl rodzic6w w opracowanie szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
wsp6lnie z rodzicami podejmuje teL inicjatywy promujqce szkolg w Srodowisku lokalnym,
wsp6lpracuje z Samorz4dem Uczniowskim, zasigga opinii prry opracowaniu statutu, programu
profilaktycznego - wychowawczego,wlqcza sig w realizacjg planu pracy Samorzqdu Uczniowskiego.

Dyrektora szkoly zgodnie z przepisarri art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe planuje
i realizuj e zadania nadzoru pedagogcznego.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zlvrrr4?ht
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oruz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecefl.
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podpis kontrdtljqcego, miejsce i data podpisania protokolu

DYREKTOR
Zesf olu Sz kofro- przedsrkolengo

.....,@"Dvbc-ik..

lo l{

Zespoi Szkolno-przedszkolny
pewel Mala

ul Jana pawla [ 15, 34.331 Swinna
tet./fax 33 8638 012

Ntp 553-22-56_037 REGON 072872050{&' oQ, PDt8.. t{l,a,To.

podpis dyrektora placdwki, mieisce i data podpisania protokolu

L. PoSwiadczerie odbioru protokotu kontroli:

Zespol Szkoino- Przedszkolny
Pewel Mala

ul lana Pawla tt 15, 3a-33t Swinna

tel,/fax 33 8638 012

,\lP 553-22-66-037 R€GON 072872A50

podpis dyrehora plachwki, miejsce i data odbioru pro,tokolu

Dyrehorowi plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protolalu kontroli,
przysluguje prqwo zgloszenia pisemnych, umoyowanych zastrzeieri dotyczqcych ustalefi zawartych

w protokole kontroli do Stqskiego Kurstora Oiwiaty, 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. z 2017, poz. 1658)

DYREKTOFi

/') - ,jA Zesnotu SfJ<olno'Przedszkolengo
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