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r Protokół lrontroli doraźncj

l. Nazwaszkołi,,/placowki. siedziba:

Szkola Podstaworva w Lelowie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelorvie,
ul. Szczektlcińsk:r 4l, 4ż-ż35 l,elów

). Irllrr^ i tlazr,lisko clyrektora szl..oł.v/placórl,ki: Renata Samek

]. l*azvn,tt i sicclziba orgallLl sprawu jąccgo ilaclztjr pcda9tlgie ztll .

Sląslii Kurattlr Ośrvia§, 10-024 Katolvice, uI. Polvstitńcórv 4l:r

+. llllic i nazi,łisko }iontroltrjąccgo: Włady,słar,i,a l'l<acz.r,l< st. wizvtator

,j. Dala r.ltclalliu i Ilulllct tlll()\\itlllicIłia cltl pt,zcplorłaclzcrlia lrtlntroli:

l9 ma.ia 2()lll r. Nr l)K-CZ.5533,2.91.20l8

ó, l'crnlinr rtlzptlczqcia iz.alioIiczetlia killltroli:2l nlaja 20l8 r.

]. -I'clllirtyka koIrtroli (zgotlnct z przepi.sctllli ttrl. 55 u,st. 2 u,s,ltłtt,1; Prcłv,tl ośu,ittltt1.1,e1:

Prarłidlorvość rvykon1,lvania pyzet dy,rektora zadań z zakresu nadzoru peclagogicznego.

8. ('zt lltlości l<ontrolnc:

l,()/lll()\\a z c,ll,rcktorclll .Z.espołr_r SzI<olno l)rzccjszktllnego rv l.elorł,ic p. Renatą Sanlek. przegJad
t]tlkLttllctltltcji (10l(li']0l7 i)0l]l'2018): plarll lladztlt,Lt pcdagogiczl,tcgo. irt,krtsze tlbscrxac,ji. kartl
()ccll\ pI,ac)" |apolt),z elvaluac;i w,crł,nętrznc.j. protolto11 z zebrari racil,pedagogiczlle.j. doki.rnlentac.ia
dot, alł ailstt ziiił,od0\\,cgo nar-rczy,ci e Ii,

9 ()pis rrstalollego stŁlllLl likty,czncgo" \\ t),l,]l itjar,l,nionr,ch nieprawic11ol1,ości:

I)l I,cI.ttlr /csllilłLt SzktlIIlo I'l,zcdszliolllcg() \\, I cltlrl,ic tlpract,ltlał plan nadzilrlr pcdagogicznego
tle [liczlte r I,tllr szIiolIll i przcclstarr.il go raclzic pcclaglclgiczlli_,i tlll ptlsir_:clzcniLl l4 rrrzcśnia 20l7 r.

(tlclpor,l icdnic zapis1,, znądLl ją się rv protokole z ze bratlia rady pcc,lagogiczne.j).
I) latl nac,lzortr pcdagogicznego na rok szkolny, 201 7 l20 1 8 zari, iera:

r przedlliot ewalr"racji vvewnętrznej i tcrmin jej przepror,vadzenia,
r tcnlat1,ltę iterrrliny przeprowadzania kontroli przestrzegania pr7,e7 Ilauczlcjeli

przc;lisiilr pra\\ia dot. działalności dvdal<t,vczrle_i. rł,l,chorvavvczej i opiekirńcze,j oraz
i n llc, 1 cl zi a I al nosc i stat Lł1o\vc, i prz-cd szlttl l a"

r zA]\rcs \Ą \[)onlagJllia llauczl,clicli ił rcalizac.ji ich zadari.
7 plan tlbscrrł,ac.ii.
r zal<rcs tllot-litoror,łania prac_v przcdszkola i szkcił (SP i Ci),

l:rłaltrac.ja lł,cwllętlzna przcplowadzana.jest ił, Szkole Podstawowej i Gimnaz.jurn rł,odniesieniLr
cltl zagaclnicrlia: ..l]lt'ckty działalriości c1,',"daktl"czne.j. vvvchor,varvcze.i i opiekuńczej oraz irrne.;

działa]lltlści statttttlli c, j szkołl,".
l)lall rlatiztlrtl pcclagilgicztlcgo llil tlicźącr rtll, szitoltlr ztlstitl oprac0\\rany z irrvzględnielrien-t
lr tliosl.tiri, z llćitlz()ltl pcclagtlgiczllcgo spla\Ą]()\Ą,i-ll}cg() \\/ pol]llccllritll t,tl]iu szkolltytl. podstarvorvl,ch
l.icI,Lrrlktiri rtlalizacii ptllitl,ki tisrłiatorłc,j paIistr.ia iplallu tlac]zot"tt pcclagogtczrlcgcl Sląskiego
KLll,łt()l,a ()śri iat1, tla t,tlli szkolll1, 20l 7i 201 8,

p u r u.fit/l, k o n l ro l u j q cego/y, c lt
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I)vrektor Zespołu Szkolno Przeciszliolnego 23 stycznia 20l8 r. przcclstawił lla zcbl,ittliLt t.acjr

Pedagogicznej ogolne wnioski r.r,ynikającc,./.c sprawo\\anego naclzoru peciagogicz,lleg0 \Ą lptiłrtlczLr
roku szkolIlego 20 1 7 12018.
W rokr-r szkolnym ż0l6l20l7 realizowan1 był plali naclzorLr pcdagogiczrlcgtl opfac()\vall\, I)l/,c.1,
dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w l.elowie. Pian nadzoru pedagogicznego na rolt szltolrly
2016l2017 zoslał opracowany zgodrrie z obowią,zujacynl prawenl, z wykorzvst;uliet1-1 iłtriosliow
z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym. Prz.y opracclwatliLt
Llwzględniono podstawowe kicrunki rcalizac.ji po)itvlti ośri.,itttclvr,e.i państrva i1lllrIl tlatlzoru
pcdagogicznego Sląskiego Kuratora Ośrłiitty, tltl rtlli szkclllll. 20]6'201i I)rl.clittlI. zaptlzllal ra.lc
pedagogiczną z planenl nadzoru l5 rłrzcśnia 2(ll(l r.. pr:/.ccistilwil radzic pcclagogicznc,j 1() stlcztlia
2017 r. Ogtilnc rł'nitlski rirllikltiltce ./c splŁt\\o\łalleu() t,lltclzoru pcclagogiczllcgL) \\ [ ptllrt.lczLt rokLt
szkolnego 20l61201'7. zt 19 czerwca 20I7 r. zaprezclltorłał llit zcbrallil_t racli, peciagogicztlc,j rłllliki
i r,vnioski Ze Sprawowanego naclzoru pcciag.ogicz,ncgo \\, roku szkolnytll 201 6i]0 i 7. llitdzre
Peclagogicznej Przedstawiono raport z ewaluac.ji wewrrętrzrrej przeprowadzonej rł, oc]tlicsicnlLt
do zagadnienia: .,Promowana jest rłlartośc edLrltacji": raport zal<ończollv został lllocnv1-1,,li i słalrrnli
stroIlanli oraz rł,nioskanri.
Rada Pedagogiczna 2ó sierPrlia 2017 r. podjęła uchwałłę: w sprawie ustalenia sposobLt rl"rktlI-z_lstirllja
rvl'nikcirł'nadzoru Pedagogicz,llego z roku szkolnego 2016l2017 \\.cclLl doslionitlctlia pracr
1lrz"etlszkola i szkół.
D1,'rektor Zespołir Szkolno Przedszkolnego kazdeqo rokLl w,l,konurje. zgoclnic z, pt.zcpi:lrtlli 1..i,LriA.
zadania związane z oceną placy i awansem zarł,odowym nauczycieli.
systematycznie prowadzone są badarria osiągnięć edr-rkacvjnych uczniów; m.in. clia ucztlitlli
Cirnllaz,junl PrZeProWadzane sa cgzanlinv probne. dla r-rczniów Szkoły, Poclstarłorłc,i 1lrtlliaclztl1-1c
sa badania 1lć1 podstarł,ie testów opracor,l,atlych pl./,c,/, Ilauczvcicli ora,/, testóu i,t r tiltrt tl jctrr.
I)ll. ..\()\\u l I,1".

l0. OPis ujawnionvch niePrar,r'idłolłości \\ zakI,esic nico[l.jelr,lll litlntI,tllil \\ ,ztt iltzl,rl
ze st,uvierdzonyrni nieprar,vidłclwclścianli \\ clz.iałalności c1l,clakty,czllcj. r,vl chtlwarłcz,,. j

i oPiekuńczej oraz inne.j działalności statutorvej szkoły/placorł,ki: nit: ,s,llricrtl:rlnrl,

1 l . Na Podstawie art. 55 ust. 4 ustar,vv z clnia l4 grLrclnia 201 6 r. I)t,ar.r tl tlślr iattltl c
(Dz. LJ. 1,2018 r. pol^996 le znl.) zaleca sig,: Ilic rł,.n,clallo.

Termin realizad: nie dotyc,zy

t t t i t, f ,sc,Ll i t l t t l t f :[l'i §łćr.m,kći,lt,

Dvrcktorow'i szkołY/Placówl<i. lv ternritlic 7 dIli robocz.l,ch oc1 c]llia otrz,v,ll1ti1-1iil pI.tltol,tlłLt ],,tlntroli.
PrzYsługuje Pralvo zgłoszenia pisemnych. Llnlotywolłatllch zaslrzeżeń ciotl,czacl ch Ltstalcti
zar,ł'artYch w Protokole kontroli do Sląskiego I(lrratora ()śiviaty. r_rl. })owstaIicórł 4la. 40_()2_1
Katorvice. zgodnie z § 18 ust. 1 t"ozpot,z,ądzcnia Mirlistra l,.clLrkacji Naroclorvcj z clrria 2_5 sierpnia
2017 t w sprar,r,ie nadzoru peclagogicznego (Dz. |], l,ż017 r, pt-'z, 1658).

pułu.fa d.yrektoru p u r a./tt/1: li o n t ro l u j u t, e g o/1; t l t
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.[,j,:,uiĘ.r....łłj, [:j. , Ł'=.ii. i.'.",.,. , i;.',,,#i
podpis kolttrolttjqcego, miejsce i data poclpisania p

l2. Poświadczenie oclbiorLr protokołLr k,i;iitl;""' '', 
;;i,',o 
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7ldpi.s tt1,-rektora s,zkoly/placóv,ki, miel,sca''i clctttt ułt{ij,l1 irtllrlkołtt


