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1.

Protokół kontroli doraźnej

Nazwa szkoły/placowki, siedziba:

Szkola poclstawow a z oddziałami Intcgracyjnymi nr 17 im. Stanisława WYsPiańskiego

w Częstochowie, Al. Wojska Polskiego 130, 42,ż00 Częstochowa

imię i nazwisko dyrektora szkoŁylp|acowki: Marta Beszczyńska

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzor pedagogiczny:

śląski Kurator oświaĘ, 40_0ż4 Katowice, ul. powstańców 4la

Imię i nazwisko kontrolującego: władysława Tkaczyk _ st. wizytator

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzęnia korrtroli:

28 listopada 2018 r. - Nr DK-Cz,5533,2,167,ż0I8

l'errrriny rozpoczęcla i zako(lczen ia korrtro l i : 2 9 l ist o p a cl a 2 0 1 $ r,

Tematyka kontroli (zgodna z przepisatni art. 55 ust. 2 u.stawy - Prawo oświątowe):

Realizacja zalecenia wydanego w protokole kontroli doraźnej nr DK_Cz,5533,143,2017,
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8. Czyrrnościkontrolne:

rozl11()wa z, dyrektorenl sz,l<oły, p. Martą Beszczyrisltą. at-iirliza dol<utl-tclltac_ji: Plarl cllzurórr

nlięclzylę}iqljrrl,ch iplall cl,vzrtrorl,plzcd lekcjanli tla rok szkolrl1'2018i2019. rc!-LilatłliIl

cll,zurórł, nauczyciel.skich, protokół z zębranta t,ildV peclagogiczrle.j. plarr łladz,ortl

pedagogicznego na rok ,Żkoiny 201 8/201 9. .ciokltllenlac.ia 
prorvadzonego tradzorlt

p.augo gi.rn. go ru zakre sie pełni eni a pr7,ęZ naLtczycie l i dYzu ro rv,

9. OPis trstalonego StanLl 1aktycznego, w t)/nl ujarvniony"clr rlieprari,iclłtlrłości:

Z intbrnlacji 1ltlzl,slialrl,ch rv trakcie kontroli 1i_1,1lika. zc 7,illece]llie zar,vartc'nr Protoktllc

kontroii doraznej nr or_cr.s533.143.2017 przeprtlll,Aclzotle \21+i21 listoPada 2017 r, 1,oStało

zrealizol,vane,
Zalecenie:
Zgoclnie z § 11 ust. 1 rozporząclzcnitr Nlinistra Etluliacji Narodolve.i i SPtlrtu z dnia

31 grudnia żOOż r. n" ,p.uri,i. bezpicczeństłva i higicn1, rv pulrlicznl'ch i niePublicznl'ch

szkolirclr i pl:rcórvkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z.e l,m.) uczniclrl,ic liażdą przcr\\,ę

lv zajęciach polvinni spędzać pocl naclzorem naucz),cie la z_rcaliztlrł,iitlc,

Szkoła posiada op,u.o*un1,,,,i bi.zący rok szkolrr,v plirll c-il,zLrrorł,nrięclzy'Iekc-ljnr'ch iPlarl

dyzurólv przed 1eicjanri (plany zatwierdzonę prZęZ d_vrektora szkoły,),

Analiza rłr,v. planów rvykazala, ż,c na korytarzu l1a partefz_e_ pierrvszvm i drugirn pigtr:z,e

podczas przerw niędzy lekcjanri ciyzurr-rje po clrł,tlch rlaucz,vcieli: przed lekcianri kaŹdegtl
'clnia 

* gódzinach od 7.30 do 8.00 dyzur pełni dlvoch rlar_rcz,cieli,

W szkole f-trnkcjorrrrjc regulamirl .1vzurór" nauczvcit:lskich (opracoWŁ'ill)l lv roltu sziiolnl't-tl

ż0I7l2ol 8), w rioryn1 okicślono sz.zegołorn,e zasad} pcinicnia d)'żtrrcilv l)r7,e7. naLlc/,r'cieli,

Na zebraniu rad., peclagogiczrle.j 1 2 tł,rz_eśtria 201 8 r. rr icccJl,rclttor sz,koł,v Prz,vPonlrriirł

rcgulanlin dyżurnw ,"* ,r"rrgtilny,nl zwrocenienl ltr,l agi lla ltczt-iiolr' '/,e sPecjaIll1'nli

potrzeban-ii eclukacy.jnytli oraz flon i_orr,rorv przcci ieko.jarrli i ciyżr-rrćlw międzYlekc1'!rrl'ch,

p u r tlf tt/1, k o n t ro l tt.j 11 c, e g o/t *'n
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puretfu tlyrektora



10.

Racla pedagogiczIla l2 rvrześtria 2018 r. podięłzi uchrł,ałę nr 614lż01812019 rł' sPrarvie

ustalenia spclsobu w.vkorzy,star,1ą rł,ynikór,v nadzoru pedagogicznego w celr-r doskonalenia

prac,v szkołv. W zaltre sie podniesienia stanu bezpieczelistrva lv szkole ustalono: sporządzełrie

i akrywna nrody.fikac.ja planu clyzurów, mięclzylekcl,jny,clr i przedlekcl,jrTych nauczycieli oraz

prowadzenie s5,stematyczllego Ilottitoringr,r biezącego i rvizy'jrrego szkołY.

Z irrforłnac.ii przekazalte.j prz,ez p dyrektor lł,1,Ilika. ,że 7.a nicobecnych rlalrcz,Ycieli

organizc,lwitne sa zastępstwa na clyzttrach.
ql plarrie nadzoru peclagogicznego na bieząc1, rok szkolny dl,rektor szkoły zaplanow'ał

m.iń, korrtrolę pełnienia cll,żurorł przcdlekcyjnr,,ch i rnięclzylekc5.,jrrl,ch. Z dokLLr-nentacji

1 1 kontroli przeprorvaclzotlycIr przez d,vrektora szkoł1, w tilnr zakresie w,vnika. ze nauczYciele

pcłriili dl,zr,t11, zgoclriie z opraco\vatlvtll planetll. Lt\\lag pokontrolnl"ch rric bY"ło.

i'rzepror,vadzona kontrola 29 listopada 2018 r. przez kontroiującego w czasie piątej przerw}'

międzylekcyjnej potrvierdziła realizac.ję d,vzurór,v przez, naucz,vcieli zgodnie z platrem

d yżurow międzylekc,l,j nych.

Opis r,r jawnionyclr nieprawidłor,ł,ości \Ą, zakresic nieobjętyn-r kontrolą w związku
,j|,e stwierclzonl,r-tli r-rieprarł,idłorł,ościami \Ą, działalrlości dl,daktycznej, r','_ychorvarvczej

i opiekuńcze.i oraz. inrrej działalrrości statLltowe.i szkołliplacor,r,ki: nie sh.l'ieł'clzono.

Na poclstawie art. 55 ust. 4 ustarł1v z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prar.vo oŚwiator,vc

(Dz-. LJ, z2a18 r. poz. 996 z,e znr.) ząLęsą_qĘ: nic clolycz1,,
11.

1 
l o clp i,s tl1l,e kI o t, ct,s : k o h,l' [l l cl c rl*, k i, ltt i e j s c c i c.t a t ct

l 2. l)ośrł,iadczenie odbiori,r pt,otokołlł korltroli:

rL;s i,ł-ll7l2aŹ 7 NlP ]73-u i l -i)4-jg

Wb,rktft.l lG, ł?, W€"{,
ś

podpis, cll:reklortt ,szful/.1:iplucótki, mia j.sce i dttltt otlbior:tt

Dyrektorowi szkoły/placór,vki, w terrtrinie 7 dni roboozyci-l od dnia otrzymania protokołu
korrtroli. przl.sługuje prawo zgłoszetlia pisenlt-il,ch. rttrrotyrłlol"r,anych zaslrz,eż,eń cloty,czącl'ch

ustaleń zarł,artych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Ośr,viaty" ul. Powstańcór,ł,4ia.
1+()-024 Katowice. zgodnie z § l8 Llst. 1 rozporządzerria NIinistra Edukacii Naroc1o,uł,ej z dnta

25 sierpnia 2017 r. r,v sprawie naclzclru pedagogicznego (Dz. L].z2017 r"poz,.1658).

p c r ą/it/y k o ntro luj qc ego/y clt
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