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Protokół kontroli dorźnej

1. Nazwa szkoły/placówki, siedziba: Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - PrzedszkolnYm

w Lgocie Małej, ul. Szkolna Il3,42-282 Kruszyna.

ż. Imię i nazwisko dyrektora: Magdalena Kowalczyk.

3. Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzórpedagogiczny: Śląski Kurator OŚwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstańców 41a

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

5, Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: DK-CZ.5533.2.112.2018

z dnia 12.06.ż018 r.

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli 12.06.2018 r.

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust, 2 ustawy Prawo oŚwiatowe)

prawidłowość wykonywania pyzez dyrektora zadań w zakresie nadzoru
pedagogicznego, zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
o raz wykorzystyw ania komp etencj i rady ped a go gicznej.

8. Czynności kontrolne: rozmowa z dyrektorem, arlaliza dokumentacji (plan nadzonl, teczki akt

osobowych, księga protokołów rad pedagogicznych).

9. opis ustalonego stanu faktycznęgo, w tym ujawnionych nieprawidłowoŚci:

Kontrolę przeprowadzono w zrłiązku z analruą doĘchczasowych wyników nadzoru
pedagogicznego.

pani dyrektor posiada plan nadzoru na rok szkolny 20I7lI8 zawierający wymagane prawem

elemeniy: plan i zakres ewaluacji wewnętrznej, plan i harmonogram kontroli, zakres wspomagania

nauczycieli w realizacji ich zadan, zakres monitorowania, plan i harmonogram obserwacji zajęÓ oraz

dokonywania oceny pracy zawodowej nauczycieli, wyniki i wnioski z poprzedniego roku szkolnego.

Zńozónia planu nadzoru zostńy przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia

2017 r. Pani dyrektor dwa razy w roku na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstawia ogólne

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Dyrektor podejmuje dzińania wspomagające

nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju
,u*odo*"go-. ńo wykonywaniazadańpowołuje zespoły nauczycielskie i przedmiotowe, np.: zespół

wychowawczy, humanistyczny, matematyczno - przyrodniczy otaz edukacji wczesnoszkolnej, a

tikzę zespoły ds. aktualizowania dokumentów szkoły i ewaluacji wewnętrznej. Corocznie
prr.p.o*udzana jest ewaluacja wewnętrzna ptacy szkoły (w roku szkolnym 20t7lI8: ,,UCzniOwie
nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej").

W szkole pozostaje zatrudnionych 20 nauczycieli- Analiza dokumentacji
iżnauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami.

Na podstawie analizy księgi protokołów rady pedagogicznej stwierdza się, :

w pełni wykorzystuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w art.

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z20I8 r., poz. 996 ze zm.)
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l0. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktyczne1, wychowawczej

i opiekuńcz ej or az innej działalno ści statutowej szkoły l placówki :

nie stwierdzono

11. Napodstawie art. 55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.

z20l8 r.,poz.996 ze zm.) zaleca się: nie dotyczy

termin realizacji: nie dotyczy
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podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

1 2. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli :
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OvreXrĘftspołu

mgr Magda\lena t$wauyk h.rr,p.^
podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń
zawaftych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 4Ia, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z20I7 poz. 1658).
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu

§zkoła podstawowa 
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Szkoła Podstawowa w Łgoclł iiłałei
w zespole Szlalno-Pruedszkoinyń
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