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{. Protokdl kontroli dorafneJ

1, Nazwa szkoty/plac6wki, siedzibs Szkola Podstawowa nr 2 im. J. Pukowca w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pawlowicach, ri[*i. Puk ow ca 4, 43 -251 Pawlowioe
lmig i

Slqski Kurator OSwiatY,

Imiq i nazwisko kontrolujqcego: Aldona Fulczyk
Data wydania i numer upowa.tnienia do przeprowadzenia konholi: 27 gru&ia 201? r.,

oA-o&057.2.1626.20t7
6. Terminy rozpocz4cia i zakortczenia kontm.,{i# stycznia 2018 r.
7. Ten$8kru&Oft!f4[@_ort. 55 ust. 2 ustaltuyr,^,!,ffi*3Ql6 r. Prawo

O$WlAtOwe): ,*F.fig[*,'":. .n*v"1$i* ri . i, ,,.:,121,l*
. realizacja podstawy prog{Anfllit&l5ifllflEowph plan6w nauczaniq
- posiadanie przez navc.rygieli szkoty*uOmrrylphkUrBlifrkacji do prowadzenia przydzielonych
mel9c..'"s!.l:ii'l}m!il}*|lltlfir,"qiltlffirt.l,,...':','.,1ll

8' Czynnofui konholne : fri{t. .l},i.,i:r ..ii.i.,: .....;:1. -..: *:.t..ra;.,r , .irr';,.5rr1: rr*#{.,y

ll ffi:il-ff;r:*H'ffi:i:w magisterskich przez 

-),. 

r.i"r*r.o pedagogika
w zakresie nauczanie pocz4tkowe wydary lrr.,

b) dyplom studi6w podyplomowych prznz- w zakrcsie nauk o rodzinie wduty

-r-,c) elelrroniczny dziennik lekcyjny klasy L,z roku szkolnego20lT/2018,
d) plan zajgd lekcyjnych klasyl na rok szkolny 201712018,
e) ramowy plan nauczania klasyl
f) dokument potrvierdzajqcy realizacjg podstawy programowej klasy D,
cr op,nra{I- oorascy merooycznego *.r*ur3t w-czesnoszAorncJ,
h) dyplom ukorlczenia studi6w pierwszegb stopnia (icencjat) po", e

- 

na kierunku pedagogika w specjalno$ci: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
i edukacja przedszkorna wydanlfi

i)ayp]g!ukor1czeniastudi6wpierwszegostopila(licencjat)przezQ

G 
* -klenlp]1q gg{*ggg}n,*eo"j e$gEf#*ecja; oligofienopedagoiika'"yd-y tD

j) elek&oniczry dziennik lekcyjny klasy I z roku szkolne go 201712018, ''#fi;
k) plan zajqd lekcyjnych ktasyDna rok szkolny Z0t7lz}tg,
l) zeszytzastgpstw z roku szkolnego 201'112018,
m) rejestr skarg.
2) Przrprowadzono roanowg zP. Zofi ,Mwial dyrektor ZSP w Parvlowicach.
9; Opis ustalonego stanu fhktycznego, w tym ujawnionych

Kontrolg przeprowadzono w zw z plsmarnr
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole

Podstawowej nr 2 im. J. Pukowca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawtowicacb w z&regie:

(rozporzqdzenie Ministrs Edukacji wej z dnia 27 sierpnia 2012 r, w sprawie podstauty

programowej wychowanla przedszkolnego oraz lqztalcenia ogdlnego w poszczegdlnych typach szkol,

zatqcznik nr 2 pkt 6 Zalecane warunki i sposoby realizacji) oraz angalowania nauczyciela

wspomagajqcego, w ramach swojego peruum do prowadze_ryta:Sigg w zastgpstwie za nleobecnego

nauczyc iela - wyc how aw c A

porula dyrc*toro



Ustalono, 2e w obecnej klasie J od roku szkolnego 201512016 zajgcia z cdukacji
wcz9snoszholng prowadzi dw6ch nauczycieli

realizuje w klasie l.roku w szkolnym 201712018 lqcznie 
-godzintygodniowo, w tym z-ajgcia i edukacji poloGiycznej w wymiaru*godzri tygodniowo, edukacji

plaslycznej, edukacji muzycznej i zajgC kornputerowych poOgodzinie tygodniowo, zajgd
wychowania fizycmego w wymiarzftodzin tygodniowo,llrealizuje w klasielodzin
tygodniowo mjgt z edukacji matematycenej,

€h6resbr.
roku szkolnego

o. W6wczas P. Zofla Musial - dyrektor ZSP w Pawlowicach
konsultowala podzial zaj gd edukacj i wczcsnoszkolnej
metodykiem nauczania poczqtkowego, ie

rll f ttl g. Prowadzi tak2e dla uczni6w kL
nileodplatnie naprzErniffiqigcia dydaktyczno-wyr6wnawcze z edukacji matematycanej i
k6lka matematycznego, w wymiarze I godziny tygodniowo. W roku szkolnym 20l6nCJ.7
realizowala z uczniami tej klasy projekt ,,Profesor Szkielko i tropiciele" pozwalajqcy rozwija6
kompetencje spolecme: nawi4zywanie relacji z innymi, empatig, Swiadomo$C wlamych emocji,
pracg w grupie - kluczowe umiejgtno3ci w zyciu kaidego czlowieka. W br. szkolnym realizuje
projekt .Zaprogramuj przyszlo(L" ucz4cy dzieci podstaw programowania i rozwijajqcy umiejetno6ci
.ynow. * ir"kty... 

- 
Przedlozon" pod"r". konholi dokumenty potwierdzaj4, ,."D posiada

kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w o5mioklasowej szkole
podstawowej, zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I slerpnia

2017 r. w sprawie szczeg6lowych kwalifftacji wymaganych od nauczyciel\ (Dz. U. z 2017 r,,
1575). W br. szkolnym byla w pracy dwa dni nieobecna -

-E) 

Jest nauczycielem dyplomowanym eI sta2em pracy pedagogicznej.

Petniia firnkcjg ekspata komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegajqcych

sig o stopierlawansu zawodowego. Nale2y do ,III i ' ^r^^t-^-^r ' tt!!l!mi
eat tywnie uczestrucry w r62norodnych formacFiloskonalenia zawodowego, w tym m.in.

ukifi|zyh kurs jqzyka angielskiego i informatyczny. Jej wychowankowie byli laureatami gminnych

konkurs6w recytatorskich, powiatowych konkurs6w artystycznych, wojeryQkiego konkursu

przyrodniczo-ekologicznego iogdlnopolskiego konkursu logicznego rnySlenia.Qiest autorkq

s."na"irszy rnetodycznych dla klasy pierwszej, scenariuszy uroczysto3ci szkolnych, publikacji do

gazetki ,,Wychowawcy", wsp6lautorkq ksi42ki wydanej z okazji 30-lecia szkoly. Brala udzial

w liczrych projektach: m,in. ,,Pienrsze ucmiowskie do3wiadczenia drogq do wiedzy", w ramach

kt6rgsfffidftstst$$dsr,ppf,#ilfrlozalekcyjnych. Kilka lat realizowala program prornggi

zdrowia psychicznego,,Przyjaciele Zippiego".rrrf---- oraz nagrodg W
PawlowiceG

Zgodnie zat4cznikiem nr 2 pkt 6 Zalecone warunki i sposoby realizacji toz:pn4dzeua
Minista Edukacji i.larodowej z dt'ga 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podsuwy ptogramowej

wychowania prz*dsrkolnego oraz ksztatcenia og6lnego w poszczeg6lnych typach s?k6l (Dz. U,

z-2012 poz. 977 ze zm) w klasach I-III szkoty podstawowej edukacjq dzrecl powlerza cig

jednemu nauczlcielowi. Prowadzenie zajjl, I z4oes] edukacji muzycznej, plastycznej,

ivy"frowarria firylznego, zajqd kornputerowych i jqzyka obcego noworytnego mo2na powierzyd

pamfa tlyrchloro paratdy koatrolajqcegolych

t[_

Monitorowanie realizacji podstawy programowej w klasie lD wskazuje na jej prawidlow4
realizacjg. W opinii dyrel@r szkoly ww. nauczycielki bardz-o dobrze ze sobq wsp6$racujq Zaden
z rodzic6w uczniO*lD nie zagaszal ?astrzezert i uwag do pracy tych nauczycielek.

lI od kilkunastu lat prowadzi taktu w ramach etatu zajgcia 

- klasy



nuu.ry"i.lo* posiadajqcym odporxiednie kwalifikacja f:.]-l9lll':',i::,:J,:t i#?;.1\fr:.nauczyciclom.posiadalqcym ooPowreqruc r!\'Ytrlr'erv' \""' -'--;'r, *,pru*i" (Dz. U. z 2012 r.
irvir"aa* i r'ai"itifi dJ"tu!3l.NPdoygj z dl.:,J]*9:,3r0.1.,,.. 

- errrrkacia wczesnoszkolna)$wr"4dzetrra Mrrusua Dsur'sJr '"*""*"j;;eiti ."piirt*yjny - e'duSacja.lczssnoszkolna)
poi. zoi ze zm.) w klasach I-III szkoty podst 

,-:^- ^^)-i- ^'.^wiczLowvch zaie6 edukacyjnychpoz. 204 ze-zm.).w klasacn l-Ill szKury Pvull.lwvwvJ \' vhr '---- 
;qrkowych iajg6 edukacyjnych

l, rrvtemirn olr=ri" nor"r-io rninimalny wymiar F:d'il l})^r-,^-o c.trrtrc.riamaternatyczna
;,trliTfr JjffiiliL,#;,:qqi;;;i'::;q;t*:@i::::'*"::?j*:Tl?"H'ffiffi f; :#:;*}|"'ffiiffi '3i iY*?"i H"!I'.1ii,r;;h go dzin na 

.f 
oszcze 96 rn e zal ecia d o konuj e

nauuryciel prowadzqcy dane zaiScia)'.("')'
Nalety zat€m stwierdziC, 2e

'Ytitlowi 
Prowadzenia

okre$lonyoh zaiet, aatezy do dvrektora "k"l;-d9i;ryQ"" *yt:-d?,1y*T.k11 'HJs"Tffffi:,;i&;il,'Jrii.l1i*:J,i, "ilj;','o;6;. |t..i lo.tz i, poz. 5e.ze zz.) dvrektor szkotv

jest kierownikiem zaktadu pracv dla zatrudni;'r{;'*':]*tl:::"-:t-H:tit"}"k}*i;T;
lffi.T*H:,:ilfl ;tJ.ffi$;;'#;iiitritxi
praclwniciych. Stwierd"ii 3tt,o ?,!,y

jako

za nieobecnq- 2 godziny zajE6 wvchowania ftzycznego

) - nouczycieka ffi*"iio rt'i'"^i.go .n'* '-F;t

wychowawozyni klasY

J. Pukowca w ZesPole Szko I no- PrzedszkolnYrn

Posiada kwalifrkacje wymagane

- wychowawozYni

obecnod6 usprawi edliwiona:

;ffffilfl"Jfi$Hifffili"lffi ',:i;;ffi;;;@n:,:e.ii't:i1'-s:*:
z g ? usr. ? pkt 4 ,oririqii"niu r',rLirou rAutac.li Narodowej z.*u ,,:1.*l*-11'1- H1;:;:

irJ-ili['ffi-'r-"."., iiriiri;nu-w'wczas- do klasv ! .*, charakterue

pomo cy nauczycie ta ffi ffi .h" b 
?; . 

t'k:I": 
1: : -?ff ,l*i:T*ifl,'};,fi

f il::ld;.]ffi ';':'irffi y;;;;;#;innych"iu."v"i.riwsp6rorganizujqcvch
ksztalcenie uczni6w do przyjmowania zastgpstwa ia nieobecnego nauczycielO

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w zakresie nieobjgtvm konUolq w ariqzku ze

stwierdzonymi niepra*iatowotciami w deialalnoi J dvauyrv"^ej,-wychowa*"r"ji opiekuriczej oraz

innej deialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono

Podczas tYch zajd nie

ffi'J;' T*' ?:ffiH""tr*il';;ril 
"*ili"*" --i tpieki dta 

'dzieci i mlodziezv

niepelnosprawnych, niedostosowanych .pof"Jrnit i zagro2gnych niedostosowaniern spolecanym

(Dt. U. z 20tZ r., poz,t171), f.tOry. rrunoini- i"-niu"ryciele wsp6lorganizuj4cy ksaalccnie

integracy.l ne udziel aj q p 

"*" t 
nurr""y.i. totn prowadz4cym za,igcia edukacyj ne ( "' )'

Stwierdzicna1e2y,zedyrektorszkolynieprawidlowo,o'guni-*aaii#
"n 

ttasie I init gtu.y: n"i 2 godziny zastgpstwa za ni eobecnego nauczvciela'
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paruto dyrektoro



organizowaoia ksztalceni

poz.l5.78).

..\

terrnin realizacji: l2 stycznia 20lg r.

;,1 ./ i.t: '.'..'.\
' .)i.;' - ''r'.' 

-

:iil,i j r&;[[i*I.:ix$drl..ilffi . . .:. . : . .- ., :'::::'.':, :T.':-r:
p o dp i s dy, e WWaoaa n ;7),Y.

s'q tt{tfnrrur

12. PoSwiadczenie odbioru protokotu kontroli:

r "' '' .,S

"A' f fr'yr"/* B;o i" /1/ ol..\rr ,..;..,,

podpis OrrE, szkoly/placdwd, miejsce I data odbtoru protokalu

parolo $tektoru p a r ota/y h o at r o lu) q4 g o/yc h

*

I l' Na podstawie art, 55 ust' 4 ustawy z 14 gn:dnia 2016 r, Prawo oSwiatowe (Dz. tt. z 2017 r. poz.59 z poin. zm.) zalecasiq:

1f:t:::1,1ll,Ti:l lll"s*yj.ny*Steqrr*l zanieobecnego nauczyciela zgodnie z g 7 ust. 7

l*: "1,:I:f*::::trainisua 
rauracji Nyrdr*E, @, e ;;; ;- ;;;;- ;: ;iiJj, ;il,,,il,;

:1,1?._h::ii1 i,"!i:T dla &ieci i mlodziery nilpehosprauaych,

::.,r::iT:*anych 
spote cmie i zasoinnych niedostosow;i;r-rp"il;il i;:"';::'iffiT,

rtodpiifrihtrbltifrce$oimi$sceidatapodpisaniapTfukoh*-.,*.,",i .r&i,*rk,r.r.tr.,gain\F*.rrr,:!!.$,r,.i,*

" &tit'; "*- ' ''.''o**

",' "-:&,.{. " Sietsh:&_^: _,4/. 
o/- ,?/'*(/

%,/fu

Dyrehorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,przysluguje prawo zgloszenidftiseq.rnych, umotywowanych zastrze2efi doitycz4cych ustale6

ffifiiil:::6?:"If lt'ff "if;,siffi i"1H,*:1l"?-,Xfi?ii,ffii.f,"il;,#*i
20I7roku wsprawie nadzoru pedagogicznieo (Dz. {J. z 2017 r., poi. tcsa1.


