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DK-GL.s533.2.2.2018

Protok6l kontroli dorafnej

1. Nazwa szkoly: Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

ul. Hallera 6,41-7709 Ruda Sl4ska

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Jan Lomania

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiafy,

40 -024 Katowice, ul. Powstafic6w 41a.

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Magdalena Paciorek, wizytator

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 4 stycznia 2018 r.'

DK-GL.5533.2.2.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakofuczenia kontroll. (ze wskazaniem dni, w hdrych odbywaly sig

czynnoici kontroli): 12 stycznia2O18 r.

Tematyka kontroli zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r, - Prawo

oSwiatowe (Dz. U. z 2077 r., poz. 59 z p62n. zm.): prawidlowo5d sprawowanego przez'

dyrektora plac6wki nadzoru pedagogicznego, sprawowania pmez dyrektora plac6wki

opieki nad uczniami oraz stwarzania warunk6w harmonijnego rozwoju psychofizycznego

uczni6w, realizacji zalecef wynikaj4cych z orzeczefi o potrzebie ksztalcenia specjalnego

uczni6w, przydzieltnia nauczycielom zajg(, zgodnie z wymaganymi do ich prowadzenia

kwalifikacjami, pzestrzeganie kompetencji rady pedagogicznej, wykonywanie zadari

zwiqzanych z ztpewnianiem bezpieczeristwa uczniom w czasie zajgd organizowanych pmez

plac6wkg, przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w oraz

przeprowadzania egzamin6w, t takhe przestrzeganie przepis6w dotycz4cych obowiQzku

szkolnego oraz obowiqzku nauki, przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia araz

upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

CzynnoSci kontrolne:

1) rozmowa z dyrektorem plac6wki;

2) obserwa cja przerwy migdzylekcyjnej ;

3) przegl4d obiekt6w placowki;

4) analiza dokumentacji, w tym:

o ,,Statutu Centrum Ksztalcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego

w Rudzie Sl4skiej", zwanego dalej statutem;

7.

8.
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planu nadzoru pedagogicznego dyrektora plac6wki na rok szkolny 201612017 oraz

201712018;

wybranych arkuszy obserwacji zajE(,;

wybranych protokol6w posiedzeri rady pedago gicznej ;

wybranych uchwal rady pedag o gicznej;

wybranych dziennik6w zEge;

rejestru wypadk6w uczni6w zarok szkolny 201712018;

wybranych protokol6w powyp adko w y ch z roku szkoln ego 20 1 7 / 2Ol 8 ;

regulaminu rady pedagogicznej ;

umowy zawarte ze szkolami dotyczqce odbywania zajg(, praktycznych;

. innej dokumentacji w zakresie przeprowadzonej kontroli.

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Kontrolg doruhn4 przeprowadzono w plac6wce w dniu 12 stycznia 2018 roku w obecnoSci

dyrektora plac6wki Pana Jana Lomani w zwiqzkl z ocen4 jego pracy.

W ramach przeprowadzonych czynnoSci kontrolnych ustalono, 2e dyrektor plac6wki

we wsp6lpracy z innymi nauczycielami zajmuj4clmi stanowiska kierownicze, w ramach

sprawowanego w roku szkolnym 201612077 nadzoru pedagogicznego przeprowadzil ewaluacjg

wewngtrznq w zakresie: plac6wka wspomaga rozwlj uczni6w z uwzglgdnieniem. ich syruacji

indywidualnej oraz uczniowie nabywaj4 wiadomoSci i umiejqtnoSci okreslone w podstawie

programowej. Wyniki ewaluacji dyrektor wykorzystal do doskonalenia jakoSci pracy plac6wki

poprzez wykorzystanie tychZe wniosk6w w planowaniu.pracy oraz nadzoru pedagogicznego na

kolejny rok szkolny, a tak2e do kontynuacji dobrej praktyki wsp6lpracy z pedagogiem szkolnym

w zakresie udzielania uczniom wsparcia i pomocy adekwatnej do ich potrzeb; zachgcania uczni6w

do korzystania z pomocy nauczycieli i pedagoga.

W celu realizacji zadah z zakresu nadzoru pedagogicznego dyrektor plac6wki we wsp6lpracy

z natczycielami w roku szkolnym 2A1.712018 w szczeg6lnoSci dokonuje analizy dokumentacji

przebiegu nauczania, obserwowal prowadzone przez nauczycieli zajgcia dydaktyczne oraz inne

zajgcia i czynnoSci wynikaj4ce z dzialalnodci sta.rutolvelr. f)vre:ktor CKPiDZ opracowal na rok

szkolny 201712018 plan nadzoru pedagogicznego, ktory przedstawil na zebraniu rady pedagogicznej

4 wrzeSnia 2017 r. (protok6l nr 612017, rok szkolny 20l7l2Ol8 z konferencji plenamej rady

pedagogicznej Centrum Ksztalcenia Praktycznego i l)oskonalenia Zawodowego w Rudzie Sl4skiej),

czyli w terminie do dnia 15 wrzeSnia roku szkolnego, kt6rego dotyczy plan. Plan nadzoru

pedagogicznego zostal opracowany z uwzglgdnieniem wniosk6w z, nadzont pedagogicznego

sprawowanego w plac6rvce w poprzednirn roku szkolnym oraz podstalvowych kierunk6rv rcalizacji
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polityki oSwiatowej paristwa. Plan nadzoru pedagogicznego, o kt6rym mowa powlzej, zawiera

w szczeg6lnoSci przedmiot ewaluacji wewngtrznej oraz terminy jej przeprowadzenia, tonatykg

i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez na\czycieli przepis6w prawa dotyczqcych

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej, zakres

wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadah, plan obserwacji oraz zakres monitorowania. Do

dnia kontroli w planie nadzoru, o kt6rym mowa powyZej, nie wprowadzono zmian. Dyrektor

plac6wki, w terminie do dnia 31 sierpnia poprzedniego roku szkolnego, przedstawil na zebraniu rady

pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (protok6l nr 512077, rok

szkolny 201612017 z konferencji plenamej rady pedagogicznej Centrum Ksztalcenia Praktycznego

i Doskonalenia Zawodowego w Rudzie Sl4skiej; 23 czerwca2017 r.)

Dyrektor, w roku szkolnym 2017/2018 (31 sierprua2017 r.), dokonal kontroli zapewniania

bezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania z obiekt6w nalez4cych do plac6wki, w tym

bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, a takze okreSlil kierunki ich poprawy. Z ustaleri

kontroli sporzqdzono cztery protokoly (dla ka2dego z warsztat6w odrgbnie - ul. Hallera 6,

ul. Tunkla 747, ul. Oswigcimskiej 90, ul. Glinianej 2), kt6re podpisaty osoby biorqce w niej udzial.

Kopig protokol6w dyrektor przekazal organowi prowadz4cemu. W planie zajgd dydaktyczno-

wychowawczych uwzglgdniono potrzebg r6wnomiemego obci4zenia zajgciami w poszczeg6lnych

dniach tygodnia. W pomieszczeniach plac6wki zapewniono uczniom mozliwoSc pozostawienia

czgSci podrgcznik6w i przybor6w szkolnych. Plan ewakuacji plac6wki, w kazdym zwarsztatow

(przy ul. Hallera 6, ul. Tunkla 147, ul. Oswigcimskiej 90, ul. Glinianej 2) umieszczono w widoczn),rn

miejscu, w spos6b zapewniajqcy latwy do niego dostgp. Drogr ewakuacyjne oznaczono w spos6b

wyralny i trwaly. W skontrolowanych pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewniono ciepl4

i zimn4 bielqcq wodg oraz Srodki higieny osobistej. IJrzqdzenia sanitamohigieniczne

w skonholowanych pomieszczeniach utrzymane sQ w czystoSci i w stanie pelnej sprawnoSci

technicznej. Plac6wka nabywa w)posazenie posiadaj4ce odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zajgcia

w plac6wce prowadzone sA w spos6b blokowy, przerwy zaplanowane sq na godz.:9.00 - 9.30, 15.00

- 15.30, 16.00 * 16.30. Obserwacja przerw w dniu kontroli tj. 12 stycznia 2018 r. pon,ala

stwierdzii, 2eprzerwy w zajgciach uczniowie spgdzajQ pod nadzorem nauczyciela.

Schody wlposa2one s4 w balustrady z porQczami zabezpieczonymi przed ewentualnym

zsuwaniem sig po nich. Stopnie schod6w nie s4 Sliskie.

W skontrolowanej pracowni fryzjerskiej, gastronomicznej, obrabiarek skrawajqcych

wywieszono w widocznym i latwo dostgpnym miejscu regulamin okreSlaj4cy zasady bezpieczeristwa

i higieny pracy. Pracownie wlposivono r6wnie2 w apteczki zaopatrzone w drodki niezbgdne
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do udzielania pierwszej pomocy. Przy maszynach i innych urzqdzeniach technicznych lub w ich

pobliZu wywiesza sig w widocznym miejscu instrukcjg bezpiecznej obstugi.

Do kontroli wybrano wypadki uczni6w odnotowane w rejestrze wypadk6w za rok szkolny

201712018 na pozycjach 1, 2. W skontrolowanych przypadkach dyrektor powolal czlonk6w zespotu

powypadkowego. Zespll powolany przez dyrektora w skontrolowanych przypadkach przeprowadzil

postgpowanie powypadkowe i sporz4dzil dokumentacjg powypadkow4, w tym protokoly

powypadkowe, wedtug wzoru okreSlonego w zalqcznikt nr 1 do rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z p6im. an.). W sklad

powolanych zespol6w wchodzil pracownik slu2by bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pracownik

szkoly przeszkolony w zakresie bezpieczeistwa i higieny pracy. W skonkolowanych przypadkach

przewodnicz4cy zespolu pouczat poszkodowanych lub reprezentuj4ce ich osoby o przysluguj4cych

im prawach w toku postgpowania powypadkowego. Z treici4 protokolu powypadkowego i innymi

materialami postgpowania powlpadkowego zaznajomiono poszkodowanych pelnoletnich lub

rodzic6w (opiekun6w) poszkodowanych maloletnich. Protokoly powypadkowe dorgczono osobom

uprawnionym do zaznajomienia sig z materialami postgpowania powypadkowego. Protokoly

powypadkowe podpisane zostaly przez czlork6w zespolu oraz dyrektora. Dyrektor prowadzi rejestr

wypadk6w wedlug wzoru okreslonego w za\4czniku nr 2 do rozporz4dzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U.22003 r. nr 6, poz.69 zp6Ln. zm.).

Dyrektor plac6wki jako przewodnicz4cy rady pedagogicznej organizuje zebrania rady przed

rozpoczEciem roku szkolnego, w kazdym okresie w zwiqzku z klasyfikowaniem i promowaniem

uczni6w, po zakoficzeniu rocznych zajgt dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarg biez4cych

potrzeb. Dyrektor plac6wki jako przewodnicz4cy rady prowadzi i przygotowuje zebrania rady

pedagogicznej oraz zawiadamia wszystkich jej czlonk6w o terminie i porz4dku zebrania zgodnie

z regulaminem rady. Dyrektor plac6wki przedstawil radzie pedagogicznej w ubieglym roku

szkolnym og6lne wnioski wynikaj4ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje

o dzialalnoSci plac6wki. Dyrektor realizuje uchwaly rady pedagogicznej podjgte w ramach jej

kompetencji stanowi4cych dotycz4ce zatwierdzania plan6w pracy, wynik6w klasyfikacji i promocji

uczni6w, ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia sposobu

wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkol4 przez orgar,

sprawuj4cy nadz6r pedagogicztry, w celu doskonalenia pracy plac6wki. Dyrektor zasigga opinii rady

pedagogicznej w nastgpuj4cych sprawach: organizacjipracy, projektu planu finansowego, wniosk6w

dyrektora o prztlznaiie nauczycielom odznaczen, nagr6d i innych wyr6znien, propozycji dyrektora
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w sprawach przydzialu nauczycielom statych prac i zajg1, w ramach wynagrodzenia zasadniazego

oraz dodatkowo platnych zajE1, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych. Rada

pedagogiczna ustalila regulamin swojej dziatralnoSci. Zebraniarady pedagogicznej s4 protokolowane.

Dyrektor plac6wki organizuje dla uczni6w pomoc psychologiczno-pedagogiczn4. Pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w CKPiDZ udzielaj4 uczniom nauczyciele oraz pedagog. Dla

uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego opracowywan€ s?

dostosowania wymagafi. Pedagog: prowadzi badania i dzialania diagnostyczne uczni6w, w tym

diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz mozliwoSci psychofizyczne

uczni6w; podejmuje dzialania w zakresie profilaktyki uzalehmen i innych rozpozrlanych problem6w,

reaguje na biea4ce problemy uczni6w, prowadzi prelekcje oraz jest w stalym kontakcie

z nauczycielami macierzystych szk6l uczni6w.

Dokumentacjg uczniowsk4 stanowi4 umowy zawarte na dany rok szkolny, ze szkolami, na

odbywanie zajgd praktycznych w okre5lonych zawodach; dyrektor zawiera umowy zgodnie

zrozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy

programowej ksztalcenia w zawodach (Dz.U z 2012 r. poz. 184) oraz rozporu4dzeniem Ministra

Edukacji Narodowej z 3I marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej ksztalcenia w zawodach

(Dz.U z 2017 r. poz. 860 ); umowy zawierajq m.in. informacje nt. aktualnych badan lekarskich

uczni6w. Integraln4 czgsci1 um6w jest lista uczni6w, kt6rych dana umowa dotyczy. JeSli w trakcie

trwania roku szkolnego liczba uczni6w sig zmienia, umowa jest aneksowana. Na zakoriczenie

kazdego semestru, po konferencji klasyfikacyjnej, dyrektor plac6wki opracowuje zestawienie

semestralne zajE6 praktycznych; zestawienie zawieru i nastgpuj4ce informacje: rok szkolny, klasa,

opiekun, imig i nazwisko ucznia, stopieri z zachowania, ocena z zajg| praktycznych, liczba

opuszczonych godzin (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), frekwencje okreSlona

procentowo, informacjg o wyr6Znieniach oraz je5li jest taka potrzeba umotylvowanie oceny

niedostatecznej. Zestawienia te s4 przekazryane do szk6i, do kt6rych uczgszczaj1 poszczeg6lni

uczniowie.

Plac6wka prowadzi dla kazdego oddzialu dziennik lekcyjny, w kt6rym dokumentuje sig

przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Dzienniki, o kt6rych mowa, prowadzone s4 w formie

tradycyjnej - papierowej.

Do dziennik6w lekcyjnych (skontrolowano pigd losowo wybranych dziennik6w) wpisano

w porz4dku alfabetycznym nazwiska i imiona uczni6w, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich

zamieszkania, imiona i nazwiska rodzic6w i numery ich telefon6w, a takze adresy zamieszkania

rodzic6w uczni6w w przypadku, gdy te sig roLniq, imiona i nazwiska nauczycieli prowadz4cych

zajgcia edukacyj ne or az plan zaj gi edukacyj nych.
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W udostgpnionych kontroluj4cemu dziennikach lekcyjnych prowadzonych przez plac6wkg

odnotowuje sig obecnoSi uczni6w na zajgciach edukacyjnych, a tak2e liczbg godzin

usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnoSci na tych zajgciach oraz wpisuje sig tematy

przeprowadzonych zajg(, edukacyjnych, a takLe oceny bieLqce uzyskane przez uczni6w.

Kontrola udostgpnionej przez dyrektora dokumentacji potwierdza, 2e nauczyciel

Iposiadajq kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajgc i do zajmowania stanowiska

nauczyciela okre6lone w przepisach prawa.

Plac6wka przeprowadza diagnozg osiqgnig6 edukacyjnych uczni6w, analizuje uzyskane

wyniki orazwdruha ustalone wnioski. Plac6wka analizuje wyniki nauczania (klasyfikacji i promocji

uczni6w) oraz wdraaa wnioski z prueprowadzonych analiz. Plac6wka analizuje wyniki oceniania

zewngtrzne go oraz wdraZa wnioski z przeprowadzanych analiz.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dziatalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuhczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szke*y/p1ac6wki:

Nieprawidlowo5ci nie stwierdzono.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe (Dz. U.

z?.017 r., poz. 59 zp62n. zm.) zaleca sig:
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Dyrektorowi szkely/p1ac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przyshrguje prawo z$oszerlia pisemnego, umotywowanego zastrzeaenla dotycz4cego ustalef

zawaitych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul' Powsta.frc6w 41a, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ.22017 r.,poa.1658).
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