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Protoktil kontro li dor aLnej

Nazwa szkoly, siedziba: I Liceum Ogolnoksztalc1ce z Oddzialami Dwujgzycznymi

im. Mikotaja Kopernika w Zespole Szk6l Og6lnoksztalc4cych nr 1 im. Mikolaja Kopernika

w Katowicach, ul. Sienkiewicza J 4. 40-039 Katowice

Imig i nazwisko dyrektora: Witold Terlecki

Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice" ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Dariusz Boruta

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 27.09.2018 r.,

wN.s533.2 .72.2018

Terminy rozpoczqcia i zakohczenia kontroli: 1 .10.201 8 r.

Tematyka kontroli: PrawidlowoSi wykonywania przez dyrektora szkoly zadafi w zakresie

planowania nadzoru pedago gicznego.

CzynnoSci kontrolne:

analiza dokumentacji: protokolarza rady pedagogicznej, planu nadzoru

pedagogicznego na rok szkolny 201812019,

rozrrowa z dyrektorenr szkoly.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg dora2nq przeprowadzono w zwiqzku z dokonywaniem oceny pracy dyrektora

szkoly. Podczas kontroli analizie poddano spos6b planowania przez dyrektora szkoly

nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 201812019.

Plan nadzoru pedagogicznego opracowano z uwzglgdnieniem wynik6w i wniosk6w

znadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym,

podstawowycl-r kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej pafstwa, planu nadzoru

pedagogicznego kuratora oSwiaty na rok szkolny 201812019, statutowych zadah szkoly oraz

wniosk6w i skarg rvr-riesionych do dyrektora szkoly w poprzednim roku szkolnym.

W przedstawionym przez dyrektora planie nadzoru pedagogicznego zawafio, m.in.:

l.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



1. przedmiot ewaluac.ii wewnqtrznei wraz z harmonogramem jej przeprowadzenia:

- ,,Jak ksztattowai wsp6tpracE rodzic6w ze szkolq? Oczekiwania rodzic6w i nauczycieli

w zakresie wsp6lpracy Srodowiska szkolnego i rodzinnego."

- ,,Rozpoznawanie stopnia rozpowszechnienia sprawstwa agresji elektronicznej."

- ,,Diagnoza ef-ektywnoSci pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - dragnoza

na potrzeby ewaluacji Systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole."

2. zakres oraz terminy przeprowadzema kontroli:

- prawidlowoSi opracowania indywidualnych program6w terapeutycznych, ocena ich

e1-ektywnoSci"

- poprawnoS6, terminowoSi prowadzenia dokumentacji pedagogicznej przez

nauczycieli,

- kontrola realizacji prawa uczni6w i rodzic6w do r.rzyskiwania uzasadnienia oceny,

- dokumentowanie nauczania indywidualnego,

- uzasadnienie ocen prac pisemnych uczni6w,

- udostEpnianie wynikow prac pisemnych uczniowi i rodzicom,

- dostosowanie wymagari edukacyjnych do mozliwoSci i potrzeb ucznia ze specjalnymi

potrzebami edukacyinymi i opirriami,

- realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieZqcej pracy z uczniem,

i ndywi dual rzac.i a n auczan i a,

- realizacja zalq( kompensacyjno-korekcyjnych, rewalidacyjnych i innych

specj alistycznych,

- realizacia podstawy programowej w nauczaniu indywidualnym,

- przestrzeganie procedury oceniania zachowania uczni6w przez nauczycieli,

* realizacja pro gramu wychowawczo-profi laktycznego w klasach,

- organizacja wspolptacy z rodzicami. Kontakty, sposoby komunikowania osi4gnigd

ucznia,

- zapewnienie bezpieczeflstwa uczni6w w czasie przerw miEdzylekcyjnych,

- przestrzeganie zasad bezpieczeflstwa w czasie zajgc organizowanych przez szkolE,

- kontrola organizorvan.vch wycieczek szkolnych, przygotowanie, rcalizacla,

zachowanie procedur bezpieczeristwa, opieka,

porufa dyrektorag,L$, plLtcit ki. ,\l"



* przestrzeganie praw Lrczniit oraz Llpowszechnianie wiedzy o tych prawach,

- kontrola program6w ir:rfbrnratycznych, spos6b zabezpieczenia komputer6w przed,
nieuprawnionymi stronami.

- kontrola przestrzegania zasad ochrony danych osobowych uczni6w.

3. zakres wspomagania nauczycieli w realizac.ii ich zadah:

- organizacja szkoleri i narad (plan posiedzen i szkoleri rady pedagogicznej, zespol6w
przedmiotowych),

- wspieranie rozwoJ u zawodowego (plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, awans
zawodowy. proceclury postepowania),

- obserwac.ia zajg( (plan i harmonogram przeprowa dzania obserwacji , wykaz
umiejgtnoSci i postaw uczuiow podlegaj4cych obserwacji diagnozuj4cej, prowadzenie
lekcji otwartych i pokazowych),

- organizac"ja badari edr"rkacy.inych uczni6w.

4. monitorowanie:

- stosowanie zasad oceniania z zachowaniem motywujEcego charakteru oceny,

- rrczgszczanie uczni6w na za.igcia.

- tealizacja podstawl'prograntowe-i z poszczeg6lnych edukacji przeclniotov\rych,

- systematycz,osi prowadzenia zaplanowanych badari edr_rkacyjnych,
* realizacia wniosk6w z uaclzoru pedagogicznego oraz uchwalonych ptzez radE

pedagogiczn4 sposob6w iclt realizacji,

- upowszechtliauie czytelnictrva wSr6cl uczni6w. Sposoby realizacji programu
w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczycli.

- Swiadczenie pomocy psychologiczno_pedagogicznej,

- rozwiianie kompetencji cyfrowych uczni6w i nauczycieli. Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobow dostgpnych w sieci,

- rozwijanie systemu doradztwa zawodowego.

Plan nadzoru pedagogicznego zostai przedstawiony radzie pedagogicznej w dniu
13 wrzeSnia 2017 r' (protok6l nr 14l2}l8 z posiedzenia rady pedagogicznej Zespolu Szk6l
ogolnoksztalc4cych ur I irn. Mikolaia Kopernika w Katowic achzdnia l3 wrzesnia 20lg r.)

para"fa dyrekrora szkoly pluc6y ki
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10. Opis ujawnionl'ch nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku

ze stwierdzonyn-ri r-rieprawidlor,voSciarni w dzialalnoSci dydaktycznej. wychowawczej

i opiekuf,czej oraz imiej dzialalnoSci statutowej szkoly:

Nie dotyczy.

11.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnta 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. z 2018. poz. 996 ze zm.) zaleca sig:

Nie dotyczy.

podpis dyrektora szkoly/plac6v,ki, miejsce i data podpisania protokolu

podpis dyrektoro szkoly/placiwki, miejsce i dato odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli, przysluguje prawo

zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeiteri dotycz4cych ustaleh zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego

Kuratora O5wiaty, ul. Powstaricow 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust..1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 22017 r., poz. 1658).

il:ffi {rr,*E /,N-zo,trL
poapts tujqcego, mie.isce i data podpisania protokotu titrLYi,Hf,'8,?lllti,l*?::ffifil}r,

tel./fiax 32 ZSeSG0r, Reqon 000722a1a
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