
Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstaric6w 4l a

40-024 Katowice

wN.5533.2.71.2018

Protok6l kontroli dora2nei

1. Nazwa szkoly. siedziba: II Liceum Og6lnoksztaic4ce im. M. Reja w Zespole

Szkol Og6lnoksztalcEcych nr I u Su iqtochlou icach, ul. Sudecka 5, 41-608

Swigtochlowice

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Ernest Sznajder

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: SlQSki Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice. ul. Powstarlc6w 4la

4. lmiq i nazwisko kontroluiqcego: Jakub Padewski

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 24 wrzeSnia 2018 r.,

wN.5533.2.7I.20 t8

6. 'lerminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: 25 wrzeinia 2018 r.

7. Tematyka kontroli: Planowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoly

CzynnoSci kontrolne:

a) analiza dokumentacj i:

protokolarz rady pedagogicznej,

Szkolny Plan Nadzoru Pedagogicznego na rok szkolny 2018119 Zespolu Szk6l

Ogtr lrruksztalcqe r e h rtr I r'r \u igtochloil icae h.

b) rozmowa z dyrektorem szkoly.

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrola zostala przeprowadzona w zwi4zku z dokonywaniem oceny pracy dyrektora.

O terminie oraz temat)'ce kontroli dyrektor zostal zawiadomiony telefonicznie w dniu 24

wrze6nia 201 8 r.

Dyrektor szkoty opracowal na rok szkolny 2018/2019 plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry

zostal przedstawiony l0 wrze5nia 2018 r. Plan nadzoru pedagogicznego opracowano

z uwzglgdnieniem wniosk6w z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole oraz

podstawowych kierunk6u' realizacji polityki oSwiatowej pafistwa.

I



Plan nadzoru pedagogicznego zawiera:

- przedmiot ewaluacji wewngtrznej oraz termin jej przeprowadzenia,

- tematykQ i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli

przepis6w prawa,

- zakes wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadan.

- plan obserwacj i,

- zakes monitorowania.

Wobec powyZszego nale|y stwierdzii, 2e dyrektor szkoly opracowal plan nadzoru

pedagogicznego zgodnie z $ 23 ust. l-3 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25

sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658).

9. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwi4zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoici statutowei szkoll,: Nie dot)czy.

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo OSwiatowe (Dz. U.

22018, poz.996 ze zm.) zaleca sig: Nie dotyczy
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podpis dyrektora ki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli. przyslugu]e prawo

zgloszenia pisemnego, umotywo\ryanego zastzezenia dotycz4cego ustalei zawartych w protokole kontroli do SlEskiego

Kuratora OSwiaty, ul. Powstaicow 41a.40-024 Katowice, zgodnie z. $ l8 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji

Narodowej zdnia25 sierpnia20lT roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z20l1 r., poz. 1658).
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