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Protok6l kontroli doralnej

Nazwa szkoly, siedziba: Katolickie Liceum Og6lnoksztalc4ce im. ks. Emila Szramka

w Katowicach, ul. Kobylifrskiego 4,40-026 Katowice

Imig i nazwisko dyrektora: dr Andrzej Kita

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Dariusz Boruta

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 10.09.201 8 r.,

wN.5533.2.68.2018

6. Terminy rozpoczEcia r zakohczenia kontroli: 10.09.201 8 r.

7. Tematyka kontroli: PrawidiowoSi wykonywania przez dyrektora szkoly zadan w zakresie

planowania nadzoru pedagogicznego.

8. CzynnoSci kontrolne:

analiza dokumentacji: protokolarza rady pedagogicznej, planu nadzoru

pedagogicznego na rok szkolny 201812019,

rozmowa z dyrektorem szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego. w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolq doraLn4 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 uwzglEdnieniem wniosk6w z nadzoru

pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym oraz podstawowych

kierunk6w r ealizacji po I ityki o Swi atowej pafrstwa.

W przedstawionym planie nadzoru pedagogicznego zawarto, m.in.:

1. Przedmiot ewaluacji wewnEtrznej wraz z terminem jej przeprowadzenia.

Spos6b postrzegania szkoly przez uczni6w liceum.

Szkola organizuje procesy edukacyjne, uwzglgdnia wnioski z analizy egzaminu

maturalnego.

2. Tematykg i terminy przeprowadzenia kontroli.

Realizacj a podstawy programowej.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Punktualne rozpoczynanie lekcj i.

Pelnienie dyzur6w nauczycielskich.
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Przygotowanie wyci eczek szkolnych.

Bezpieczehstwo i higiena pracy.

Realizacja zadan wynikajEcych z pracy szkoly.

3. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacjr tch zadah, rozwoju zawodowego,

w tym:

Plan konferencji, spotkari i szkoleri rady pedagogicznej wraz z terminami.

Plan obserwacji zajqi dydaktycznych, wychowawczych i opiekuhczych oraz

i nnych zaj E c wy nlkaj Ecy ch z dzialalnoSci statutowej szk oly.

Planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

4. Monitorowanie:

Monitorowanie diagno zow ania o si4gnig6 edukacyj nych uczni a.

Plan nadzoru pedagogicznego zostal przedstawiony radzie pedagogicznej w dniu 30 sierpnia

2018 r.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwr4zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalno Sci statutowej szkoly :

Nie dotyczy.

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

(Dz. U. 22018,po2.996 ze zm.) zaleca siE:

Nie dotyczy.
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miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i datq odbioru protokolu

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

zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzelefi dotycz1cych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

Kuratora O5wiaty, ul. Powstaficlw 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.22017 r., poz. 1658).
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