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Protokol kontroli doraznej

I . Nazu a szkolr . sicdziha: Szkola Potlstawowa dla [)zieci chorych'

ul. N'lccllkoli 16. -10-752 Katow'icc

). lnrig'i nazwisko clyrektora szkoly: Anrra Jozwik - Wabik

3. Nazwa i siedziba orLlanu sprawu.f qccgo nadz-or pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty'

tul. Powstafcow'11a. 40 - 024 Katowicc'

'+. lnric i trazuisko konrrolr'ri4ccgo: Aclriarla WaSnik

5. [)ara uldania i nunrcr upow'aznicnia clo przcprowadzenia kontroli: 4 kwietnia 2018 r'

wN.55i3.2.47.20Itt

6. 'l'crnriny rozpoczqciai z.akohc7€nia kontroti: 6 kwietnia 2018 r'

1. l'cmatyka kontroli: I)lanclwanic nadzoru pe<lagogicznego prz'ez dyrektora szkoly'

ti. ('21 rtrto(ci kontrtllne:

a) rozlllowa z dvrcktorenl szkoll-''

b) arlal iza clokur.tlcntac.i i :

o planu tlaclzorlt pcclagogiczncgo na rok szkolny 2017/20.l8'

o ulniktiw i wlliosk6w z nac1zont pcciagogiczncgo sprawowanego pr7'e'z' dyrektora

szkoly w roku szkolrrlrlr 2Ol612017'

o protokoltiu z zcbran [{adl Pedagogiczrre-i'

9. Opis gstalt)r1cg,o starltr f-akt.Vczllcgo. w'trr-u ttiawnionycli nieprawidlowoSci:

l)rrcktor szkoly opracowal plan nadzorur pedagogicznego na rok szkolny 201712018

z gwz.glgdnienicg wpioskow zc sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim

roku szkoln ym ora,. podstawowych kierunkow realizac.ii polityki oswiatowej pafistwa na

rok szkolrrr 201 7/201 8'

l)lan naclztlrur pcdagogiczncgo tla rok szkolnv 201712018 zauicra: przcdmiot ewaluac'ii

u$rnctrzne..i oraz tcrntin.ic.i przcproli,adzcnia. tcnlatlkq itcrrniny przeprowadzcnia

ksptroli przestrzcgania pt/.c/. nauczl'cicli prz.episow prawa dotyczqcego dzialalnosci

c11,dakty,'czpe.i" wychgwawczc-i. opiekurnczej oraz innej dzialalnoSci statutowej' zakres



wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadan, zakres monitorowania pracy szkol1," plan

obserwacj i zaj gi edukacyj nych oraz plan doskonal en i a nauczyc i e I i.

Ww' dokument zawiera ponadto: cele i zasadl' spraworarlia naclzoru peciagpgicz6cg..
priorytety' d1'rcktora szl<ol'u. podstawowc kie rLrnki realizac.ji politl ki osr,l iatowe,i ;rlpstga
na rok szkolny 201712018 ustalone przez Ministra I:clLrkac.ji Nar6clorie'j.

Plan nadzoru pedagclgicznego z.ostal przedstawiony radzie pedagogiczne'j r.l dniu l4
wrzeSnia 2017 r. Dyrektor szkoly monitoruie stopieri realiz,ac.ii podstawy progranrow,cj

poprzez: obserwac.iE Iekc'.ii oraz analizq dzicnniktir lekc, irrrch.
Realizowany progranl vrt'chor.ra\\cro- prolilaktr czn.r obe. jnrLrjc tre sci i clziala6ia
opracowane w oparciu o przeprowadzon4 diagnozg potrzeLr i problcnr(ru ucznitiu-
pacjent6w. Na proSbg dyrektora Regionalnego Osrodka Metodyczno - Edukacyjno Metis
w Katowicach zostal on przekazany do oRIr.iako przyklad dobrych praktyk.
Do priorytetow)'ch celtiw planu pracy zatwicrclzonego przcz radq pcdagogiczpil nalczil:
doskonalenie procesu nauczania i tuorzenic przr iazne'i atnrosf.;rr u, szkolc. ctrskonale nic
kompetencji r.l'ychou,awczych nauczl,cicli. wzbogacanic lurnt cizialalnosci cllclaktrcznci.
wvchowawczej. opiekuricze.i i terapeutycznc'i szkoll' przl,szpitalnc'j. przelanrl r.iaric
bariery tabu na temat choroby i cierpienia dzieci. pode'jnrowanie clzialarl na. t.cct.
konsol idac.i i l udzi rrog4cy'ch p.,(rc potrzchlr 

i ilc*r pac.ierrtonr.

I)1'rektor szkolr,rcalizule zacrania \\,zilkrcsic plan6r,r,a1ia laclz6rLr

zgodnie z $ 23 i 24 Rozporz4dz.eria Miriistra IrclLrkac.ii Narocloue.j z cl6ia

roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. u. 2.2017 r., po.z. r 65g ).

opis ujawnionych nieprawidrowosci w zakresie nieob.igtym kontrol4
stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialarnosci dydaktlczne.i.
i opiekuncze.i oraz. innej dzialalnosci statutou,e.j szkglv: nic stwicrciz.ono.

ll'Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia l4 grLrdnia 2016 r. praw. o(wiatowc
(Dz. u. z 2017 r., poz.59 z poi.n. z.nt.) zareca sig: zareceri ,ie wydano.
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po(ll)i.\'tl.t'raktorr}.s:kol.t',plut'riv'ki. nticj,sc'e itlutcr ytelpi,suniu protofutlu

I 2. Po(r,iiadczenic odbiorr.r protokolu kontroli:

kqlo** ,\,oq,Ir l( u

N\r^,.r -\+\*[,- Uq$.U tl-!\arM{'.L0v. fur[f u .

ltotlpi.s ,tvrrktu\o .tzkoly/placriwki, miej.sce i cJata oclbioru prutokolu

I)lrektorowi szkoly. w tcrminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli.

przvslLrgrrjc pra\\o zgloszenia piscmnego. umotywowanego z.aslrz.e2.enia dolyczqcego ustaleri

,/a\\art\ch u protokolc kontroli do Slitskicgo KLrratora OSwiatl. ul. I)owstahc6r.l 4la"40-024

Katorricc. zgodnic z 5\ ltl Lrst. I Rozporz4cizeniit Ministra trdukac.ji Naroclowe.j z dnia 25

sicrpnia l0l7 roku w'spraw'ie nadzuru pedagogicznego (Dz. U.2.2017 r,.poz..l658),
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