
Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Pow$anc6w 4la

40-024 Katowice

wN,5533.1.58 2018
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Protokol kontroli

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola

w Swigtochlowicach, ul. WiSniowa 9, 4l-600 S

Imig i nazwisko dyrektora. Marek planta

Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r

40 - 024 Karowice, ul. Powsta6c6w 4la
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Jakub padewski

Data wydania i numer upowainienia do

wN 5533 1.58 2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli. g

7. Tematyka kontroli Organizacja pracy szkoly oraz

warunk6w pobytu uczni6w w szkole

8. CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly, kierownikiem

b) ogl4d szkoty

c) analiza dokumentow:

harmonogram dy2ur6w nauczycieli w roku

Regulamin dy2ur6w nauczycieli Szkoty

w Swigtochlowicach. Procedury obowiqzuj

plan lekcji,

Liczebno66 oddzial6w w roku szkolnym 201

Sprawozdanie z Przegl4du Technicznego

nr 8 im. Jana III Sobieskiego w Swi

Protokol kontroli obiekt6w plac6wki

bezpieczerlstwa z dnia l0 sierpnia 2018 r.,

Sprawozdanie ze spoiecznego przegl4du

Dzienniki zajgc w Swietlicy szkolnej,

Godziny pracy wychowawc6w 6wietlicy

N'eofrfrao"*'r'

,2018/2019,

nr 8 im Jana III Sobieskiego

Sl4ski Kurator O6wiaty,

6 puidziemika 2018 r.,

2018 r - 8 listopada 2018 r.

e bezpiecznych i higienicznych

szkolnej,

2018/2019

ff 8 im. Jana III Sobieskiego

podczas pelnienia dy2ur6w,

Szkolnego w Szkole Podstawowej

z dnia 30 sierpnia 2018 r.,

j pod k4tem zapewnienia

z dnia 30 sierpnia 2018 r.,

':2y**



- Dziennik obecnoSci w Swietticy szkolnej

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym uj

Kontrola zostala przeprowadzona w zwi4zku

organizacj i pracy szk6l zlokalizowanych na

O terminie oraz tematyce kontroli dyrektor

2018 r

Do Szkoty Podstawowej nr 8 im. Jana Ill
\czeszcza 476 uczni6w, w tym 84 uczniow

odbyvaj4 sig wgodzinach 800-1605 Szkola

trzema pomieszczeniami przeznaczonymi na za1

wyposaZon4 w trzyna6cie komputer6w (zajgcia

grupy), pracowni4 do przedmiot6w o

pracowni4 jgzykow4, szesnastoma

bibliotek4 @ czgiciq wydzielon4 na

boiikiem szkolnym. Uczniowie kl. I-III majq

w zamykanych boksach, a uczniowie klas IV-VIII

Swietlioa szkolna l-unkcjonuje od godziny 6.30 do

s4 pomigdzy godz. I 1.30 a 13.45, korzysta 124

Alaliza liczby uczni6w obecnych na zajgciach

w losowo wybranych dniach nie wykazala ni

odbywaj? si9 migdzy innymi zabawy indywi

rozmowy, stwarza si9 16wnie2 uczniom mo2li

W szkole zaplanowano harmonogram dyzur6w

ipo ostatniej lekcji. Zgodnie z pisemnym

dy2ur6w nauczycielskich w szkole obywaj4 sig na

one prowadzone bezpoSrednio przez dyrekto

stwierdzone podczas kontroli s4 korygowane ze

sporz4dza sig pisemnych protokd6w. "

W ramach szkoly podstawowej funkcjonujq trzy

uczniow). dla ktorych zajgcia organizowane s4 w

dYr:Twetacdwh

szkolny 2018/2019,

nieprawidlowodci:

anonimowym pismem rodzic6w dot.

miasta Swigtoclrlowice.

poinformowany w dniu 29 pazdziemika

o w SwigtocMowicach, ul. Wi5niowa 9,

obwodu szkoly. Zajgcia edukacyjne

ie sal4 gimnastycznq, basenem,

6wietlicowe, pracowni4 komputerow4

kl IV-VU odbywaj4 sig z podzialem na

przyrodniczym (zielona pracownia),

iami, gabinetem psychologa, pedagog4

i9 i czytelnig), a tak2e wielofunkcyjnym

iworii pozostawiania swoich rzeczy

szafkach znajduj4cych w holu szkoty.

godz. 16.30. Z obiad6w, kt6re wydawane

i6w (adalnia dysponuje 50 miejscami).

w poszczeg6lnych godzinach

idlowoSci. Podczas zajgi fuietlicowych

, , zajgcia plastyczne, zabawy ruchowe,

odrabiania zadan.

ieli pomigdzy lekcjami oraz przed

iem dyrektora szkoly ,,kontrole

ie24co co najmniej 2 razy w tygodniu. 54

lub jego zastqpca. Nieprawidlowo6ci

iem natychmiastorym. Z kontroli nie

dotychczasowego gimnazjum (50

przy ul. Wojska Polskiego 75.

*'*'fry:***'



10 Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w

zestwierdzonymi nieprawidlowo(ciami w

nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

i dydahycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej

Nie dotyczy

I 1. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia I grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U
2018, poz. 996 z poin. zm.) zaleca sig Nie

iplacowki:

f*ur',n, P /rr./t1o-./^ Rs/?---
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania

ki, miejsce i data

t zsl.uo:j{q{t1:lie olbioll protoko}u kontroli :

terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu

pisemnych, zastrzezeh dotycz4cych

zawartych w protokole kontroli do St4skiego Kuratora iaty, ul. Powstairc6w 4la,

Katowice, zgodnie z $ l8 usl. I Rozporz4dzenia Ministra

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w

przysfuguje prawo zgloszenia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ. z 20

Edukacji

7 r., poz.

kontroli,

ustalei

40-024

sierpniaNarodowej z dnb 25

l6s8).

wru|ilyX:t:cdych

d, &rA rt A*,sD*e j nc /t:

u4 /8-< L -u
prolokolu

miejsce i elata protokolu

parufo dyeytoly/elaco\rh


