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1. Nazwa szkoly, siedziba: II Liceum Og6lnoksztalcqce im. M. Kopernika w Cieszynie,
Pl. WolnoSci 7 B, 43-400 Cieszyn

2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzor pedagogS,czny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaficfw 4la
3. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat
4. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 19 maja 2018 roku

Nr DK-BB.5533.2.41.2018
5. Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 21 maja 2018 roku
6. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji

zadafi statutowych plac6wki.
7. CzynnoSci kontrolne: anahza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki, kwalifikacje

nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania,
diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoly,
program profilaktyczno-wychowawczy, awans zawodowy, rozmowa z dyrektorem szkoly.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zkt ocen4 pracy dyrektora w II Liceum Og6lnoksztalc4cyrn
im. M. Kopernika w Cieszynie. (data wplyvu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach ll h,uietnia
2018 roku) - nr sprqwy.' DK-8B.5535.36.2018.

II Liceum Og6lnoksztalcqce im. M. Kopemika w Cieszynie realizuje cele i zadania
wynikaj4ce z przepis6w prawa oSwiatowego uwzglgdniaj4c program profilaktyki i program

wychowawczy dostosowany do potrzeb uczni6w i Srodowiska, w kt6rym funkcjonuje. II Liceum
Og6lnoksztalcqce im. M. Kopernika w Cieszynieliczy 608 uczni6w,49 nauczycieli i 9 pracownik6w
administracji i obslugi.

Statut II Liceum Og6lnoksztalc4cego im. M. Kopemika w Cieszynie jest zgodny
z obowrqzuj?cym prawem oSwiatowym. Zajgcia odbywaj4 sig zgodnie z arkuszem organizacyjnym
II Liceum Og6lnoksztalc4cego im. M. I(opemika w Cieszynie na rok szkolny 201712018. Dyrektor
organizuje pracg szkoly zgodnie z zatwierdzonp arkuszem organizacyjnym, przepisami prawa
o6wiatowego i prawa wewngtrznego.

Dyrektor zasigga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy szkoly
na posiedzeniach RP i bieZ4cych rozmowach. Dyrektor wl4cza rodzic6w w dzialama wychowawcze
i organizacvjne podejmowane na terenie szkoly. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie tworzenia
programu wychowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na bie1qco diagrczy
potrzeb i problem6w podejmuje dzial.anie angaltlqce rodzic6w w pomoc w szkole.

Wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w Srodowisku. Migdzy innym
zPoradniq Psychologiczno-Pedagogiczn4 w Cieszynie, Domem Opieki, Przedszkolami, Hospicjum
w Cieszynie. Co roku organizowany jest koncert walentynkowy, kt6rego dochod przezflaezony jest
na potrzeby Hospicjum im. tr-ukasza Ewangelisty w Cieszynie. Koncert jest statym punktem
w kalendarzu zar6wno szkoly jak i miasta Cieszyna. Wsp6lpracqe 7 uczelniami wyZszymi:
Uniwersytetem Sl4ski w Katowicach, AGH w Krakowie, Politechnik4 S14sk4 w Gliwicach oraz
WyZszE Szkola Filmowq w tr odzi.

Dyrektor przekazuje organom szkoly w formie sprawozdania informacje o osi4ganej jakoSci
pracy szkoly. Promuje szkolg w Srodowisku lokalnym poprzez organizowanie szeregu imprez
okolicznoSciowych i cyklicznych, o kt6rych informuj e nabiezqco na stronie intemetowej.

Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowiqzuj4cyni przepisami prawa. Dyrektor
podejmuje dzialaniawzbogacajqce wyposazenie szkoly w celu podniesienia jakoSci pracy.



Dyrektor monitoruje podejmowane przez na:uczycieli dzialania zmierzaj4ce do doskonalenia
jakoSci pracy poprzez wywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraznadz6r nad
ScieZkq awansu nauczycieli. Opracowuj e na kahdy rok szkolny zgodtie z przepisami plan nadzoru
pedagogicznego, w ktorym uwzglgdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej paristwa, kuratora
oSwiaty woj. Sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego szkotry. Na bieLqco kontroluje
przestrzegame przez nauczycieli przepis6w prawa dotyczqcych dzialalno!;ci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnoici statutowej oraz dokumentuje czyrnoSci
kontrolne. Kontrola odbywa sig poprzez monitorowanie realizacji podstawy programowej,
wska2nik6w oceniania, brakow dokumentacji, kontrolg program6w nauczania i kontrolg
dokumentow prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza ewaluacjg wewngtrzn1
i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakoSci pracy, szkoly oraz dokumentuje przeprowadzonq
w szkole ewaluacjg. Raporty z przeprowadzonycir ewaluacji prezentowane sQ na posiedzeniach RP
a wnioski wykorzystywane do planowania pracy szkoly. Dyrektor zapewnia pomoc nauczycielom
w realizacji ich zadah. Planuje i prowadzi obserwacjE r62nych zajg| zgodnie z opracowanym planem,
a wyniki omawia z narczycielami. Dyrektor wykorzystuje wnioski wynikaj4ce z nadzoru
pedagogicznego do planowania pracy szkoly.

Plan pracy szkoly jest przedstawiony na posiedzeniach RP. Nauczyciele zaangahowani
sQ w pracA w zespo\ach przedmiotowych i wychowawczych. Sklady osobowe ww. zespol6w
i wnioski z raport6w odnotowane sQ w protokolach z posiedzeri RP. Dyrektor realizuje wskazane
zalecenia i wnioski organu sprawuj4cego nadzlr pedagogiczny. Przed rozpoczgciem nowego roku
szkolnego dokonuje przeglEdu bazy pod k4tem BHP, co odnotowuje w ksi4zce przegl4d6w.
Organizuje pracq szkoly zgodnie z przepisarni BHP. Dba o estetyczny wygl4d szkoly i otoczenia.

Dyrektor zapewnta opiekg uczniom podczas zajg(, organizowanych w szkole i poza niq.
Prowadzi zastgpstwa za nauczycieli nieobecnych. Zapewnia i kontroluje realizacjg przez nauczycieli
zaleceh zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ich realizacjg
podczas obserwacji, rozm6w i analizy dokumentacji nauczyciela. Dyrektor rozpoznaje potrzeby
uczni6w poprzez rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami. Organizuje r6znorodne
formy pomocy z organem prowadz4cym, zgodnie z potrzebami uczni6w. Dokonuje oceny pracy
nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego zgodnie z przepisarni prawa.

Dyrektor zatrudnia wykwalifikowan4 kadrg pedagogiczn4 i przydziela nauczycielom zajqcia
zgodnie z rch kwalifikacjami oraz na brezqco monitoruje realizacjg podstawy programowej.

Dyrektor diagnozuje problemy i potrzeby wychowawcze orazwdraia program wychowawczy
i profilaktyki w szkole. Dokonuje r6wnie? ewaluacji podejmowanych dzialaf wychowawczych
i profilaktycznych. Planuje i organizuj e zebrania RP zgodnie z przepisami prawa oraz przestrzega jej
kompetencji. Systematycznie analizuje zapisy statutowe wraz ze zmremajqcymi sig przepisami prawa.
Realizuje uchwatry stanowi4ce rady pedagogicznej oraz upowszechnia akty prawa wewngtrznego.
Umozliwia dziil.arie organ6w samorz4du szkoly zgodnie zprzpsarni prawa oraz ustalonym
regulaminem, zasiggajego opinii oraz uwzglgdnia j4 w sprawach dotycz4cych Zycia szkoly.

Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli oraz planuje i organizuje doskonalenie zawodowe
zgodnie z potrzebarrri szkoly. Przestrzega przepis6w dotyczEcych awansu zawodowego nauczycieli.
Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreSlenia praw ucznia, upowszechnia wiedzg o jego
prawach, czuw a nad ich respektowaniem.

W swoich dzialaniach kieruje sig dobrem uczni6w, trosk4 o ich postawg moraln4
i obywatelsk4, ksztaltuje postawg poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kazdego
czlowieka. Organizuje obchody rocznic i Swiqt paristwowych. Wsp6lpracuje z organizaqami
dzialaj4cymi na terenie szkoly. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicarni zgodnie z potrzebami oraz

w\Ecza ich w dzia\.ania szkoly.
Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6ryrn realizuje zqEcia dydaktyczno -

wychowawcze oraz realizuje podstawg programow4. Proces zajg6 dostosowuje do mozliwoSci
potrzeb uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania zgodnie z przepisami.



1. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtSrm kontrol4 w zwr4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wyohowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

2. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dma z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecefi.
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podpis kointrolujqcego, miejsce i data podpisania n/otokolu

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

podpis dyrektora placdwki, miejsce i dat 'podpisania protokolu

1. Po6wiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dlrektora plac1wki, miejsce li data odbioru protokolu

Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prqwo zgloszenia pisemnych, umoty+vowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaric6w 41a,40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)


