
DK-BB.5533.2.81 .2018

Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa im' Bohater6w westerplatte

w Koficzycach Wielkich, ul. Dluga 1512,43'419 Ha2lach

2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ci go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator Oswiaty'

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

3. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat

4. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 3 lipca 2018 roku

Nr DK-88.5533.2.87.201 8

5. Terminy rozpoczqciai zakonczenia kontroli: 4

6.Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora.
lipca 2018 roku
rrXoty w zakresie planowania i realizacji

zadairnadzoru pedagogicznegow szczeg6lnoSci przesttzegania statutu szkoly'

T.CzynnoSci kontroln e: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki, kwalifikacje

nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania' diagnozy'

dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoly, plan zaiqc

dydaktyczno -wychow aw czy ch, rozmowa z dyrektorem szkoly'

S.Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Kontrolg przeprowadzono w zwr4zku ocenq pracy dyrektora Szkoly Podstawowej

Bohater6w Westerplatte w Koriczycach Wiel\ich (data Kuratorium OiwiatY

Katowicach 27 kwietnia 2018 roku) - nr sprawy:

Szkola Podstawowa im. Bohater6w Westerp ffi wielkich realizuje cele

profilaktyki i program

szkole prad
Statril vkoly Podstaworiei im. Bohater6w Wilfrit.t.tplatte w Koriczycach Wielkich jest zgodny

z obowiqztj4cym prawem oSwiatowym. Zajqcia odbywaj4 sig zgodnie z ar\<vszem organzacyJnym

Szkoly Podstawowej im. Bohater6w Westemlatte w Koriczycach Wielkich na rok szkolny

2ll7l20rg. organizacjg stalych zajg6 okresla tygodniowy rozklad zaig6 ustalony przez dyrektora

szkoly na po dstawie zatwierd zorrego arkusza or ganizacyjne go'

Dyrektor zasigga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy szkoly

na posiedzeniach RP i biez4cych rozmowach. Dyrektor wlqczarodzic6w w dzial'ania wychowawcze

i organizacyjne podejmowane na terenie szkoly. wsp6tpracuj e z rodzicami w zakresie tworzenia

programu wychowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na breh4co dragnozy

potrzebi problem6w podejmuj e dzialanie angaLulqce rodzic6w w pomoc w szkole'

Dyrektor orginiztie prac' szkoiy zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym'

przepisami prawa oSwiatowego i prawa wewnqtrznego. Wspolpracuje z instytucjami i organizacjami

dzialajqcymi w srodowisku. Migdzy innymi z oSP , KGW, LKS Btyskawica, Parafiami' Powszechnq

Szkol4 w Rudniku, Przedszkolem w Koriczycach Wielkich. Prowadzi akcje charytatywne

i wolontariat- DPS w DrogomySlu, hospicjum w Cieszynie'

im.
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Dyrektor przekazuje organom szkoiy 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 nabiezEco na stronie intemetowej.

Kontroluje spelnianie obowi4zkowego rocznego przygotowania szkolnego, pracuje zgodnie
z podstaw4 programowq. Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowi4zuj4cymi
przepisami prawa. Dyrektor podejmuje dzialania wzbogacaj4ce wyposazenie szkoly w celu
podniesienia jakoSci pracy. Dzigki jego staraniom szkola posiada tablicg interaktyr,vn4 i bogate
wyposazenie w pomoce dydaktyczne, planuj e i wdrala przedsigwzigcia skierowane na rozw6j szkoly
wsp6ipracuj4c z innymi organizacjami. Dyrektor promuje szkolg na zewn4trz bior1c udzial
w rolnychprojektach:

1. Projekt Erasmus + KA2"The explorers of the nature- ,,Badacze przyrodt''
w skr6cie EXON-2017-2020- Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej:
wsp6lpraca szkol z Portugalii, Czech i Slowacji w zakresie ekologii i ochrony przyrody,
realizow any od wrzeSnia 2017 r.do 3 1 .08.2020

2. Realizacjaprogramu ,,Trzymaj formE'o we wsp6lpracy zcieszyfskim Sanepidem.

3. W ramach programu m.in. organizowanie wycieczek w Beskidy-zaszczepienie uczniom
pasji do g5r.

4. Program Aktywna tablica"- pozyskano 14000,002tr na zaktp sprzgtu
5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- pozyskano 4000,00zlnazaklp ksi42ek do

biblioteki
6. Programy ,,tr-atka na glodny brzuszek", ,,Mleko w szkole, ,,Owoce w szkole"
7 . C yfro w ob e zpie czni.pli *ts eZpi geina Szkde S/fro w a",

8. ,, DziS oszczEdzart w SKO jutro w PKO"
9, Realizacja program6w profilaktycznych,, Nie pal przy mnie, proszg", ,, Czyste rgce", ,,Lekki

tomister", ,,Sniadanie daje moc", Bieg po zdrowie"- we wsp6lpracy z Sanepidem.

10.ilmhopolskiejut"3iul"lurekorduwresuscytacji,naukaudzie1aniaIpomocy
z programu wosp -z udzialem straffi;.;;*H*{i

1 l. Uzyskanie certyfikatu ,,Szkola przyjazna rodzinie".
Dyrektor monitoruje podejmowane przez nauczycieli dzia\ania zmierzaj4ce do doskonalenia

jakoSci pracy poprzez wywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraznadz6r nad.

Sciezk4 awansu nauczycieli. Opracowuj e na ku;dy rok szkolny zgodnie z przepisami plan nadzoru
pedagogicznego, w kt6rym uwzglgdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej paristwa, kuratora

oSwiaty woj. Sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego szkotry. Na biez4co kontroluje
przestrzeganie przez nauczycieli przepis6w prawa dotycz4cych dzialalnoSci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnolci statutowej oraz dokumentuje czynnoSci

kontrolne. Kontrola odbywa sig poprzez monitorowanie reahzacji podstawy programowej,

wska2nik6w oceniania, brak6w dokumentacji, kontrolg program6w nauczania i kontrolg

dokument6w prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza ewaluacjg wewngtrznq
i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakoSci pracy, szkoly oraz dokumentuje przeprowadzonq
w szkole ewaluacjg. Raporty z przeprowadzonych ewaluacji prezentowane sq na posiedzeniach RP

a wnioski wykorzystywane do planowania pracy szkoly. Dyrektor zapewnia pomoc nauczycielom w
realizacji ich zadal. Planuje i prowadzi obserwacjg rohnych zajgl zgodnie z opracowanym planem,

a wyniki omawia z nauezycielami. Dyrektor wykorzystuje wnioski wynikaj4ce z nadzont
pedagogicznego do planowani a pracy szkoly.
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Plan pracy szkoly jest przedstawiony na posiedzeniach RP. Nauczyciele zaangalowani s4

w pracg w zespolach przedmiotowych i wychowawczych. Sktady osobowe ww' zespol6w i wnioski

z raport6w odnotowane sQ w protokolach z posiedzef RP. Dyrektor realizuje wskazane zalecenia

i wnioski organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny. Przed rozpoczqciem nowego roku szkolnego

dokonuje przegl4du bazy pod k4tem BHP, co odnotowuje w ksi4zce ptzegl4d6w. Otganizuje praca

szkoly zgodnie z przepisarrri BHP. Dba o estetyczny wygl4d szkoly i otoczenia. W wyniku starair

odremontowano szkolg.

Dyrektor zapewnia opiekg uczniom podczas zajgc organizowanych w szkole r poza niq.

prowadzi zastgpstwa zanavczycieli nieobecnych. Zapewmai kontroluje realizacjgprzez nauczycieli

zaleceh zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz ich realizacjg

podczas obserwacji, rozm6w i analizy dokumentacji nauczyciela. Dyrektor rozpoznaje pottzeby

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 zgodni'e zprzepisami prawa.

Dyrektor na terenie szkoly organizuje praktyki pedagogiczne wsp6lpracuj4c zvczelniami:

Uniwersletem SlEskim w Cieszynie, ATH w Bielsku--Bialej, WSB w D4browie G6miczej, WSA

w Bielsku-Bialej, umozliwiaj4c studentom odbywanie praktyk w ramach zg)aszanychpottzeb.

Dyrektor zatrudnia wykwalifikowanq kadrg pedagogicznq i przydziela nauczycielom zajqcia

zgodnie z ich kwalifikacjami oraz na bie21co monitoruje realizacjE podstawy programowej.

Diagnozuje problemy i potrzehy wychowawcze oraz wdrala program wychowawczy

i profilaktyczny w szkole. Dokonuje r6wniez ewaluacji podejmowanych dzial.ah wychowawczych

i profilakty cznych. Planuje i organizuj e zehrania RP zgodnie z przepisami prawa otaz ptzestrzega jej

kompetencji. Systematycznie analizuje zapisy statutowe wraz ze zmieniajqcymi sig przepisami

prawa. Realizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogicznej orv upowszechnia akty prawa

wewngtrznego. Umozliwia dzialanie organ6w samorzqdu szkoly zgodnie zprzepisami ptawa oraz

ustalonym regulaminem, zasigga jego opinii oraz uwzglgdnia j4 w sprawach dotycz4cych Zycia

szkoly.

Dyrektor rozpozrrEe potrzeby na:uczycieli w zakresie wyksztalcenia zawodowego, planuje

i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoly. Przestrzega przepis6w

dotyczqcych awansu zawodowe go nauczycieli. Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie

okreslenia praw ucznia, upowszechnia wredzg o jego prawach, czuwanad ich respektowaniem.

W swoich dzialaniach kieruje sig dobrem uczni6w, troskq o ich postawq moraln4

i obylvatelskq, ksztaltuje postawg poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kazdego

czlowieka. Organizuje obchody rocznic i Swi4t paristwowych. Wsp6lpracuj e z organizacjami

dzial.ajqcymi na terenie szkoly. lJczestniczy w spotkaniach z rodzicami zgodnie z potrzebarrri otaz

wl4czaich w dziatania szkoly.

Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6rym realizuje zaiEcia dydaktyczno -

wychowaw cze oraz realizuje podstawg programow4. Proces zajgd dostosowuje do mozliwoSci

potrzeb uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebie gs nanczania zgodnie z przepisami.

l. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekufrcz ej oraz irrrtej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.
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2. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14

(Dz.tJ.2017 poz.59 zezmianami) nie wydano zaleceri'
WfrTTYTA?OR,

),Mi,ff,*,tA\^.,T** 
h kil"_ h,,"^lq- /t(. 0l Or/t[

"/"""'

grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

u,r,ro,i,**,rr,r,lrrr,**rrrr,;r,,;*0,;;;rr,,,o'|oo,o**

1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

3h&-- *Sfu-rf.g n Sel d4i- -&hftL it4, a *,20 1 8 t'
podpis dyrektora pYac1wki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

pizysluguje pio*o zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrzeheri dotyczqcych ustaleit zawartych

* protitote'kontro,lldo Slqskiego Kuratora oiwiaty, ul. Powstaitcdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie

,.€ tt ust. I Rozporzqdzenia Minittro Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie

naclzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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