DK-BB.5533.2.91.2018

Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Technikum w Zespole Szk6l Zawodowych im. Prof. Jerzego
Buzka w wggierskiej G6rce,34 -350 Wggierska G6rka, ul. Kopernika 14
2. Imig i nazwisko dyrektora: Lucyna Sleziak
3. Nazwa i siedziba org*r, sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaricrfw 4La
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 16 lipca 2018 roku
Nr DK-BB.5533.2.91.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakoirczenia kontroli: 20 lipca 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoty w zakresie planowania i realizacji
zadafi nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo
oSwiatowe.
8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki lekcyjne, arkusze
ocen, szkolne zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji szkoly, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, dokumentacjg
pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego
przez dyrektora szkoty, raport z ewaluacji wewngtrznej, harmonogram dy2ur6w, plan zajg(,
dydaktyczno -wychowawczych.

9. Opis ustalonego

stanu faktycznego, w tym q

Kontrole orzenrowadzono w

Dyrektor organizuje pracA szkoly zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym
i wewngtrznymi regulaminami we wsp6lpracy z nauczycielami, uczniami i rodzicami, ktorzy
opiniuj4 pracy szkoly, wl1czajq sig w dzialania wychowawcze i organizacyjne. Na terenie szkoly
organizowane sq zajgcia pozalekcyjne, kola zainteresowafl zgodnie z oczekiwaniami uczni6w.
Dyrektor sprawuje nadzlr pedagogiczny zgodnie z przepisami. Prowadzi i przechowuje
doku
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Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczni6w poprzez: aktywne
dzialania prozdrowotne (np. sportowe), rcalizacjg zagadnieh dotyczqcych profilaktyki zdrowia
uczni6w, organizacje dy2ur6w nauczycielskich, harmonogram imprez klasowych(wycieczek),
tematykg godzin z wychowawc4 dostosowan4 do Programu profilaktyczno-wychowawczego,
opracowanie harmonogramu konsultacji dla rodzic6w, pracg pielggniarki szkolnej, zajgcia
z pedagogiem szkolnym i zapraszanymi specjalistami z zal<resu uzaleimieh. tematykg realizowanqna
zajgciachzWDZ.
Rozpoznaje potrzeby uczni6w w zakresie profilaktyki. Podejmuj e dzialania w zakresie
wybranych zagadnief. dotyczqcych profilaktyki zdrowia uczni6w. Zapevtnia procedury dotyczqce
sposob6w postgpowania nauczycieli i uczni6w w przypadkach zagrohefi (uzalehnienia, przemoc).
Kontroluje stosowanie procedur dotycz4cych sposob6w postgpowania nauczycieli i uczni6w
w przypadkach zagroheri. Organin$e r6imorodne formy pomocy dla uczni6w (materialne, zajgcia
pozalekcyj ne, pomoc specj alisty).
Dyrektor planuje i organizuj e zebraria rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa.
Przestrzega kompetencji rady pedagogicznej. Systematycznie aktualizuje zapisy statutowe wraz ze
zmieniaj4cymi sig przepisami prawa. Realizuje uchwaty stanowi4ce rady pedagogicznej.
Upowszechnia akty prawa wewn4trzszkolnego.
Uchwaly rady pedagogicznej realizuje zgodnie z przepisarni i z wytycznymi organ6w
nadzortj1cych szkolg, zarzqdzenia wewngtrzne i regulaminy opracowuje zgodnie z przepisatni
prawa, aktualizuje dokumenty szkolne wraz ze zmianqprzepis6w prawa.
Dyrektor co najmniej raz w roku dokonuje przegl4dubazy pod k4tem przepis6w bhp oraz jej
modernizacji. Organizuje pracg szkoly zgodnie z przepisarni bhp. Dba o estetyczny wygled szkoly
oraz jej otoczenia. Zapevtnia opiekg uczniom podczas zajgt organizowanych w szkole i poza nrq,.
Dba o wyposa2anie pracowni szkolnych w sprzgt dydaktyczny niezbgdny do przeprowadzania
egzamin6w zawodowych- szkola jest oSrodkiem

Organizuje sprawy bhp

w

szkole poprzez zatrudnienie specjalisty. Wydaje decyzje

administracyjne zgodnie z przepisami prawa. Posiada rejestr decyzji administracyjnych.
Dyrektor zatradnia wykwalif,rkowanQ kadrg pedagogicznqi przydziela nauczycielom zajgcia
zgodnie z ich kwalifikacjami. Monitoruje realizacjg podstawy programowej. Diagnozuje osiqgnigcia
edukacyjne uczni6w z uwzglgdnieniem ich mo2liwoSci rozwojowych, wymagari edukacyjnych
wynikaj4cych z podstaw programowych oraz wynik6w egzamin6w zewngtrznych. Na podstawie
diagnozy osi4gnig6 edukacyjnych uczni6w formuluje wnioski do dalszej pracy i je wdraaa.
Diagnozuje problemy i potrzeby wychowawcze. Wdraha program wychowawczo - profilaktyczny
w szkole. Dokonuje oceny skutecznoSci podejmowanych dzialaf, wychowawczych
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Dyrektor stwarza
z uchwalonym regulaminem.

do dzialalno6ci

u uczniowskiego i uwzglgdnia je w sprawach

-

doty czqcy ch zy cia szkoly.

rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zal<resie doskonalenia zawodowego. Planuje
i organizuje doskonaienie zawodowe zgodnie z potrzebarrri szkoly i nauczycieli. Tworzy warunki do
zdobywani a ptzez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoly. Powoluje
,.rpoly przedmiotowe, problemowo zadaniowe oraz wychowawcze. Przestrzega przepis6w
doty cz4cy ch awansu zawodowego nauczycieli.
byrektor opracowuje plan nadzorupedagogicznego. Opracowany plan nadzoru przedstawia
radzie peiagogicznej do 1i wrzesnia danego roku. Plan nadzoru pedagogicznego zawieru wszystkie
realizacjq zadai
elementy unyrru"rire rczporz4dzeniem. Dyrektor na bie1qco dokumentuj
i wnioski ze
wyniki
pedagogicznej
planie ,udro*. Dyrektor przedstawiaradzie
uuyrnu"rony.tr
dzialalnoSci szkoly. Wykorzystuje wnioski
sprawowanego nadzoru oraz informacji
zwewngtrznego nadzoru do planowania pracy szkoly. Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli
przepis6w p.u*u dotyczryyih dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz iwrej
dziaialnoSci statutowej o.- dok r*entuje czynnoSci kontrolne. Przeprowadza ewaluacjq wewnqtrznq
i do doskonalenia jakoSci pracy szkoly oraz dokumentuje przeprowadzanL
i wykorzystuje jej *y"it
'Zapewnia
pomoc nauczycielom w realizacji ich zadari. Obserwuje lekcje oraz
rrkol.-.*ut*.;g.
inne formy dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej opiekufczej zgodnie z opracowanym
nauczycielami. Wykorzystuje wnioski wynikaj4ce z nadzoru
planem, a ich wyniki omawia
pedago'giczr.go do planowania pracy szkoly. AngaZuje nauczycieli do podejmowanej w szkole
i*ut,ru"ji wewngtrznej. Realizuje zalecenia i wnioski organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny.
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Planuje tematykg srkol"ri, n*ad dlu ra,r.ryci

Dyrektor stwarza warunki do dzialalnoSci wolontariatu ,,Podaj pomocne dlon", zaPewnia
iniach i orzeczeniach Poradni
zawartych w
i kontroluje realizacjE przez
Powoluje zesp6l do spraw

pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
ia z rodzicami uczni6w obi

opracowuje plan6w dzialan

o[zgodniezprzepisamiprawaZpoSZanowaniemkompetencji
organ6w. Zasigga opinii organ6w szkoly zgodnie z ich kompetencjami w sprawach okre$lonych
prlepisami pru*u o$*iuto*.go i wewn4trzszkolnego. Przekazuje organom szkoly informacje
pracy .ikoly. Wsp6tpracuje z radq rodzic6w. Rodzice wsp6ldecydujq
t osi4gane3 l*oS.i
-organizicyjnych,
finansowych w zakresie zgromadzonych Srodk6w. Bior4 udzia\
* rp.o:*u"fr
*.rkolry.h uroczystoSciacn, wspieraj4 pracA wychowawcz4, wlqczaj4 sig w organizacjg imprez
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Nadz6r pedagogiczny

w

szkole sprawowany

jest zgodnie z przepisami prawa oSwiatowego, tworzy sig warunki do dzialalnoSci wolontariatu,
przestrzegane i respektowane sq prawa ucznia. Szkola posiada dostosowany do potrzeb
wychowawczych i rozwojolvych program wychowawczo-profilaktyczny szkoly, kt6ry jest
realizowany przez nauczycieli.
Dyrektor w swoich dzialaniach kieruje sig dobrem uczni6w, trosk4 o ich postawg moraln4
i obywatelsk4. Ksztaltuje postawy poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kaZdego
czlowieka. Kultywuje tradycje szkoly. Organizuje obchody rocznic i Swi4t paristwowych.
Wsp6ldziala z organizacjami dzialajqcymi na terenie szkoly. Uczestniczv w spotkaniach z rodzicami
zgodnie zpotrzebami.Wl1cza rodzic6w w dzialaria szkoly narzecz Srodowiska. Organizuje apele
i uroczystoSci szkolne. Dba o wlaSciw4 wizualizacje gablot szkolnych i zau.rieszczan4 tam tematykg.
Zaprasza do szkoly goSci na spotkania z ciekawym czlowiekiem. Inicjuje Swigto Patrona Szkoly
prof. Jerzego Buzka. Realizuje treSci o tematyce patriotycznej na przedmiotach humanistycznych
i lekcjach z wychowawcq. Dba o udzia\ pocztu sztandarowego we wszystkich uroczystoSciach
gminnych.

Dyrektor planuje i organizuj e zebrania rady pedagogicznej zgodnie z wymogami prawa.
Dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego. Planuje i realizuj e zadania
zwiqzane z udzielaniem uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej (powoluje zesp6l ds.
udzielania uczniowi pomocy, uczniowie posiadaj4 IPET-y, szkola udziela uczniom pomocy
psycholo giczno-pedagogicznej ).

Uczniowie odnosz4 sukcesy
brania udzialu w konkursach temat

w r62nych dziedzinach. Szkola stwarza uczniom

mo2liwoS6
miotami szko

U czestniczy w pracach zespol6w przedmiotowych,
problemowych i innych.
Dyrektor na obserwowanych zajgciach stworzyl uczniom warunki do nabywania umiejgtnoSci
wskazanych w podstawie programowej, logicznego mySlenia, uczenia sig oraz gromadzenia
iprzetwarzania informacji. Motywuje wszystkich uczni6w do anga2owania sig w proces uczenia.
Korzysta z pomocy dydaktycznych. Odpowiada za realizacjg rozporz1dzenia w sprawie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej .
Odpowiada za organizacjg i przebieg egzamin6w zewngtrznych. Organizuje zajgcia
pozalekcyjne dla uczni6w zgodnie z ich zainteresowaniami. Organizuje imprezy o charakterze
wychowawczym lub rekreacyjno-sportowyffi, zgodnie zprogramem wychowawczo-profilaktycznym
szkoly i planem pracy szkoly. Dyrektor aktualizuje wiedzg zawodowq poprzez samoksztalcenie.
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Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w
ze

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

w

zwrqzku

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dziatalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

ll.Na

podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016
(D2.U.2018 poz.996 ze zmianami) nie wydano zaleceri.

r.

Prawo oSwiatowe

STARSZY WIZYTATOR

podpis dyrehora plac1wki, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrehora placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrehorowi plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeZefi dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 41a, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukncji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw spravtie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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