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J.

4.

Nr
5.

Nazwa szkoly, siedziba: Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, ul. Daszyfiskiego 31, 43-450 Ustrori
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4shi Kurator O5wiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 20 wrzeSnia 2018 roku
K-8B.5533 .2.98.2018
Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroh: 2L w rze5nia 20 1 8 roku

Tematyta klntroii: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji
zad ri statutowych plac6wki.
, CzynnoSci kontroln e'. analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki, kwalifikacje
7.
ycieii, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania, diagnozy,
nentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoly, proglam
pro laktyczno -wychow awc zy, aw afis z awo dowy, r ozrtuow a z dyrektorem szkoly.
Opis ustalonego stanu faktyeznego, w tyrn ujawnionych nieprawidlowoSci:
8.
6.

Kontrolg przeprowadzono w zwtqzku ocenA pracy dyrektora w Gimnazjum nr 2
troniu (dati wplyvu do Kuratorium Oswiaty w Katowicach 2018 roku) - nr sprawy:
BB.5535.63.2018.

Gimnazjum nr 2 w Ustroniu realizuje cele i zadania wynikaj4ce z przepis6w prawa
wego uwzglgdniaj4c program profilaktyki i program wychowawczv dostosowanv do ootrzeb
r i'-srodowiska,, w kt6rym funkcj-onu!:. UtmnazJum nr I \\' uslronlu ,r.r-u f-

nr Z w Ustronffit igodny z obowi4zuj4cym prawem oSwiatow)ryn Z7jryya
vaj4 sig zgodnie z arkuszem organizacyjnym Gimnazjum rr 2 w Ustroniu na rok szkolrry
19.,Dyrektor organizuje pracA szkoiy zgodme z zatwierdzon)Tn arkuszem organtzacyJrlym,
i prawa wewngtrznego.
isami prawa oSwiatowego
Oyriktor zasigga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy szkoly
edzeniach RP i biiZacychrozmowach. Dyrektor wlqczarodzic6w w dzialania wychowawcze
izacyjne podejmowane na terenie szkoly. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie tworzenia
amu wycho*uw"ro profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na biez1co diagnozy
b i problem6w podejmuje dziatanie angailujqce rodzic6w w pomoc w-szkole.
Wsp6tpracuje z instytucjami i organizacjami dzial.aj1cymi w Srodowisku. Migdzy innym
Miasta, Starostwern Powiatowym, Poradni4 Psychologiczno-Pedagogicznq, w Cieszynie,
Miejskim K1rltury,,Prazk6wka", I(omend4 Powiatow4 Policji w Cieszynie, Hufcem Ziemt
yn-skiej
Muzeum Ustrofrskim w Ustroniu, Instytutem Francuskim.*,Yi^ruy]e i wieloma
-ZHP;
i organizacjami. Dyrektor szkoly wsp6lpracuj e z uczelniq wyZszq, Wydzialem Mechaniczn6gicznym P olitechniki S l4skiej w Gliwicach.
ilrrektor pr:zekazuje organom szkoly w formie sprawozdania informacje o osi4ganej jakoSci
szkoly. Promuje szkolg w Srodowisku lokalnyn poprzez organizowanie szeregu imprez
icznoSciowych i oyklicznych, o kt6rych informuje na biez4co na stronie intemetowej.
Prowad2i i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowi4zuj4cymi przepisami prawa. Dyrektor
dzialaniawzbogacaj4ce wyposazenie szkoly w celu podniesienia jakoSci pracy.
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Dyrektor monitoruje podejmowafie przez nauczycieli dzial,.ania zmieruqqce do doskonalenia
ci pracy poprzezwywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli otaznadz6r nad
awansr.r nauczycieli. Opracowuje na kazdy rok szkolny zgodnie z przeptsami plan nadzstu
gogicznego, w kt6rym uwzglEdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej pafstwa, kuratgra

oswiaty woj' sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego
szkoly. Na biezEco kontroluje
przestrzeganie przez nauczycieli przepis6w
piu*u' d,otycz{cych i.iululnos"i dydakty cznej,
wychowawczej i opiekunczej oraz- innZi
dziatalnosci statutowej oraz dokumentuje
czynnosci
kontrolne' I(ontrola odbywa sig poprzez ,monitorowanie
,eatizaci,i- ptd.,u*y programowej,
wskaznik6w oceniania, brak6w' dokrrr.ntu.li,
toni.tg progru,,t*' nauczania i kontrolg
dokument6w prowadzonych w formie p.ap1e_row"i.
Dyrektoi wr6r;;;dru
wewn Etrznq
i wykorzystuje jej wyniki do doskonaenia;akoJ;iffi;;szkoiy
"*uluacjg
oiaz
aok,mentuje
przeprowadzon4
w''szkole ewaluacjg' Raporty z przeprowaizonychewaiuacji
piezentowane-sq na posiedzeniach Rp
a wnioski wykorzystywane do plantwania pri"y
rrr.oiy. Dyrekto, up"iniupomoc nauczycielom
w realizacji ich zadah' Planuje i prowadzi ob.9.t"u.;g
,ilr"v"L ,ujqe
,eiini" ) op.u"owanym planem,
'wnloski
a wyniki omawia z nauczycielami. Dlnektor *vto.rv.tuje
J ---^LroLqJv Yv,r(']rnr wynikaj4ce
v
.
z nadzora
pedagogicznego

do planowania pracy szkoly.
Plan pracy szkoly jest przedstawiony na posiedz":ii.h"
Rp. Nauczyciele zaangazowani s4
w praca w zespolach przedmiotowych.i wychowawczych.
Skiady o.ouo*, *w. zespol6w i wnioski
z raport6w odnotowane sa w protokolach z posied,ii
wskazane zalecenia
i wnioski orsanu sprawujqcego nadz6r-p:argiei.rrr. Rp
roku szkornego
dokonuje przeglqdubazy poi k4tem BHP, ci
Janoto*r:.,w.ks1+z.ce'prr"4aao*. organizuje pracg
szkoly zgodnie z przepisami BHp. Dba o estetycznywygl4d
szkoly i otoczenia.
Dyrektor zapewnia opiekg uczniom
'i^iqe orgunizoi";t;h
,
szkole i poza niq.
Prowadzi zastgpstwa za nauczycieli nieobec-nvch.
zip"irliui
kintroluje
,L^ti^iu
przeznauczycieli
zalecen zawartych
orzeczeniach poradni p.y.t otogiczno-pedagl
gi"riiJ
,
oraz ich realizacjg
podczas obserwacji, tozm6w
analizy.dokumeniaciiiiuczycrela. birektoi
rozpoznaje
potrzeby
uczni6w poprzez rozmowy nuu"ryiielami,
*y.tto*r*,
ami, rodzicami. organizuje r6znorodne
fo*y pomocy z organem prowadzqtym, zgodnie z potrzebami
uczni6w
oceny pracy
"" Dokonuje
d:-bky ,uy?9o*"go zgodnie ,
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Dyrektor diagnozuje problemy

i potrzeby*r"t

o*i*

i##l**i:J,'?f:l:;,.1*T:l:..::y
:x$;;r
,,ea";-o*,nv"r,'il,aun wyclowaw czych
i orgaiizuje zebranianp
re"al[?;;;;,#i
;:;#:i-::;::X::;l;!,
kor'npetencii' Systematycznie aializuje zapisy.tatutow?w. az
ze zmieniaj4cymi
r Rsofilaktvcznvch. planuje

sig przepisami prawa.
Realizuje uchwaiy stanowi4ce rady pedago'gicznej
o.u,
opo*szechnia-akiy
prawa
wewngtrznego.
Umozliwia dzialanie organ6w tu.ro.r4dlu "slkoly
,goari.
oraz,
ustalonym,
regulaminem, zasigga jego opinii oraz uwzgle{nia.1a
,"ipru*u. :p:rwir:^^i-"pr^*^
h d.otyczqcyci zyciaszkoly.
Dyrektor tozpoznaje potrzeby nauizycieli orazpianuie
i organizuje doskonalenie zawodowe
zgodnie z potrzebami szkoly' Pruestrzegapizepis6w
dityczqcyctr awansu zawodowego nauczycieli.
Dba o prawidlowe zapisy w statucie w iatresi"
or.."stlriu pr^-!!
raw ucznia,
svzru*' upowszechnia
evvwDzsvrlluil wiedzg
wreozq OJe,
o jego
prawaCh,

reSpektOWaniem.
swoich dzialaniach kieruje sig dobrem uczni6w, troskE
o ich postawg moraln4
i obywatelsk4, ksztaltuje postawg pt.runolvuria
wolnosci sumienia i szacunku dla ka,dego
czlowieka' organizuje obchodv io"rri" i swi4t punii*o*yc1r
wsforpr*#;
dzialaj4cymi na terenie szkoly. tJczestnicz,
*
.pftt.'arrii-*
""h)l'"ii*,
,,rodzicarni zgodnie z potrzebami
r
t
oraz
wl4cza ich w dzjalaniaszkoly.
Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w
kt6rym. realizuje zajEciadydaktyczno wychowawcze otaz realizuje podsiawg progru-o*4.-'Rro"..
zajg6 dostosowuje sv
do urva'Irw,i
mozliwosci
potrzeb uczni6w, ptowadzi dokumenta"ig p.r""ui"
g, niu")iniu rgoi"i";;;#i
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l. Opis

ujawnionych nieprawidloworici w zakresie
nieobjEtym kontrol4 w zwi4zlo.t
ze stwierdzonymi
nieprawidlowoSciami
dzialalnoSci aya"tt y;;"';i, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie
sfwierd zono.
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a podstawie art. 55 ust. 4 ustawy
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dma 14 grudnta 2016
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Prawo oSwiatowe

Dz. U.2018 poz.996 ze zmianami) nie wydano zaleceri.
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podpis kontrolpjqcego, miejsce i data podpisania protokolu

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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miejsce i data podpisania protokolu

PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli

:

{t.cq,}d'8r
flyrektora placdwki, miejsce i Qata odbioyu protokolu

,
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'orowi plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
'tguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeZeri dotyczqcych ustaleri zawartych
wl okole.kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
z$ 8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. l65B)

