DK-BB.5533.2.99.2018

Protok6l kontroli doraznet
,!{

Partyzant6w 2,
Nazwa szkoly, siedziba: Szkoly Podstawowej nr I w Ustroniu,
43-450 Ustrof
2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogrczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
3. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Ewa Ochwat
4. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 20 wrzelnia 2018 roku
Nr DK-BB.5533.2.99.20 18
5. Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli 24 wrzeSnia 2018 roku
6. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji
zadafi statutowych plac6wki.
7. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoty, statut szkoly, dzienniki, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania, diagnozy,
dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoly, program

1.

profi laktyczno-wycho w aw czy, awans zawodowy, rozmowa z dyrektorem szkoly.
8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqzlru ocen4 pracy dyrektora w Szkole Podstawowej nr 1
w UStroniu(data wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 20lB roku) - nr sprawy;

DK-88.553s.62.2018.
Szkola Podstawowa nr 1 w Ustroniu realizuje cele i zadania wynikaj4ce z przepis6w pra.ya
oSryiatowego uwzgl gdniaj4c program profilaktyki i program wyehowawozy dostosowany do potrzeb
uczni6w i Srodowiska, w kt6r5rm funkcjonuje. Szkola Podstawowa nr 1 w Ustroniu

Statut Szkoly Podstawowej

nr 1 w

Ustroniu

jest zgodny z

obowi4zuj4cym prawem
o5wiatowym. Zajgcia odbywaj4 sig zgodnie z arkrszem organizacyjnym Szkoly Podstawowej nr 1
w Ustroniu na rok szkolny 2018/2019. Dyrektor organizuje praca szkoly zgodnie z zatwierdzonym
arkuszem organizacyjnym, przepisami prawa oSwiatowego i prawa wewngtrznego.

Dyrektor zasigga opinii nauczycieli i rodzicow na temat pracy szkoly na posiedzeniach RP
i bielqcych rozmowach. Dyrektor wlqcza rodzic6w w dzialania wychowawcze i organizacyjne
podejmowane na terenie szkoly. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie tworzenia progratnu
wyOhowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na bieZqco diagnozy potrzeb
i problem6w podejmuj e dzialatie angahujycerodzic6w w pomoc w szkole.
Wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w Srodowisku. Migdzy innym
z Bibliotek4 Miejsk4 w Ustroniu, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Rodzinie ,,MoZflaInaczej",
Muzeum Ustroriskim im. J. Jarockiego, Miejskim Domem Spokojnej StaroSci w Ustroniu,
Fundacja ,,SwiEtego Antoniego", Telewizj4 MiniMini, Szkolami Podstawowyrri i Gimnazjami
w Ustroniu, Wydzialem Ruchu Drogowego I(PP w Cieszynie, Stowarzyszeniem Projektu Ustrof,
Domem Kultury ,,Pru2ak6wka", Migdzyszkolnym Klubem Sportowym, Fundacj4 Esprit.
Wsp6lpracuje z uczelniami wylszymi Uniwersytetem Sl4skim w I(atowicach, Wylszq
Szkol4 Riznesu i Nauk o Zdrowiu wLodzi, Akademiq Techniczno - Hurnanistycznq w Bielsku,Bialej, Wy?szq Szkol4 Biznesu w D4browie G6rniczej, AWF im. J Kukuczki w I(atowica,c;h.
Dyrektor przekazuje organom szkoly w formie sprawozdania informacje o osiqganej jakoSci pracy
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szkolg w Srodowisku lokalnym poprzez organizowanie szeregu imprez
okolicznoSciowych i cyklicznych, o kt6rych informuj e nabielqco na stronie internetowej.
Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowi4zuj4cymi przepisami prawa.
szkcrtry. Promuje

Dyrektor podejmuje dzialaniawzbogacaj?ce wyposalenie szkoly w celu podniesienia jakoSci pracy.
Dyrektor monitoruje podejmowane przez nauczycieli dzialania zmierzajqce do doskonalenia
jakoSci pracy poprzez wywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczyciel i oraz nadzor nad
Sciezk4 awansu nauczycieli. Opracowuje na kaZdy rok szkolny zgodnie z przepisami plan naclzoru
ietlagogicznego, w ktorym uwzglgdnia podstawowe kierunki polityki o6wiatowej paflstwa, kuratora
oSwiaty woj. Sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego szkoty. Na bie2qco kontroluje
przestrzeganie przez nauczycieli przepis6w prawa dotyczEcych dzialalnoSci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej oraz dokumentuje czynnoSci
kontrolne. I(ontrola odbywa sig poprzez monitorowanie realizacji podstawy programowej,

wskaznik6w oceniania, brak6w dokumentacji, kontrolg program6w nauczania i kontrolg
dokument6w prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza ewaluacjg wewngtrzn4
i wykorzystuj" jej wyniki do doskonalenia jakoSci pracy, szkoly oraz dokumentuje przeprowadzonq
w szkole ewaluacjg. Raporty z przeprowadzonych ewaluacji prezentowane s4 na posiedzeniach RP
wnioski wykorzystywane do planowania pracy szkoly. Dyrektor zapewnta pomoc nauczycielom w
leatrizacji ich zadaf^. Planuje i prowadzi obserwacjg roZnych zajgl zgodnie z opracowanym planem,
a'i.vyniki omawia z nauczycielami. Dyrektor wykorzystuje wnioski wynikaj4cq z nadzoru
pedagogicznego do planowania pracy szkoly.
Plan pracy szkoly jest przedstawiony na posiedzeniach RP. Nauczyciele zaangaaowani sE
w pracg w zespotrach przedmiotowych i wychowawczych. Sklady osobowe ww zespol6w i wnioski
z raport6w odnotowane sQ w protokolach z posiedzefi RP. Dyrektor realizuje wskazane zalecenia
ilyn-ipski organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny. Przed rozpoczgciem nowego roku szkolnego
LdEdu aury poi k4temrlIB-co-odralor4&ier-ksiazxrqnrzcslad6w. orsanizuje praca
szkoty zgodnie zprzepisarni BHP. D
i Dyrektor zapewnia opiekg uczniom podczas zajgc organizowanych w s2kole i poza ni1.
Prbwadzi zastgpstwa za natczycieli nieobecnych. Zapewma i kontroluj e realizacjg przez nauczycieli
zalecei zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogrcznej otaz ich realizacjg
podczas obserwacji, rozm6w i analizy dokumentacji nauczyciela. Dyrektor rozpoznaje potrzeby
uczni6w poprzez rozmowy z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami. Organizuje r6znorodne
for-y pomocy z organem prowadz4cym, zgodnie z potrzebami uczni6w. Dokonuje oceny pracy
nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego zgodnie z przepisami prawa.
Dyrektor zatrudnia wykwalifikowan4 kadrg pedagogiczn4 i przydziela nauczycielom zalgcia
zgodnie z ich kwalifikacjami oraz ia biel4co monitoruje realizacjE podstawy programowej.
Dyrektor di agnozuj e probl emy i potrzeby wychowaw cze or az w dr a2a pro gram wychowawczy
profilaktyki
i
w szkole. Dokonuje r6wniez ewaluacji podejmowanych dzialah wychowawczych
i profilaktycznych. Planuje i organinfie zebrania RP zgodnie z przepisami prawa oraz przestrzega je!
konrpetencji. Systematycznie analiztje zapisy statutowe wraz ze zmiemajqcymi sig przepisami prawa.
Realizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogicznej oraz upowszechnia akty prawa wewngtrznego.
Umozliwia dzialanie organ6w samorzqdu szkoly zgodnie zprzepisami prawa oraz ustalon5rm
regulaminem, zasiEga jego opinii orazuwzglgdnia j4 w sprawach dotycz4cychzyciaszkoly.
Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli oruz planuje i organizuje doskonalenie zawodowe
zgodnie z potrzebami szkoly. Pizestrzega przepis6w dotyczqcych awansu zawodowego nauczycieli.
a
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Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreslenia praw ucznia, upowszechuria wiedzg o jego
prawach, czvwanad ich respektowaniem.

dzialaniach kieruje sig dobrern uczni6w, trosk4 o ich postawg moraln4
i obywatelsk4, ksztaltuje postawg poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kazdbgo
.,.i, .
czlowieka. Organrzuje obchody rocziic i Swi4t paristwowych. Wsp6ipractje z organizacjdmr
dzialajqcymi na terenie szkoly. IJczestniczy w spotkaniach z rodzicami zgodnie z potrzebami oiaz

W swoich

w\qcza ich w dzialania szkoly.

Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6rym realizuje zajgcia dydaktyczno wychowawcze oraz realizuje podstawg programow4. Proces zajE6 dostosowuje do mozliwoSci
potrzeb uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania zgodnie zprzepisarni.

1. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w

zwiqzl<rt

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej'szkoly: nie stwierdzono.
:

ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016
(D2.U.2018 poz.996 ze zmianami) nie wydano zalecefr.

2. Na podstawie art. 55 ust. 4
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora placiwki, miejsce , Or,r',j)OO,r,-,r, Orlr'tokoiu

1.

Po6wiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrektora placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstanc|w 4Ia, 40-024 Katowice, zgodnie
z S 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1655)

