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Protol<6I kontroli doraZnej

i.
Nazwa szkoiy, siedziba: Szkoly Podstawowej nr 2 w Kamesznicy, ul. Sportowa 382,
34-383 Kamesznica
2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
3. ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat
4. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 20 wrzeiinia 2018 roku
Nr DK-88.5533.2.100.2018

5.
6.

Terminy rozpoczgcia i zakofrczenia kontroli 28 wrzeSnia 2018 roku
Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji
zadafi statutowych plac6wki.
7. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki, kwalifikacje
nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania, dragnozy,
dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoly, program
profi I aktyczno -wycho w aw czy, aw ans z awo dowy, r ozmow a z dyrektorem szkoly.
8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
:

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zkl ocen4 pracy dyrektora w Szkole Podstawow ej nr 2
w Kamesznicy(data wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Kotowicach 20lB roku) - nr sprawy:
DK-88.5535.64.2018.
Szkola Podstawowa nr 2 w Kamesznicy realizuje cele i zadania wynikaj4ce z przepis6w
prawa oSwiatowego uwzglgdniaj4c program profilaktyki i program wychowawczy dostosowany do
b uczni6w i Srodowiska, w kt6rym funkcjonuie. Szkola Po_dstawowa w 2 w Kameszmcy liczy
Kamesznicy jest zgodny z obowi4zujqcym prawem
arkuszem organizacyjnym Szkoly Podstawowej nr 2
w Kamesznicy na rok szkolny 2018/201,9. Dyrektor organizuje pracg szkoly zgodnie
z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym, przepisami prawa odwiatowego i prawa wewngtrznego.

atut Szkoly Podstawowej nr
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oSwiatowym. ZajEcia odbywaj4 sig zgodnie

z

Dyrektor zasigga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy szkoly
na posiedzeniach RP i biez4cych rozmowach. Dyrektor wlEcza rodzic6w w dzialania wychowawcze
i organizacyjne podejmowane na terenie szkoly. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie tworzenia
programu wychowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na biez4co diagnozy
potrzeb i problem6w podejmuj e dzialame angahujqce rodzic6w w pomoc w szkole.
Wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjami dzialajqcymi w Srodowisku. Migdzy innymi
z OSP Kamesznica, z Parafi4 oraz GOK w Mil6wce, Zespolem Szkolno-Przedszkolnym
w Kamesznicy, z GOPS-em w Mil6wce. Wsp6lpracuje z uczelniami wyzszymi: Wylsz1 Szkolq
Biznesu w D4browie G6miczej, ATH w Bielsku-Bialej, Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Bialej
i Uniwersytetem Sl4skirn w Cieszynie. 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 informuje na biez4co na
:i
stronie internetowej.
Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowiEzuj4cymi przepisami prawa. Dl,rektor
podejmuje dzialaniawzbogacajgce wyposazenie szkoly w celu podniesienia jakoSci pracy.

Dyrektor monitoruje podejmow ane przez nauczycieli dziaLania zmierzaj4ce do doskonalenia
jakoSci pracy poprzez wywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nadzlr nad
Scielkq awansu nauczycieli. Opracowuj e na kahdy rok szkolny zgodnie z przepisami plan nadzoru
pedagogicznego, w kt6r5rm uwzglgdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej pafistwa, kuratora

ArM

oSwiaty woj. Sl4skiego oruz wnioski

z

nadzoru pedagogicznego szkoly.

Na biezqco kontroluje

u.rr", nauczycieli przepis6w prawa - dotyczEcych diiatatnosci dydakty cznej,
.
tl.T:l'::q:lij
wyclrowawczej i opiekuriczej otaz innej dzialalnoSci statutowej otaz dokumentuji
czynnoSci

kontrolne. I(ontrola odbywa siE poprzez monitorowanie realizacji podstawy programowej,
wska2nik6w oceniania, brak6w dokumentacji, kontrolg p.ogru*6*' nauczanii
i kontrolg
dokument6w prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza
ewaluacjg wewn gtrznq
i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenii jakoscipracy, szkoiy oraz dokum"rr"j; p;;.pr;;;l;;"4
w szkole ewaluacjg. Raporty z przeprowadzonych ewaiuacji piezentowane sQ na posiedzeniach
Rp
a wnioski wykorzystywane do planowania pracy szkoly. Dyiektor zapewnia pomoc
nauczycielom
w tealizacji ich zadah. Planuje i prowadzi obserwacjg roLnyci zajE(, zgidnie z opracowanym
planem,
a wyniki omawia z navczycielami. Dyrektor wykoriystuje 'wnioski *ynikui4c" ; iadzoru

pedagogicznego do planowania pracy szkoly.
Plan pracy szkoly jest przedstawiony na posiedzeniach RP. Nauczyciele zaangazowani
s4
._. i.
iY;,prac9,,w zespolach przedmiotowych i wychowawczych. Sklady
osobowe ww. zespol6w i wnioski
odnotowane s4 w protokoiach z posiedzeri RP. oyrlktor realizuje wskazane zalecenia
1 ,l?pottOw
i-wnioski organu sprawuj?cego nadz6r pedagogiczny. Przed rozpoczgci"* no*"go;;k;r;L-G"
dokonuje ptzeglqdubazy pod k4tem BHP, co odnotowuje w ksi4zce'przegl4d6wlorganizuje
praca
szkoly zgodnie z przepisami BHp. Dba o estetyczny wygl4d szkoiy i otoczeila.

Prowadzi zastgpstwa za nauczycieli nieobecnych. Zapeiniai kontroluj e realizacjg-p:rr*rr:"*r"i"U
zaleceh zawattych w orzeczeniach poradni psychologiczno-ped agogicznej
oraz ich realizacjE
podczas obserwacji, rozm6w i analizy dokumentacji nauczycieta. -nyrektoi
rozp ornii";;i;y
uczni6w poprzez rozmowy z na:uczycielami, wychowaw cami, rodzrcami. organizuje r6znorodne
formy pomocy z organem prowadz4cyrn, zgodnie z potrzebami uczni6w. o&onuje
oceny pracy
n4irczycieli oraz oceny dorobku zawodowego zgodnie z przepisami prawa.
,-i,i.
. Dyrektor- zatrudnia wykwalifikowan4 kadrg pedagogicz nq i- przydziela nauczycielom

zg<".'dniezichkwalifikacjamiora7nabie2asofucienorlsta*,.o"oo",
Dyrektor

di agnozuj e

pro

i profilaktyki w szkole. Dokonuje rowniez ewaiuacji podejrnowanych

aiiatin *y.ho*u*

czyrch

i profilaktycznych. Planuje i organizuj e zebrania nP zgodnie z przepisami prawa oraz przestrzega jej
kompetencji. Systematycznie analiz$e zapisy statutowi *rur ri zmieniaj4iymi sig przepisami
p".u-u.
Realizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogicznej oraz upowszechnia akiy prawa
wewngtrznego.
Umozliwia dzialanie organ6w samorz4du szkoly zgodnie z przepisami prawa o.a, urtalorym
regulaminem, zasigga jego opinii orazuwzglgdnia j4 *ip.u*u"h dotyczqcyci zyciaszkoly.
Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli oraz planuje i organizujl doskonalenie zawodowe
zgodnie z pottzebami szkoly. Przestrzega przepis6w d.otycz4cyctr awansu zawodowego
nur.ryli"li.
Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreslenia praw ucznia, upowszechnia
wiedrg
o i.go
r- -

prawach;czuwanadichrespektowaniem.
W swoich dzialaniach kieruje sig dobrem uczni6w,

f.i

trosk4 o ich postawg moraln4
i obywatelsk4, ksztaltuje postawg poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kazdego
czlowieka. Organizuje obchody rocznic i Swi4t paristwowych. Wsp6lpracuJe z organizacjami
dzialajqcymi na terenie szkoly. IJczestticzy w spotk-aniach z iodzicami zgodnie z potriebami"oraz
wl4cza ich w dzialania szkoly.
Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6r5ry realizuje zajgcia dyclaktyczno wychowawcze oraz realizuje podstawg programow4. Proces zajg6 dosiosowuje do moZliwoSci
potrzeb uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania zgodnie z przepisami.

i. Opis

ujawnionych nieprawidtowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwipzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dziatalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
,
i opiekuricZ ej oraz innel dzialalnoSci statutowej szkoly,: nie stwierdzono.
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Na podstawie ar1. 55 ust. 4 ustawy z dnta

z dila 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(D2.U.2018 poz.996 ze zmianami) nie wydano zalecefi.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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dyrektora plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

1.

kontroli:

7"rq
Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotltwowanych zastrzeZeri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaric|w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 1B ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzorupedagogicznego (Dz tl. z 2017, poz. 1655)

