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Protok6l kontroli doraZnej
,: .r''* 'r: : "i.

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstaworva nr 2 im' Stanislawa Staszica'

, ul. lrzecznia 1,43'340 KozY

2. Imig i nazwisko dyrektora: Joanna Matlak ::'*-'

OSwiaty,3. Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogrczny: SQski Kurator

40-024 Katowice, ul. Powstar[c6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Anna Augustyniak-Soj

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 14 marca 2018 roku'

DK-BB. 5533.2.43.2018

Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 1.9 marca 2018 roku

Tematyka kontroli: Nadz6r pedagogiczny dyrektora szkoly' ocena stanu i warunk6w

dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnosci

statutowej szkoty w zwi4zku z ocena pracy dyrektora'

8. CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono na wniosek dyrektora szkoly z dnia 12.022018 (data wplyrvu

do urzgdu L2.02.2018) dotycz4cym dokonania oceny ptacy. w trakcie kontroli

przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly paniq Joannq Matlak, dokonano oglgdzin

po*i"rr"reri szkolnych i'przeanalizowano nastgpujqc4 dokumentacjg: _arkusz 
otganizacji

szkoty na rok szkolny 2)liIZOIS, Statut Szkoly Fodstawowej nr 2 im. Stanislawa Staszica

w Kozach, plan vricy Szkoly w roku szkolnym 201712018, Program Wychowawczo-
profilaktyczny SzkoNy Podstawowej nr 2 im. Stanislawa Staszica w Kozach, tygodniowy

rozklad ,4Q6, harmonogram dyzui6w, dzieruriki lekcyjne, plan nadzoru pedagogicznego

na rok szkolny 2017D1:1q wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

dyrektora Szkoly PodstawoweJ nr 2 im. Stanislawa Staszica w Kozach, protokoly zebran

i uchwaty rady pedagogicznej 
-Szkoty 

Podstawowej nr 2 im. Stanislawa Staszica w Kozach,

uchwalyiaay roaric[oii ,ur*rr4du uczniowskiego, plan pracy samorz4du uczniowskiego i

sprawozdanil z jego dzialalnoSci, plan pracy rady wolontariatu, indywidualne teczki

utzni6w objgtych lisztalceniem specjalnym i pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn4 otaz

dokumenta iig doty"r4"q: awansu iu*odo*"go nauczyciel| ocen pracy nauczycieli,

wewngtrznych regUlamin6w i procedur, realizacji program6w i projekt6w zewnEtrznych'

udzielania po*oIy materialnej uczniom, organizowania praktyk pedagogicznych dla

student6w uczelni w YZszY ch.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Na podstawie prieprow adzonychczynno6ci kontrolnych ustalono, co nastgpuje:

1) Dyrektor szkoly opracowal arkusz organizacjr szkoly na rok szkolny 201712018, kt6ry zostal
' 

iatwierdzony 26.05.2017 r. po"i W6jd Gminy Kozy. Aneksy do arkusza zostaly

zatwierdzone: Aneks nr I - 31.08.2017 r. , Aneks nr II - 22.09.2017 r', Aneks nr III -
Og.ll.2}l7 r., Aneks nr IV - 06.02.2018 r. i Aneks nr V - 19'02'2018 r' W szkole

zatrudnion o nauczyciela posiadaj4cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

w celu wsp6lorganizowania odpowiednio ksztalcenia uczni6w niepetnosprawnych otaz
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pomoc nauczvciela. W szkole dziaha Swietlica i biblioteka. Zatrudniono: pedago ga a-,psychobgq5, Psope{fr). o.az speclalist6w prowadzEcych zaiiciarewatidacyjne
z uczniami posiadaj4cymi orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Dlalrczni6w
z orzeczeniami zaplanowano w arkuszu godzin zajE6, rewalidacyjnych. Dyrektor

zajgcia rewalidacyjno-wychowawcze orazorganizuje ponadto dla

psychologiczno-p-edagogicznej zatwierdzonoQodzi ny przeznaizone na zajEciakorekcyjno-
kompensacyjne.

2) Dyrektor opracowal na rok szkolny 201712018 plan nadzoru pedagogicznego. Przedstawil go
na zebraniu rady pedagogicznej I wrzeSnia roku szkolnego (protok6t nr ll20l7l2}l8). Plan
nadzoru zostal sporzqdzony zuwzglEdnieniem wniosk6w z nadzoru pedagogicznego
sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnyn. 201612017: ewalucja wewngtrzna
dotyczyla: I(sztaltowania postaw uczni6w i respektowania norm spolecznych (wnioski-nie
wszyscy uczniowie/nauczyciele w szkole czuj4 sig bezpiecznie, naruszane s4 przez uczni6w
normy spoleczne w zakresie kulturalnego zachowania sig na lekcjach oraz szacunku do
r6wie6nik6w i pracownik6w szkoly, dzia\ania-eliminowanie zachowari zagraLaj4cych
poczuciu bezpieczeistwa, konsekwentne przestrzeganie zapis6w ,regulaminowych oraz
Punktowego Systemu Oceniania, promowanie zachowan wlaSciwych). Kontrole dotyczyly:
poziomu bezpieczehstwa uczni6w (zwigkszona liczbauraz6w na zajgciach w-fu- zwr6cenie
wigkszej uwagi na prawidlowo prowadzon4 rozgrzewkg, zagroaenie stanowi4 drzwi
otwierane na korytxz-wyrabianie u uczni6w nawyku przechodzenia Srodkiem korytarzy),
dokumentacji (poprawnoSi prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania), sposobu
organrzacji zajgt dodatkowych ( nie wszystkie zajgcia dodatkowe ciesz4 sig popularno6ci4
wSr6d uczni6w-dostosowanie oferty zajg6 dodatkowych do zdiagnozowanych potrzeb
uczni6w). Dzialania wspomagaj4ce odbywaly sig wg planu i rozpoznarrych potrzeb
nauczycieli: nowe substancje psychoaktywne, szkolna interwencja profilaktyczna i r6inego
rodzaju formy doskonalenia zawodowego realizowaneprzeznauczycieli indywidualnie.
201512016: ewaluacja zewngtrzna: 11-15 kwiecieh 2016 r. (problemowa: raport z ww.
dzialah wskazuje koniecznoS6 kontynuacji i intensyfikacji podejmowanych w szkole dzialan
w obszarach: uczniowie nabywaj4 wiadomoSci i umiejgtnoSci okreSlone w podstawie
programowej, szkola wspomaga rozw|j uczni6w z uwzglgdnieniem ich indywidualnej
sytuacji, szkola, organizuj4c procesy edukacyjne, uwzglgdnia wnioski z analizy wynik6w
sprawdzianv oraz innych badari wewngtrznych, zewngtrznych), ewaluacja wewngtrzna:
aktywnoSd uczni6w (rozszerzenie propozycji zajg(, dodatkowyoh - modyfikacja ww.
propozycji zajE1, z uwzglgdnieniem propozycji uczni6w i rodzic6w), aktywnoS6 rodzic6w
(niska frekwencja rodzic6w na zebraniach w klasach IV-VI - zmiana godzin spotkari
z rodzicami i ustalenie stalych termin6w, wzmocnienie i intensyfikacja kontakt6w rodzic6w
z Rad4 Rodzic6w). Kontrole dotyczyly: znajomo5ci przepis6w prawa ( nie wszyscy
nauczyciele znali przepisy prawa - uruchomienie dostgpu do Portalu Oswiatowego,
gromadzenie aktualnoSci w szkolnej bibliotece, informacje o zmianach wysylane pocztq,
elektroniczn4), dostosowania metod pracy do potrzeb ucznia, grupy (nie wszyscy
nauczyciele indywidualizowali pracg z uczrriem na zajgciach stosowanie metod
pozwalajqcych indywidualizowa(, pracA zucznienr, grupq), realizacji podstawyprogramowej
(wszyscy nauczyciele kontrolowali stan realizacji podstawy programowej), ksztaltowanie
u uczni6w umiejgtnoSci uczenia sig, systematycznego odrabiania zadan domowych (brak
konsekwencji u nauczycieli - stosowanie konsekwentne zapis6w WO). Dzialania
wspomagaj1ce realizowane byly po rozpoznaniu potrzeb nauczycieli w tym zakresie:
ochrona danych osobowych i zarz1dzanie systemem informatycznym, dostosowanie
wymagari do indywidualnych mozliwoSci uczni6w, dostosowanie wymagari na sprawdzianie
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dla uczni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnyni, ,Domowi detektryi, Dziecko

z zespolem Aspergira," Chionimy dzieci, Nauczanie pozytywne. Wychowanie do warlolci'

wspomaganiem Ju3gci sq r6wnie2 nauczyciele zdobywajqcy kolejny stopiefr awansu

zawodowe go, zgodiif z indywidualnymi potrzebami. Powyzsze dzialania sq zgodne z $ 23

rozporz4dienia 
-Ministra 

Edukacji Narodow ej z dnia 25 sierpni a 2017 roku w sprawie

nadzoru'pedagogicznego (Dz. tJ. z 2017 r. pou.1658). W szkole pracuje zespol do spraw

realizacji *niork6* plyn4cych z nadzoru pedagogicznego. Nauczyciele pracuj4cy w ww.

zespole kontrolujq pirlAi"[ realizacji wniosk6w z nadzoru pedagogicznego wyznaczajqc

cele, kt6rych s ysiemat y czna r eahzacja pozw ala podno si i j ako 56 pr acy szkoly'

Kierujqca szkll4 przedstawi a radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego

nadzoru dwa razy- w roku szkolnyn. Rada pedagogiczna podejmuje uchwalE w sprawie

ustaleni a spo sobu wykorzystania wynik6w nadzoru p edago grczne go.

Stwierdzono, ze dyrektor na bie?qco dokumentuj e realizacjq zadah wyznaczonych w planie

nadzoru. S4 to: arkusz rozmowy przed obserwacj4, arkusz obserwacji lekcji, arkusz pracy

nauczyciela, arkusz obserwacji- iebrah z rcdzicami oraz arkusz obserwacji uroczystoSci

i impiezy. Dyrektor do dnia kontroli przeprowadzil 5 obserwacji zajq1,. W ubieglym roku

szkJnym przeprowadziL 15 obserwacji zajE6. Systematycznie dokonuje obserwacji dy2ur6w

nu,r"ry"i"l.ki"it, prowadzi \urty godzin pracy. Dyrektor oSwiadcza, 2e co miesi4c

za pomoc4 e-diiennika rironitoruje systematycznoSi wpisywania obecnoSci przez

nauczycieli, stopieri rea\zacji podstawy programowej otaz zgodnoS6 tematyki zajq|

z przedstawionymi rozkladami materiatu. ionadto monitoruje: iloS6 dzieci w Swietlicy,

systematyc zno36 oceniania, stosowanie zasad wewn4trzszkolnego oceniania (zapowiadanie

sprawdzian6w, wpisywanie ocen przewidywanych, Srednia ocen). Wpisy w protokolach

iebrah rady pedagogicznej pokazuj4 rcalizacjg planu nadzoru w zakresie prowadzenia

szkoleri i narad.

3) Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 2 im. Stanislawa Staszica w Kozach wsp6lpracuje

z ATH w Bielsku-Bialej, Uniwersyetem Sl4skim w Katowicach oraz filiq w Cieszynie

i wsp6ldziala z ww, 
-w 

organizacji praktyk studenckich. S4 to studenci edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej, filologii polskiej, filologii angielskiej. W okresie objqtym

o""r4 dyrekiora 11 student6w odbylo praktykE zawodow4 Szkole Podstawowej nr 2

w Kozach. W dokumentacji szkoly dyrektor przechowuje porozumienia zawatte z uczelniq

wy1szq oraz pismo wskaiuj4ce opiekuna praktyki pedagogrcznej. Dyrektor- i nauczyciele

wykoriystu34 kontakty z uczelniami wylszymi w zakresie wspierania procesu

ayaamyczttlgo, wykoriystujqc np. inne metod i formy nauczania, do tej pory w szkole

niewykorzystywane.

4) Szkola realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmuj4cy tresci i dzial'ania

o charakt"rr. *y.iroiu*"ry^ skierowane do uczni6w oraz treSci i dzial.ania o charakterze

profilaktycznqdostosowane do potrzeb rozwojowych uczni6w, przygotowane w oparciu o

prr"pro*udzonq diagnozg potrzib i problem6w wystqpujqcych w danej spolecznoSci

szkoinej, skierowane do uczni6w, nauczycieli i rodzic6w. Program Wychowawczo-
profilaktyczny Szkoly Podstawowej rr 2 w Kozach zostal zaopiniowany przez tadq

pedagogiczn4 w dniu 11 .09.2017 r. - uchwal a 412017 1201 8 i uchwalony przez radq rodzic6w

w dniu 20.09.2017 (Uohwala nr 3l20l7l2}lS). Rada Pedagogiczna w protokole z dnia

14.03.2018 r. dokonala aneksu do programu wychowawczo-profilaktycznego - zgodnic

z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zrnieniajEcego

rozpoizqdzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkolach i plac6wkach systemu

ogwiaty dzialalnoSci wychow awczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu

przeciwdzialania narkomanii (Dz. lJ. z 2Ol8 r. poz. 214). Program zawiera nastqpuj4ce

obrru.y dzialania: l. Zdrowie - edukacja zdrowotna; 2. Relacje - ksztaltowanie postaw
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spolecznych; 3.Kultura - navczanie wartoSci, norm, wzor6w zachowah zgodnie z przyjEtym
w koncepcji pracy szkoly katalogiem wartoSci; 4.Bezpieczeristwo - profilaktyka zachowah
ryzykownych. WSr6d obszar6w objgtych ww. programem jest zdrowie edukacja
zdrowotna, wszyscy wychowawcy i nauczyciele majq za zdania: ksztaltowai postawy
sprzyjajqce aktywnemu spgdzaniu wolnego czasu, sprawnoSci fizycznej, nawyku dbania o
wlasne zdrowie, umiejEtnoSci interpersonalnych, kontrolowania emocji, radzenia sobie ze
stresem, zwiEkszal Swiadomo5i wplywu halasu na zdrowie, budowad prozdrowotne wzorce
zachowan dla profilaktyki uzalehnieh. Realizuj4c ww. zadania dyrektor i nauczyciele
organizuj4 np. spotkanie z dietetykiem, naukg plywani a dla uczni6w objgtych opiek4
Swietlicy, udzial w akcjach promuj4cych zdrowy tryb Zycia: Sniadanie daje moc. Sitota
uczestniczy w og6lnopolskim programie W-f , klasq, co potwierdzaj4 odpowiednie
certyfikaty, d w roku szkolnym 201412015 zdobyla wyr6znienie za grg Szybcy i celni
i reprezentowala wojew6dztwo Sl4skie w Olimpiadzie Pomyslfw z Klasq w Warszawie.
Uczniowie korzystaj4 z program6w zdrowotnych takich jak: Szklanka mleka, Owoce
i warzywa w szkole, Bezpieczna i przyjazna szkola. W ramach dzialrania program Chronimy
dzieci, Bezpieczna+, Sp6jrz inoczej, Bezpieczny Internet - Fundacja Dzieci Niczyje, Domowi
detektywi. Dzialaniami prozdrowotnymi objgci sE nie tylko dzieci ale i ich rodzice.
Dodatkowo rodzicom szkola proponuje szkolenia z zakresu cyberbezpieczefstwa dzieci czy
6rodk6w psychoaktywnychoraz rekomendowany przez ORE program Szkoly dla rodzic|w.

5) Uczniowie Szkoly Podstawowej nr 2 w Kozach bior4 udzial w progftImach promocji zdrowia
i profilaktyki uzalezniehl. Zachowaj Trzeiwy Umysl, Bieg po zdrowie, Chronimy dzieci,
Domowi Detektywi, Druiyna energii, ksztalcq umiejgtnoSci udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Szkola oferuje uczniom warsztaty z zakresy profilaktyki, w tym np.
profilaktyki depresji iuzalehnieri, strategigradzenia sobie ze stresem oraz szkolnyprogram
promocji zdrowiaCicho, ciszej. O juzlepiej.

6) Dzieciom i mlodzieZy w trudnej sytuacji materialnej udzielana jest pomoc we wsp6lpracy
z Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Kozach ( 11 uczni6w korzysta zbezplatnych
posilk6w).

7) Realizuj4c zadania dydaktyczne, opiekuricze i wychowawcze szkola przygotowuje
r6znorodn4 ofertE zajg| dodatkowych: dla uczni6w kl. I-III proponowane sq zajgcia
rozwijaj4ce uzdolnienia dzieci, zajgcia gier i zabaw ruchowych, zajgcia rozwijajqce
zdolnoSci matematycznq gry i zabawy Swietlicowe, kolo j. angielskiego, a dla uczni6w klas
IV-VII: kotro matematyczne, kolo historyczne, kolo europejskie, polonistyczne,
przyrodnicze, kolo ministrant6w i schola, kolo czytelniczo - komputerowe, plastyczne, kola
sportowe i zajg(, ruchowych, SKS, kolo turystyczne, kolo informatyczne, Lokalny Klub
Kodowania, kolo teatralne, szkolny zesp6l wokalny, kolo biblijne.

8) Koncepcja pracy Szkoly Podstawowej nr 2 im. Stanislawa Staszica w Kozach oparta jest
na ksztaltowaniu u uczni6w wartoSci, kt6re, podczas ankietowani calego Srodowiska
szkolnego, zostaly uznane za najwalniejsze: uczciwoS6, tolerancja, przyjahn, szacunek
dla innych, samodyscyplina, szacunek dla przyrody, odwaga, pracowitoSd, aktywnoS6,
poczucie zwi4zkuzrodzin1, Srodowiskiem lokalnym, narodem, Europ4. W zwi4zl<l,z tym w
szkole co miesi4c na r62nego rodzaju zajgciach realizowana jest tematyka zwiqzana
z innq wartoSci4. Szkol4 promuje wartoSci takhe podczas organizowanych szkolnych
i lokalnych imprez, np. Dzieri KEN, Pasowanie na ucznia, Dzieri Patrona, Koziariski Bieg
Niepodlegloici, Bialo-czerwono pod platanem, Przeglqd Pieini Patriotycznej, Kiermasz
Swiqteczny, e charytatywne - Ty moiesz zostat iw. Mikolajem, Jaselka i wigilie klasowe,
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przeglqd Kolgd i Pastoralek, Dzieri Babci i Dziadka. Kazdego roku dyrektor

* po-.orr*ieniu z rad4 pedagogtcznq typuje uczni6w do konkursu W6jta Gminy Kozy

Semper Melior - zawszeTtptiy w kategoriach: Czlowiek, Pasja, Kultura i sztuka w kt6rym

uczniowie Szkoly Podstawtwej nr 2 w Kozach zawsze s4 wSrod laureat6w (wyr6znienia te

zostaly ustanowlone dla wylaniania i wyr6zniania os6b ucz1cych sig do lat 25, kt6re

realizujqc swoje pasje lub oiowi4zki, wyr6zniajq sig w swoim Srodowisku konsekwencj4

dzialanialub pokonuj4 bariery ograniczehwlasnych lub stworzonychprzez otocznie, tworzq

wartoSciowe wzorce zachowari).

9) W swoich zadaniachdyrektor i nauczyciele dbaj4 o lepsz4, blisk4 uczniom znajomoSc postaci

Stanislawa Staszica - patrona SP2. Dzieri Patrona obchodzony jest 10.11. kazdego roku.

W dzialaniach wychowawczych szkoly uwzglgdnia sig ponadto zadania na rzecz

wychowania patrioiycznego i obywatelskiego, np. dzieri z patronem szkoly czy Majo;we

Spotkania z Dwdikq z historiq Niepodleglej w tle.

10)Dyrektor t rtavczyciele podejmtje dzialania w kierunku ksztaltowania u uczni6w postaw
' 
mtrahych i obywatelskich igodnie z ideq demokracji, pokoju i przyjaLni migdzy ludZmi

r6Znychnarod6w, ras i Swiatopogl4d6w. W szkole realizowane sq projekty e-Twinmg, kt6re

pol egaj 4 na naw iqzywaniu wsp6lp rucy z uczniami r 6znej naro dowo sci.

1 1) Statut Szkoly Podstawow ej nr 2 im. Stanislawa Staszi ca w Kozach zostal uchwalony przez

radgpedagogiczn4dnia 29.11.2017 r. (uchwala nrYll20l7l20l8). Wodniesieniudo art.5

ustawy prawo Oswiatowe przeanahzowano zapisy statutowe: w $ 7 i $ 8, okreSlono zadania

szkoly, a spos6b ich wykonywania m.in. w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i organizowania opieki nad dzieimi niepelnosprawnymi zawarto w $ 9 i $ 10.

Zapis1 S : f dotyczq wsp6lpracy z poradniami psycholo giczno - pedagogicznymi oraz

innymi instytucjami dziaNqqcymi na rzecz rodziny, dzieci i mlodzie?y. Zaprsy $ 10 dotycz4

pomocy materiatnei udzielanej uczniom. TreSi $ 61 i $ 69 stanowi4 prawa i obowi4zki

ucznia, a w $ 67 okreslono tryb odwolywania sig od kary statutowej, w $ 68 okreSlor"ro

Procedurg skladania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia. W zwi4zku

z upowszechnianiem wiedzy o prawach vcznia dyrektor zobowiqzal wychowawc6w

do przeprowadzenia zajEt przypominaj4cych prawa i obowi4zki ucznia. Na szkolnym

korytarzu znajduje sig tablica z Prawami dziecka zgodnie z Konwencjq Praw Dziecka.

Na stronie internetowej szkoly znajduje sig zaktadka informujqca o prawach dziecka.

l2)Plan Pracy Szkoly w roku szkolnym 2Ol7l2OI8 zostal zatwierdzony na zebraniu rady

pedagogicznej w dniu 01 .09.2017 r. (uchwala m ll20l7l20l8). Plan pracy jest wynikiem

realizacji koncepcji pracy szkoly.

l3)Dyrektor, jako przewodnicz1cy Rady Pedagogicznej planuje i organizuje zebtania rady

zgodnie zprzyjgtym w dniu 29.11.2017 r. Regulaminem Rady Pedagogicznej, Ptzesttzega

kompetencji tego organu szkoly wynikaj4cych z przepis6w prawa r realiztje przyjEte przez

ni4 uchwaty, a wstriymuje uchwaly podjgte niezgodnie z obowiqzuj4cyn prawem. W roku

szkolnyrn 2017 I 2018 podj gla nastqpuj4ce uchwaly:



NR UCHWALY DATA SPRAWA
It09/2017 /2018 01.09.2017 Zatw ier dzenie planu pracy

szkoly na rok szk.2017/2018
rU09t2017t2018 01.09.2017 Zaopiniowanie planu

finansowego na rok szk.
2017/2018

rrr/09/2017 /2018 tL.09.2017 Przyjgcie szkolnego zestawu
program6w na rok szk.
201712018

LY109t2017t2018 11.09.20t7 Przyjgcie szkolnego
programu wychowawczo-
profilaktycznego na rok szk.
2017/2018

Y/10/2017/2018 25.10.2017 Przyjgcie opinii w sprawie
wniosk6w dyrektora szkoly o
przyznaniemedali za
dlugoletnia slu2be

Yr/11t2017/2018 29.11.2017 Przyiecie statutu SP 2
Yiltrl/2017/2018 29.tt.2017 PrzyjEcie regulaminu RP po

zmianach w prawie
oSwiatowym

vIIyl t/2017120t8 29.tt.2017 Zaopiniowanie planu
finansoweso na rok 2018

rx/12/2017t20t8 20.r2.2017 Ustalenie organizacji
doskonalenia zawodowego
nauczycieli w roku 2018

x/01120t7120t8 23.01.2018 W sprawie wynik6w
kl asyfikacj i 5r6dro cznej
uczni6w

xr/03/20t7120t8 14.03.2018 W sprawie przyjgcia aneksu
do szkolnego programu
wychowawczo-
profilaktyczrLego na rok szk.
20t712018

xIIl}3/20t7120t8 14.03.2018 W sprawie wyrulenia opinii
na temat pracy dyrektora
szkoly

l4)Dyrektor szkoly wsp6lpracuje z Rad4 Rodzic6w i respektuje kompetencje tego organu
okreSlone w przepisach prawa np.: zasigga opinii Rady Rodzic6w w sprawie dni wolnych
od zajge dydaktyczno-wychowawczych (20.09.2017 r. uchwala nr 8/2017/2017),
w sprawie projektu planu finansowego na rok szkolny 2018 (05.12.2017 r. - uchwala
9/2017120t8).

15)W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanislawa Staszicaw Kozach sE stwarzane odpowiednie
warunki do rozwijania samorz4dnej i samodzielnej pracy uczni6w. W dniu kontroli dyrektor
okazal sprawozdanie z dzialalnoSci samorz4du uczniowskiego w roku szkolnym 201612017
oraz Regulamin Samorzqdu Uczniowskiego Szkoly Podstawowej nr 2 w Kozach w roku
szkolnym 201712018. Opracowany dokument zostal przyjgty przez SU 01 .09.2017 r.,



przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 1.09.2017 protok6l ll20l7l20l8.
Samorz4d Uczniowski podejmuj e szereg warto6ciowych dzial.ari i akcji, kt6re pozwalaj4

uczniom poczud wspolodpowiedzialnoil za szkolg. Ich glos jest bardzo waLny przy

budowaniu planu pracy szkoly, uczniowie sktadaj4 r6wniez wnioski dotyczqce

np. poQejmowanych w plac6wce akcji charytatywnych czy imprez szkolnych: pomoc

zwi&giom w schronisls Relcsio, G6ra grosza, I ty mohesz zostqt iw. Mikolajez, konkursy:

fotograficzne, na prezent Swi4teczny wykonany wlasnOrqcznie przez uczni6w,

zorganizowanie muzycznychprzerw temafycrnych, sala zabaw dla nqt.ntpdszych, sala ciszy

i wLte innych. W szkole hmtc3onuie skrzynka'kontaktowa, do kt6rej kaidy uczen,jeSli chce

zachowac anonimowoS6, moze wrzucil zapisany sw6j pomysl czy zglosid problem, kt6ry

wymaga rozwipzania. W szkole tworzone sQ warunki do rozwijania samorz4dnej

i 
-samodzielnej 

pracy uczni6w. Opielc,un Samorz4du Uczniowg(iegq wybierany jest

w glosowaniu 
-powszechnym i tajnyrn. Szkoia zgodnie ze statutem ' stwatza warunki

do-dzial.ania: w-olontariat,t. 29.11.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kozach powolano

Szkolne Kolo Wolontariatu, wczeSniej takie dzialania byly domen4 Samorz4du

Uczniowskiego. Uczniowie wspieraj4 dnaLania Szkolnego Kolo . PgK, UKS Dwdika

a tak1e angaaowali.sig w inicjatywy spoleczne takie jak: studnia dla Soimalii, adopcia na

odlegloit,-pomoc kol,e2eriskq. Podjgte przez uczni6w dziaLania pozwolity na zdobycie

certyfikatu Samor zqd uc zniow ski promui qcy w olont ariat.

16)Zarzqdzajqcy szkoff aUa o poziom dydaktyczny i wychowawczy. Dyrektor i nauczyciele

prowadzq diagnozg wstgpn4 i koricow4 wiedzy uczni5w. Od roku szkolnego 201412015

Srednia wynik6w szkoly nie jest niasza nil 4,00, a uczniowie w klasyfikacji tocznej

i koricowej nie otrzymujq ocen nieodpowiednich i nagannych zachowania. Dyrektor

i nauczyciele korzystajq z Systemu ,,Librus", kt6ry narzuLca kontrolE realizacii podstawy

programowej, ponadto kaady nauczyciel dwa razy w roku (na koniec I i II semestru) sklada

o$*iud.r.nia o stopniu rcalizacji podstawy programowej, w kt6rych podaje ewentualne

przyczqy jej niezrealizowania i wnioski dotyczqce sposobu, w jaki zamierza uzupelnii
ni.ezrea\zowan4 podstawg programow1.Taka sytuacja jednakze nie miala miejsca, poniewa2

dyrektor, planuj4c np. zastgpstwa za nieobecnego nauczyciela, dziala w taki spos6b, by

pordstawa progrurno*a byla realizowarra. W szkole dziala bank scenariuszy zaj96, dzigkr

ir" rnauczyciel zastgpuj4cy moze realizowa6 podstawg programowq zajg(,, kt6re prowadzi

nauczyciel nieobecny. Nauczyciele wsp6lpracuj4 ze sob4 w tym zakresie. W szkole

dokonuje sig analizy wynik6w nauczania, wynik6w oceniania zewnEtrzne1o oraz wdra?a

wnioski z prze,prowadzonych analiz. Dyrektor ustalil na rok szkolny 201712018 szkolny

zestaw program6w nauczania po zaopiniowaniu go przez radg pedagogicznq (uchwala nr

lll2}l7l2}l8, protokot z dnta 01.09.2017).W zestawie zawarto programy natczanta

uwzglgdniaj4ce dotychczasow4 podstawg programow4 ksztalcenia ogolnego oraz podstawg

programowq ksztalcenia og6lnego obowi4zuj4c4 od 01.09.2017 w klasach I, IV i VII.
Przyjgty przez szkolg system analizy wynik6w nauczania na podstawie wynik6w

.rryrkury"h przez uczni6w w sprawdzianach zewtgtrznych, badaniach diagnostycznych

wstgpnych i koricowych pozwala zaobserwowal wzrost stopnia opanowania podstawy

programowej.
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Wyniki egzaminriw zewngtrznyqh

Rok szkolny
Srednia szkoly Srednia wojew6dztwa Srednia kraju

201412015

lqzyk polski,
matematvka tZ/, il]t

ffi"rffiit;il

20t4t2015

lgzyk
ansielski JZo t IT
2015/2016

Jgzyk polski,
matematyka fr Iu

#'"ffiit;il

201st2016

Igzyk
ansielski

-/o -

I
Sukcesy uczni6w Szkoly Podstawowej nr 2 w Kozach: laureaci Gminnego Konkursu Poezji
Patriotycznej, I miejsce w kategorii prac multimedialnych w Powiatowym konkursie
ekologicznym Czlowiek a irodowisko, medaliSci Czwartkdw Lekkoatletycznych, laureaci
w konkursie og6lnopolskim Zachowaj trzeiwy umysl, medale dla druZyny i indywidualne
w Powiatowej Lidze Szachowej, laureaci w konkursie migdzynarodowym Jonasz, wyr6znienie
w og6lnopolskim konkursie W-f z klasq,laureaci konkurs6w gminnych: na kartkg {wi4tecznE,
szopki b o Zonar o dzeniowe.

17)W zakresie dbaloSci o bezpieczetistwo uczni6w i nauczycieli w czasie zajgt, orgarrizowanych
przez szkolg opracowano m.in.: Regulamin korzystania z placu zabaw, Regulamin dyhurdw
nauczycieli, Regulamin korzystania z szafek uczniowskich, Regulamin biblioteki, Regulamin
Swietlicy, Regulamin pracowni technicznej, Regulamin sali komputerowej, Regulamin
korzystania z boiska szkolnego, Regulamin korzystania z plywalni, Procedura organizowania
wycieczek szkolnych, Procedura w przypadku notorycznego naruszania regulamin|w szkolnych
przez uczniiw, Procedura Sdy dziecko doiwiadcza przemocy rfwieiniczej, Procedura
wystgpowania w szkole cyber przemocy, Procedura postgpowania z uczniem z zoburzeniami
psychicznymi, Procedura w przypadku uzyskania informacji, 2e uczey't, kt6ry nie ukoriczyl l8 lat
uiywa alkoholu lub irodk|w odurzajqcych bqdi przejawia inne zachowania iwiadczqce
o demoralizacji. Dyrektor dba o zapewnienie bezpieczefstwa uczniom i nauczycielom w czasie
zajgt organizowanych przez szkolg. W tym celu 2 razy w roku (po feriach zimowych i przerwie
wakacyjnej) przeprowadza kontrolg zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunk6w
korzystania z obiekt6w nalel4cych do szkoly, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w
nauki oraz okreSla kierunki ich poprawy. W tym celu dyrektor powoluje zesp6l, w sklad kt6rego
wchodzq: wicedyrektor szkoly, pracownik BHP, szkolny konserwator i nauczyciel w-fu.
Wszystkie nieprawidlowoSci znajdqq sig w protokole, kt6rego kopie otrzymuje organ
prowadz4cy, a pracownicy szkoly natychmiast przystgpuj4 do ich usunigcia. Dyrektor dba o to,
by plan zajg(, dydaktyczno-wychowawczych uwzglgdniat potrzebg r6wnomiemego obci4zenia
zajgciami w poszczeg6lnych dniach tygodnia. W szkole plan ewakuacji z poszczeg6lnych pigter
umieszczony jest w widocznym miejscu, w spos6b zapewniajqcy latwy dostgp do niego.



Kazdegoroku podlega on r6wniez ewaluacji ze wzglgdu na zmiemaj4ce sig warunki lokalowe,

po prl"pro*uiron"i ewakuacji pr6bnej, kt6r4 prz,eprowadza pracownik BHP i z kt6rej

ka1dorazowo ,porrqdrany jest protok6t. Iirogi ewakuacyjne i miejsce zbi6rki podczas ewakuacji

oznaczone sq w spos6b wyraaiy i trwaly. Szkola dysponuje r6wniez InstrukcjE Bezpieczeristwa

Po2arowego.
W plac6wie funkcjonuje Regulamin dy2ur6w oraz arkusz obserwacji dyzur6w oraz funkcjonuj4

Zaiarly Bezpiecznej przerwy wypracowane ra,,em z Samorzqdem Uczniowskim, wszystko po to,

by iapewni(, uczniom 
-pod"rur 

przerw maksymalny stopieri bezpieczeristwa. Szlak

kl*urika"yjny wiod4cy poza teren szkoly przez wej6cie gl6wne jest zabezpieczony w spos6b

uni emoZliw iajqcy b ezpo Sredni e wyj Scie na j ezdni g.

Wszystkie -ie3sca 
- i pomieszczenia, do kt6rych wstgp wzbroniony jest osobom

nieupowaznionyrn, s4 odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. Schody zabezpieczajq

balustrady z porQczarni 
-zabezpieczonymi 

przed ewentualnym zsuwaniem sig po nich'

pomieszczenia szkoly: pok6j nauczycielski, luchnia, zaplecze sali gimnastycznej, Swietlica

zaopatrzone sq w upi"rik w)posazone w Srodki niezbgdne do udzielenia pierwszej pomocy,

nauczyciele, wtym naucryciele w-fu, s4 przeszkoleni w zakresie udzielania pomocy. Poza tyrn w

szkole pracuje pielggniarka szkolna, ktiiabardzo aktywnie angahuje sig we wszystkie dzialania

maj4ce ,upi*iie ulzniom i natczycielom oraz pozostalym pracownikom szkoly bezpieczne

i higieniczne warunki nauki i pracy. Podczas organizacji zajg6, imprez i wycieczekpoza terenem

srtlly iczhaopiekun6w oru, .por6b zorganizowania opieki uwzglgdnia wiek, stopiefr rozwoju

psychofizy 
"rnigo, 

stan zdrowia i ewentualnq niepelnosprawnosd podlegaj4cych opiece uczni6w

ori, ,p"iyfikg zajg6, imprezy czy wycieczki otaz warunki ich odbywania siq' W szkole

funtcjonuje karta wycieczki, kt6r4 kuZdorazowo, przed wyjSciem czy wyjazdem, wypelnia

organrzator, a uczestnicy tego rodzaju zaj96 oraz ich rodzice podpisuj4 Regulamin

wlcieczkilwyjScia. Opiekun wycieczki .pru*dru stan liczbowy j"j uczestnik6w przed

wy:uszeniem z kazdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po dotarciu na

miejsce docelowe.
W izkole po{stawow ej nr 2 w Kozach pracownik BHP prowadzi rejestr wypadk6w i pracuje

2esp6l po*yplbkowy w skladzie: wicedyrektor'szkoly, pracownik BHP'.,! Prowadlon*l
rejestrze *ypudt O* w roku szkolnym 2017120T8 odnotowanoJhypadk6w -'dyrektor okrcSlil

jelako tedie. W dokumentacji powypadkowej znajduje sig: zgloszenie wypadku, zawiadornionie

t powolaniu zespolu po*ypudko*"go, powiadomienie rodzicow i protokol powypadkowy'

Wszystkie dzialarua* ,ut resie wypadlowoSci w szkole prowadzone s4 zgodnie z odpowicdninri

frzepisami - Rozporzqdzenie MENiS-u z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiea'tehstwa i

irigi.ny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. lJ. z dnia 22 stycznitr 2003

r. zp6zn. zm.).

l8)W Szkole Podstawowej rr 2 im. Stanislawa Staszica w Kozach bieZ.qcym roku szkolrtyrn
'euczni6w posiada oizeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Uczniowio rcalizu.itl

potJgodziny zajg6 rewalidacyjnych indywidualnych dodatkowo. W oddzialach szc(oiolatkciw

ft}1J"i objgtych jest wczesnym wspomaganiem rozwoju, kt6re r6wnie? realintjQtgodziny
iajge z rut..rg wczesnego *spo*ugu.ria indywidualnych dodatkowo. W szkok: prowttdzottc

s4 rowniez zajyia korekcyj no-kbmpensacyJry wymr arzsin tygodni owcl i l o go potl yczt t c

wwymiarzfrodzintygtdnio*o.otuFnauczyciclawsponragltjtl0c8i()in tygodniowo. Dlal
dla dziecka z od.dzrSlu zerowego - pomoc nauczycicla qF

l.Dzia\qqzespolyds'udzie1aniauczniompomocy,u0Zlll()wlQ
pJ.hdajA Ippf-y, kt6re podlegaj4 ocenie efektywnoSci udzielanej pomocy psy<;holttgiczrlo-

pedagogicznej. Szkola udziela r6wnie2 pomocy psychologiczno-pedagogiczttcj uczlllolll

nu foO.to*i. diagnozry wewngtrznej przeprowadzanel przez nauczycieli - clclkumcntac.ia

prowadzono pru*illowo zgodni. , norporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowt:j z <lnia
'g 

sierpnia 2Ol7 r. w spiawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicztro-
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pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U. 2Ol7 r. poz.l59l
iRozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w
organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziely niipelnosprawnych,
niedostosowanych spolecznie i zagroilonych niedostosowaniem spolecznym (or. U. 2017 r.
poz.l578).

l9)Dyrektor zapewnienia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadan i ich doskonaleniu
zawodowym. Rada pedagogiczna przyjEla do realizacji Wieloletni Plan Doskonalenia
Zawodowego nauczycieli na lata 2017-2020 (uchwala nr 11116/17 z dnia 15.11.2016).
oraz Roczny Plan na rok 2017/2018. W szkole pracuje zesp6l do spraw doskonalenia
zawodowego nauczycieli. Lider zespolu w czerwcu przeprowadza rozpoznanie potrzeb
nauczycieli w zakresie doksztalcaniazawodowego, by przedpocz4tkiem roku szkolnego dokona6
aktualnych zmian w ww. zakresie i ulozyl roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Doskonalenie zawodowe prowadzone jest wigc w oparciu o realne potrzeby nauczycieli
i plac6wki oraz z wykorzystaniem Srodk6w finansowych zabezpieczonych na ten cel w budzecie
szkoly. Pozatym, dyrektor szkotry dba, by nauczyciele mieli mo2liwoS6 korzystania z konferencji
metodycznych, grant6w edukacyjnych prowadzonych przez Sl4skiego Kuratora O5wiaty, IBO,
ORE, czy inne zaklady doskonalenia zawodowego nauczycieli w ramach Srodk6w np. z Unii
Europejskiej. Pozyskanq wiedz4 nauczyciele dziel1 sig na zespolach przedmiotowych czy
naradach Rady Pedagogicznej w ramach szkoleri wewngtrznych. Poza tym na terenie szkoly
organizowane s4 spotkania z r62nego rodzaju specjalistami: od prawa oSwiatowe go przez pomoc
psychologiczno-pedagogicznq, do bezpieczeflstwa. W tym roku r6wnie2 wszyscy nauciyciele
uzyskali dostgp do portalu edukacyjnego ,,Portal OSwiatowy". Dyrektor wspomaga nauczycieli
i pracownik6w szkoly w ich rozwoju - tylko w I p6lroczu roku szkolnego 2Ol7l2}l8 nauczyciele
wzigli udzial w 86 r62nych formach doskonalenia zawodowego, w tym 2 nauczycieli kontynuuje
studia, szkoleni s4 r6wniez pracownicy obslugi i administracji w zakresie BHP oraz w zakresie
wykonywanych obowi4zk6w.

20) Dyrekt or zatrudnn)nauczycieli , w tym O- to nauczyciele dyplomowani, O mianowani,O
- kontraktowi, Q- stazySci.i;pokonujg zgodnie z prawem ocen pracy i ocen dorobku
zawodowego.

21)W szkole nauczyciele podejmujq dzialania innowacyjne. Obecnie realizowane s4 nastgpuj4ce
innowacje:
a) ,,Programowanie to przyszlo6i (programowa i metodyczna),
b) ,,Swiat dzieciw ksi4Zkach Astrid Lidgren" (metodyczna),
c),,Dru?ynaenergii" (metodyczna),
d) Szkolne I(olo Polskiego Towarzystw a T atrzahskiego,,Halniaki" (or ganizacyjna).
W tym roku szkolnym dyrektor i nauczyciele podjgli starania o mozliwoSc realizacji projekt6w
unijnych zwi4zanych z ksztaltowaniem kompetencji kluczowych. W szkole prgZnie dz!1laja
zespoly narrczycielskie, zar6wno przedmiotowe jak i problemowe. .,

22)Dyrektor dba o wizerunek i-promocjg szkoly. Wsp6lorganizuje strong internetow4 szkoly,
wsp6lpracuj e z Kozianskimi wiadomo$ciami gdzie4nformuje o aktualnych wydarqp:riach z Lycia
szkgll.,Nauczyciele prowadz4 w szkole Ksiggg Konkurs6w, w kt6rej zapisy,wan'e s4 konkursy,
w kt6rych uczestniczq uczniowie, nazwiska uczestnik6w i lokaty przez nich zalm.owan€.
Zaangahowani Rodzice otrzymujq tytul Przyjaciela szkoly, sponsorzy szkoly zapraszania
s4 na szkolne uroczystoSci i imprezy. Dyrektor wsp6lpracuje z W6jtem Gminy Kozy - organem
prowadz4cvm szkolg, co pozwala promowa6 uczni6w wyr6hniajqcych sig w nauce - stypendia
dla najlepszej tczennicy i najlepszego ucznia w roku szkolnyrn, czy uczni6w wyr6zniaj4cych sig
okreSlon4 postawq. Dyrektor jest inicjatork4 dzialan tta rzecz rozwoju Gminy Kozy, rokrocznie
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i.

orgaruzuJe w maju Gminne Czytanie Najmlodszym, integruj4ce najmlodszych mieszkaric6w

Cminy Kozy ze iszystkich plac6wek oSwiatowych. Dyrektor rozwrja wsp6lpraca ze szkolanri

i przeiszkolami, r6wnieZ niepublicznymi plac6wkami z terenu gminy oraz z innlT ni inst}'tucjami

i organizacjami takimi jak: LKS ,,Orr"l Kozy", UKS ,,Dw6jka", Dom I(ultury, biblioteka

gmiina, Poiadnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Czechowicach-Dziedzicach, GOPS, Grupa

KEty, Philips Lighting Bielsko Sp. z o.o., ,,Anga" uszczelnienia mechaniczne Bielsko-Biala.

23)Szkolaprowadzi ksiggg uczni6w zgodnie z przepisami prawa w zakresie wpis6w: imig (imiona)'i 
nazwisko, data I mleisce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamteszkania tcznia, imiona

i nazwiska rodzic6w oiaz adresy ich zamieszkania. Szkola prowadzi dzienniki elektroniczne.

Dyrektor prowadzii przechowuje dokumentacjE zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa.

24)Dyrektor kontroluje spelnianie obowipku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowi4zku
' 
szlolnego. Wsp6ipraiuJ" , rodzicami w zakresie spelniania przez ich dzieci obowi4zkowego

rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowi4zku nauki. Wsp6lpraca

polega-m.in. na informowaniu rodzic6w (strona internetowa szkoly, spotkania) o zasadach

iekrutacji, bqd2 odraczania ucznia. Monitoruje losy uczniow z obwodu, ktltzy tealizujq

obowipek nauki za granicq. Informacje pozyskiwane s? poprzez nawtqzywanie kontakt6w

telefonicznych, listownych, e-mailowych z rodzicami tych uczni6w. Wsp6lpractje ze szkoiami

i organem prowadz4cym w zakresie spelniania obowi4zkowego rocznego ptzygotowania

przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowiqzku nauki.

25) Dyrektor dba o niezbgdny sprzgt i Srodki dydaktyczne. Na bie2:qco diagnozuje i sprawdza' 
potrzeby szkoly w tym zakresie, aby stworzy(, optymalne warunki do reahzacji procesu

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuhczego. Dyrektor zabezprecza Srodki dydaktyczne

umo2liwiaj 4"" ,"ilirucjg przyjgtych program6w natczania i wychowania, w szczeg6lno5ci

dostgp do-komputer6w, Internetu i program6w multimedialnych. Na biez4co m.in' w czasie

obserwacji lekcji, innych zajg6, monitoruje wykorzystanie posiadanych pomocy dydaktycznych

w procesie ksztalcenia. Staly monitoring pozwala uzyskad informacje, kt6re pomoce

dydaktyczne s4 niezbgdne w procesie ksztalcenia.

26)Pani Joanna Matlak od 01 .09.2014 r. do 31 .08.2017 r. realizowala 3 godziny zajqc opiekuficzo-

wychowawczychjako nauczyciel-wychowawca Swietlicy. Od 01 , 09.2017. realizuje 5 godzin

dydaktycznych jako nauczyciel jgzyka polskiego w klasie VII. Jako nauczyciel organizuje

ptnadto zajgciadodatkowe dla swoich uczni6w, kt6rzy potrzebuj4 tego rodzaju zajgc. Regularnie

spotyka sig z rodzicami uczni6w, by przekazal najwazniejsze inform acje dotycz4ce postqpow ich

AA"ci. Jako naucz yciel bierze r6wniel udzial w zespolach wychow awczych, kt6rych celem jest

pomoc uczniom maj4cym problemy w nauce czy zachowaniu. Realizuje rownie? zalc,cenia

zawarte w opiniach lub orzeczeniach PPP np. poprzez dostosowanie wymagari do potrzeb

i mozliwoSci uczni6w czy dostosowanie form i metod pracy z uczniami takiej pomooy

potrzebuj4cych. Jako nauczyciel jest czlonkiem zespolu nauczycieli przedmiot6w artystycztio-

irumarisiycznych. Pani Joanna Matlak jako nauczyciel realizujg projekt GWO Lepsza szkolu.

W roku szkolnym 20lll2}l8 w drugim og6lnopolskim badaniu diagnostycznym uczniowie pod

jejkierunkiemuzyskaliwyniko5%olepszynizwcalejPolsce.Dyrekto'*@

10. Opis ujawniopych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

zestwicrdzopy'ni rricprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

iopiekuriczej oraz,innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nic dotyczy
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objgtyrn ocenQ ukoriczyla wiele form doskonalenia zawodowego,



fti #I1r*}lt;;,;;,??;;

fs,liuhtlfi#ii ;'Fr,sfitni)[r*.,,ngfrtrt*s$r,r.'#dF#:': :-l1 i:b'ri;':''



a,

1 1. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

b';T;p62n. zm.) zaleca sig: nie dotyczy

d6.c\,Lflt'Pu'

p o dp i s dyr e kt o r a s z ko I y/ p I ac 6w ki, mi ej s c e' * dfffiil i biidpis aniAq o ta ko I u

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

n/;.) i1l ;

hamsnkoly/plac|wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje

pio*u zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli
'do 

Slqsiiego Kuritora Oiwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia

Ministra Edukacit Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 1658).
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