
-88.s533.2.96.2018

Protok6l kontroli doraf nej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 2 im. Eugenii Chrzanowicz

w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Pewli wielkiej, 34-340 JeleSnia

2. Imig i nazwisko dyrektora: Lucyna Slowik

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta

Data wydania i numer upowaznienia

DK-B8.ss33.2.96.2018

Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 13.09.2018 r. - 13.09.2018 r.

Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoty w zakresie realizacji zadafi dyrektora.

8. CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z ocenq pracy dyrektora Zespolu Szkolno-

Przedszkolnego w Pewli Wielkiej (data wptywu wniosku do Delegatury w Bielsku-Riatej -
09.08.2018 r.).

W trakcie kontroli pzeprowadzono nastgpuj4ce czynnoSci: rozmowg z dyrektorem Zespolu,

dokonano oglgdzin pomreszczet'r budynku szkoly oraz analizy dokument6w wewn4trzszkolnych:
arkusz organizacji pracy szkoly na rok szkolny 201812019, statut szkoly, plan nadzoru

pedagogicznego na rok szkolny 2018120t9, plan pracy na rok szkolny 201812019, dokumentacja

obserwacji zajEc, e-dziennik, ksiqlka protokol6w rady pedagogicznej, ksi42ka zarzqdzen,

program wychowawczo-profilaktyczny, dokumentacja awansu zawodowego natczycieh,
dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, procedury i regulaminy" rejestr

wypadk6w, protokoly pokontrolne dotyczqce bezpieczefstrva,

osi4gnigcia uczni6w w konkursach i zawodach sportowych, wyniki egzamin6w zewngtrznych,

zestawienie sprawozdari nauczycieli z oryanizowanych dla uczni6w imprez, uroczystoSci,

konkurs6w, pqojektow, rapofiy z ewaluacji wewnEtrznych, regulamin okreSlaj4cy wskazniki

oceny pracy nauozyciela, koncepcj a pracy szkoly na lata 2018120123, plan pracy Szkolnego

Kola Wolontariatu.

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

Statut Zespolu szkolno-Przedszkolnego w Pewli Wielkiej zostal zatwierdzony Uchwal4 Rady

Pedagogicznej nr lIl2O17l20l8 w dniu 26.10.2017 r. otaz zaopiniowany przez Radq Rodzicow.

Obowi4zki i zadania dyrektora zostaly zawarlue w Rozdziale IV ,,Organy Szkoly i ich

kompetencje".
Dyrektor dba o prawidlow4realizacjg zapis6w w statucie w zakresie okreSlania praw uczni6u'

(Rozdzial VII Uczniowie), upowszechnia wiedzg o prawach uczni6w podczas lekcii,

zajg(, z pedagogiem szkolnym, apeli szkolnych, spotkah z policjantem, na stronie internetowej
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Zespolu, rozmawia z rcdzicami o prawach dziecka na zebraniach og6lnych, czuwa nad

respektowaniem praw uczni6w przez nauczycieli i innych pracownikow. W szkole obchodzony

jest Og6lnopolSki Dzieh Praw Dziecka (20.11.2017 r.)." 
Dyiektoi kieruje szkol4 na podstawie Planu Pracy 201812019 zatwrerdzonego przez Radq

Pedagogiczn4 uchwalq nr 6118119 z dnia 29.08.2018 r., przygotowuje i prowadzi posiedzenia

Rady Pedagogicznej, realizuje uchwaly podjgte w ramach jej kornpetencji. W roku szkolnyn'r

2OI8l2Ol9 Ao Aniu kontroli podjgto l1 uchwal w sprawie: szkolnego zestawu podrqcznik6rv,

dopuszczenia do uzltku zaproponowanych przez nauczycieli program6w nauczania, procedur

wyboru podrgcznikow i program6w nauczania, opiniowania aneks6w, procedur udzielania

pomocy 
-psychologiczno-pedagogicznej, 

planu pracy Zespolu, strategii rozwoju Zespoiu,

propozycji dyrektora ws. dni wolnych od zajEc, dzialaf. Szkolnego Kola Wolontariatu, Koncepcji

P racy S zkoly na lata 20 I 8 -2023, zatwier dzenia P I anu Nadzoru P edago gi czne go.

Dyrektor opracowuje na kaLdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go

Radzie Pedagogicznej, Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201812019 zatwierdzono

Uchwal4 Rady Pedagogicznej nr 11/18/19 w dniu 29.08.2018 r., zawiera wszystkie elementy

wyznaczone rczporzqdzeniem (przedmiot i harmonogram ewaluacji wewnqtrznei, tematykq

i ierminy prr.pro*udzania kontroli, tematykg szkoleir i narad, zakres wspomagania nauczycieli

i monitorowarua) orazpriorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 201812019. i

Dyrektor dwa ruzy- w roku szkolnym przedstawia Radzie Pedagogicznej ogolne wnioski,

wynikaj4ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalnoSci szkoty

(sprawozdanie p6troczfie t caloroczne). Wykorzystuje wnioski z nadzoru pedagogicznego

do pracy na kolejny rok szkolny. Wnioski z roku szkolnego 201712018 dotycz4 monitorowania

i analizy osi4gnigi kazdego ucznia, z_*j nlenlem owvch.

Rekomendacie do dalszei pracy dot

iaihowanniepoz4danych uczni6w, lepszego przeplywu informacji oraz wsp6lpracy zrodzicamt.

W roku szkolnym 2Ol8l2OI9 zaplanowano ewaluacjg wewngtrzn4 w zakresie analizy jakoSci

wykonywanych zadan z programu wychowawczo-profilaktycznego, ksztaltowanie postaw

patriotycznych.
Tematyka kontroli dotyczy: prowadzenia dokumentacji przebiegu na:uazanra

oraz dokumentacji pedagoga szkolnego, korelacji planu pracy psychologa, pedagoga i logopedy

ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.
Dyrektor przeprowadza nadzor zgodnie z przyjEtym planem i harmonogramem dzialafi.

Kontroluje dokumentacjg przebiegu nauczania prowadzonat przez nauczycieli, monitoruje
realizacjg podstawy programowej, obserwuje pracg nauczycieli i aktywnoSi uczni6w,reahzacjg
uroczystoSci i imprez szkolnych, wycieczek, spotkafl zrodzicami, kontroluje postgpy w czy'taniu

uczni6w oraz przeprowadza w klasach standardowy test nabytej wiedzy z matematyki.

Dokumentacja obserwacji zalgc nauczycieli prowadzona jest w formie notatek dyrektora (arkusz

obserwacji lekcji). W ostatnich 5 latach dyrektor pzeprowadzil obserwacjE 16 zajEl,lekcyjnych,

50 imprez i uroczysto6ci szkolnych, 1 1 zebrafi z rodzicamt.
Przestrzega kompetencji Rady Pedagogicznej szkoly w zakresie: zatwierdzania plan6w

pracy, doskonalenia nauczycieli, tygodniowy rozkladu zajgc, wniosk6w dyrektora o przyznanie

nauczycielom nagr6d, przydzialu stalych prac i zadan dodatkowych.
Prowadzi i przechowuje dokumentacjg szkoly: statut, ksi4zka protokol6w rady

pedagogicznej, arkusze organizacyjne, plany nadzoru pedagogicznego, e-dziennik, ksiggg

zarzqdzeh (78 zarz:4dzefi w ostatnich pigciu latach).
W dniu kontroli w trakcie opracowywania bytr program wychowawczo-profilaktyczny na rok

szkolny 201812019. W ubieglym roku szkolnyrn 201712018 program wychowawczo-
profilaktyczny zostal. uchwalony ptzez RadE Rodzic6w w porozumieniu z Rad4 PedagogicznE
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(uchwala Nr 09/17118 z dnia 28.09.2017 r.), zaopiniowany przez Samorz4d Uczniowski.

Przed opracowaniem programlr wychowawczo-profilaktycznego zdtagnozowano potrzeby

uczni6w i Srodowiska lokalnego (ankieta dla rodzic6w ttczni6w).
Prowadzona jest diagnoza oraz monitorowanie osi4gnigd edukacyjnych uczni6w

z uwzglEdniertiem ich mo2liwoSci rozwojowych, wymagari edukacyjnych wynikajqcych
z podstaw programowych (np. analiza wynikow sprawdzian6w i egzamin6w zewngttznych

oraz kartk6wek i odpowiedzi ustnych uczni6w, konkursy szkolne r zewnqtrzne,

udzral w programie ,,Lepsza szkola").
Dyrektor zapoznaje siE z wynikami konkurs6w i zawod6w sportowych. Kazdego roku

nauczyciele przygotowujq uczni6w do szkolnego etapu konkurs6w przedmiotowych

oraz konkurs6w organizowanych przez Sl4skiego Kuratora Oswiaty (np. Wojew6dzkie
Konkursy ,,Galeria marzen i talent6w" oraz ,,Edukacja Regionalna w Szkole"). Uczniowie bior4

tdzial w konkurserch muzycznych, plastycznych, wiedzy na szczeblu gminnym, wojew6dzkim,
og6lnopolskim i migdzynarodowym (np. gminny konkurs piosenki ,,RozSpiewane Dzieci",
konkurs plastyczny ,,Mieszkam w Beskidach", XXI Migdzynarodowy Ekumeniczny Konkuls
Wiedzy Biblijnej,,Jonasz").

Szkola sporzEdza analizy wynik6w wtaz z wnioskami, korzystajqc ze sprawozdari

wychowawc6w, nauczycieli uczqcych poszczegSlnych przedmiot6w. Wyniki z analiz sluZq

za podstawg do udzialu w projekcie unijnym ,,Edukujemy Jelesnig!", a wnioski z analiz
sq pomocne w planowaniu konkurs6w i okreSleniu ich ce16w.

Dyrektor korzysta z wynik6w nadzoru, anahz z pozyskanych informacji oraz opracowuje

i wdraaa regularniny i procedury, m.in. Regulamin postgpowania nauczyciela w sytuacjach

zagroaenia dziecka, wobec kt6rego jest stosowa\a przemoc w rodzinie lub maj4 miejsca

zachowania agresywne; Procedury szkolne postgpowania nauczycieli w sytuacjach zagrohenia

dzieci oraz ml.odzie|y przestgpczoSci4 i demoralrzacjq, a w szczeg6lnoSci narkomani4
i alkoholizmem.

Zapewnia odpowiedni stan bezpteczehstwa i higieny pracy. Organizuje okresowe szkolenia
w zakresie BHP i ochrony przeciwpoLarowej dla nauczycieli i innych pracownik6w szkoly,

dba o stan sanitarny i bezpieczenstwo calej spoiecznoSci szkolnej. Na biez4co prowadzone

s4 przegl4dy pomiar6w elektrycznych, kominiarskie, sprzgtu przeciwpoZarowego, 5-letnie
kontrole stanu sprawnoSci technrcznej budynku i instalacji. W szkole gromadzone s4 protokoly
z przeglqd6w, prowadzony jest rejestr wypadk6w uczni6w i pracownik6w szkoly oraz dziala
spoleczny inspektor pracy. Dyrektor dba o zapewnieniebezpieczeflstwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajg(, orgartizowanych przez szkolg (Statut - Rozdziat VII Uczniowie $ 2 pkt.20,29;
Rozdzial. VIII Nauczyciele i inni pracownicy $ 3 pkt 3, $ 4 pkt2.7,2.2;Rozdzial XI Klasy
dotychczasowego gimnazjum $ 59-64).

Do 8 oddzial6w szkoly podstawowej vczgszcza 78

Dyrektor rczpgznaje potrzeby w zakresie opieki nad uczniami poprzez obserwaojg w
ucznlow.
roznych

sytuacjach, rozlnowy indywidualne z uczniami, z rodzicami, wspol
,-,p., GOpS w .feleSni. PCPR w Zywcu, lokalna parafrq. E

z r6znvmi inst tuciami

oruz akcje,,Owoce w szkole",
mineralna dla uczni6w podczas

udzielaniem uczniom pomocy
cholosiczno-peda

,,Szklanka mleka", wsp6lpracuj e z ftrm4 ,.Zywiec Zdroj" (woda
upal6w).

W szkole planowane i realizowane sq zadama zwtqzane z
CZLE| no zespol



Wszyscy nauczyciele prowadz:4 zajqcia dydaktyczno-wyr6wnawcze. Szkola wspolpracuje

z Poraclni4 Psychologiczno-Pedagogicznq w Zywcu. Prowadzona jest dokume'ntacja pomocy

psychologiczno-pedagogicznej. Statut szkoly zawlqlq qziat lgs\ry1 ny organizacji
holoei

Dyrektor w dzial.aniach wychowawczych szkoly planuje i realizuje zadania na rzecz

wychowania patriotycznego i obywatelskiego, a w szeg6lno5ci edukacji regionalnej w celu

promowania i poznawania Pewli Wielkiej i Jelesni (warsztaty folklorystyczne, projekt ,,Pewe1

Wielka-Moj a Mala Ojczyzna", zespol folklorystyczny ,,Goralskie Nutki", gabloty poSwigcone

patronce szkoly i tw6rcom ludowym z Pewli Wielkiej, kEcik pamigci ,,Ofiary OSwigcimia

z Pewli Wielkiej", album,,Kapliczki przydroZne Pewli Wielkiej").
Dyrektor wspoldziala z lRadq Pedagogiczn4 i lLad4 Rodzic6w. Jako przewodniczqcy Itady

Pedagogicznej planuje i organizuje zebrania (protokoly i regulamin rady pedagogicznej, ksigga

zar zqdzeh, p o czta e- dzi ennika).
W szkole dziaLajq samorz4dy klasowe i samorz4d szkolny, kt6ry posiada swojego opiekuna,

plan pracy i regulamin (Statut, Rozdzial IV, S 27-31). Dyrektor wspiera i wsp6lpracuje
z Samorz4dem Uczniowskim (np. wniosek o nadanie imienia szkole, skreSlenia ucznia ze

szkoly, w sprawie jednolitego stroju dla uczni6w, statutu szkoly, programu wychowawczo-
profilaktycznego).

W ramach dzialan Szkolnego Kola Wolontariatu (Plan Pracy Szkolnego Kola Wolontariatu
na rok szkolny 2018120L9) uczniowie szkoly wlqczajq sig w liczne akcje charytatywne:
odwiedziny wlDomu Pomocy Spolecznej w Zywcu, wyjazd do Hospicjum im. Jana Pawla II
w Bielsku-Bialej, udzial w akcjach: ,,Marzycielska poczta", ,,Zakrgcona Akcja", ,,Kartka
Swi4teczna dla zolnierzy AK", pomoc kolezeriska w odrabianiu lekcji.

Dyrektor wlqcza rodzic6w w dzialania wychowawcze i organizacyjne (np. imprezy
okolicznoSciowe, wycieczki szkolne). Pozyskuje i wykorzystuje opinie rodzic6w na temat pracy

szkoly. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie dziabrt i inwestycji w szkole (np. parking przy
szkole, zakup Zaluzji zewngtrznych do klasopracowni, zakup i ulozenie paneli w klasie,
malowanie klas, drobne naprawy). Z inicjatywy rodzic6w powstal Szkolny Klub Sportowy
(pozyskanie Srodkow z Ministerstwa Sportu i Turystyki).

Dyrektor promuje szkolE w Srodowisku, m.in. poprzez strong internetowq szkoly, artykuly
w prasie lokalnej (Gazeta Gminna, WieSci z JeleSni, Nad Sol4 i Koszaraw4, Dziennik Zachodn|
stacjE Beskidlive, WGmedia, spotkania oplatkowe i wielkanocne, wystEpy Zespolu G6ralskie
Nutki, Dzieh Rodzica, Dzieh Patrona, Dziei Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny, Pozegnanie

lata).
Dyrektor organizuje i nadzoruje na terenie szkoly odbywanie praktyk pedagogicznych,

wsp6lpracuje z Akademi4 Techniczno-Humanistycznq w Bielsku-Biatej oraz z Uniwersytetem
Marii Sktodowskiej - Curie w Lublinie.

Zatrudnia wykwalifikowan4 kadrg pedagogicznq i przydziela nauczycielom zajEcia zgodnie
z ich kwalifikacjami, planuje i organizuje doskonalenie zawodowe, w tym rozpoznaje potrzeby
nauczycieli. Prowadzi dokumentacj g awansu zawodowe go nauczycieli.

Ponadto, przyznaje nauczycielom nagrody dyrektora, dodatek motywacyjny,
wystEpuje z wnioskiem o nagrodg Wojta Gminy JeleSnia oraz udziela urlopu
dla poratowania zdrowia nauczycieli.

10. Opis ujawnionych nieprawidtowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwrqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazirnq dziil.alnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono
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l1.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. Q-229)-l -r, poz. 59 i 941)) nie wydano zalecenia. STANSZYMZYTATOR

*rlHffiffi*;ffi 6r*J.-',.'Ql5. t 4,o e$'j-or( "

podpis kontrolujqcego, mieisce i data podpisania prctlokolu

DYRE

podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

nffiroRrzKorY
,Wttrff %towrp
v ,b, t/"U fr:',f , P'0 o P'&)/r'

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

rektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni robo czych od dnia otrzymania protokolu

wice, zgodnie z $ 18 ust. l Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25
17 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r.pon.1658)'

zysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotyczqcych

wartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a,

kontroli,
ustaleri
40-024

sierpnia


