DK-BB.5533.2.66.2018

Protok6l kontroli doraf,,nei
1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 9 im. Tadeusza KoSciuszki w BielskuBialej, ul. J6zefa Pilsudskiego 47,43-300 Bielsko-Biala
2. ImiE i nazwisko dyrektora: Gra2yna Markowska
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzor pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Beata Janczak
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 9 maja 2018 roku
Nr DK-BB .5533.2.66.20 1 8
6. Terminy rozpoczgcia i zakofczenia kontroli: L4 maja 2018 roku
7. Tematyka kontroli (zgodna z przeprsami art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pdin. zm.):Przestrzeganie statutu szkoly.
8. Cz1'nno$ci kontrolne:
a) analiza dokumentacji szkolnej: statut szkoly, plan pracy szkoly, arkusz organizacyjny,
plan nadzoru pedagogicznego, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, szkolne zestawy
program6w natczania, kwalifikacj e nanczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaty
rady pedagogicznej psychologiczno-pedagogicznej, sprawozdania, diagnozy.
b) Przeprowadzono rozmowQ z dyrektorem szkoly- P. Gra?ynqMarkowskq.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci:
Kontrolq przeprowadzono w zwiqzku ocen4 pracy dyrektora Szkoly Podstawowej nr
im. Tadeusza KoSciuszki w Bielsku- Bialej.

9

Szkola Podstawowa nr 9 w Bielsku-Bialej posiada statut. Statut precyzuje cele i zadania
szkoly. Wskazuje zadania nauczycieli wynikaj4ce z dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej
funkcji szkoly oraz precyzt4e zadania dyrektora.

Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Ko6ciuszki w Bielsku-Bialej- P. Gra?yna
Markowska organizuje i kieruje pracqszkoly zgodnie z zapisami statutowymi.
Dyrektor wsp6ldzial a z organami szkoly tj. Rad4 Pedagogicznq Samorzqdem Uczniowskim
i Radq Rodzic6w zgodnie z prueptsami prawa, z poszanowaniem kompetencji tych organ6w
or az zap ewnia prawidtowy przeplyw informacj i pomiqd zy niml
Szkola Podstawowa nr 9 w Bielsku-Bialej, zgodnie z zapisami statutowymi wsp6lpracuje
z instytucjami i organizacjami dziaNajqctrmi na rzecz rozwoju i dobra dziecka, np. Poradni4
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Bielsku-Bialej, Poradniq Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i M\odziely w. Bielsku-Bialej, Swietlicq Srodowiskowq ,,Ignis", Swietlica Terapeutycznq
Towarzystwem S*. Brata Alberta, Srodowiskowym Centrum Pomocy, Radq Osiedla ,,Biala
Wsch6d".

Statut Szkoly Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej wskazuje promocjq szkoly jako jedno
z zadah dyrektora. Pani Grazyna Markowska jako dyrektor szkoly dba o pozffywny jej wizerunek
oraz tworzenie jej tradycji poprzez organizacjg uroczystoSci na trwale wpisanych do kalendarza
wahnychwydarzen oraz poszanowanie ceremonialu szkoly. Jest inicjatorem wielu dzialan i inicjatyw
promujqcych szkotg w Srodowisku lokalnym. Uczniowie bior4 udzial w uroczystoSciach oraz
imprezach zarlwno szkolnych jak i pozaszkolnych (np. Dzien Otwarty Szkoly, festyn dla
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spolecznoSci lokalnej, wsp6lorganizacja z Parafrq p.w. OpatrznoSci Bozej obchod6w Swiqta
NiepodlegloSci). Istotnym elementem promocji szkoly jest jej wsp6lpraca z innymi plac6wkami
oSwiatowymi: przedszkolami (zajgcia otwarte, przedstawienia teatralne), szeroka wsp6lpraca
z lzw. Szkolami Koiciuszkowskimi czy wsp6lpraca ze Szkolq Podstawowq im. Gustawa Przeczka
w Trzyricu w Czechach.
Dyrektor- P. Gra?yna Markowska wsp6lpracuje ze szkolami, organem prowadzqcym
i rodzicami w zakresie zwiqzartp ze spelnianiem rocznego przygotowania przedszkolnego oraz
obowiqzku szkolnego.
Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona i przechowywana zgodnie
z przepisami prawa oSwiatowego.
Dyrektor opracowuje na kaidy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, w kt6rym
uwzglEdnia podstawowe kierunki realizacji polityki oSwiatowej paristwa, Sl4skiego Kuratora
OSwiaty oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego szkoiy. Opracowany przez niego plan nadzoru
pedagogicznego zawiera wszystkie wymagane prawem elementy i przedstawiany jest Radzie
Pedagogicznej do dnia 15 wrze5nia kuldego roku. Dwukrotnie w roku szkolnyn dyrektor szkoly
omawia wyniki prowadzonych w ramach sprawowanego nadzoru dzialan. Planuje
i przeprowadza obserwacje zajg| dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych oraz omawia ich
wyniki z nauczycielami. Dyrektor nabielqco kontroluje przestrzeganie przez na.uczycieli przepis6w
prawa dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci
statutowej oraz dokumentuje czynnoSci kontrolne. Zgodnie z planem nadzoru przeprowadza
ewaluacjE wewnqtrzn4.
Dyrektor szkoly poprzez realizacjg zadan statutowych dba o wszechstronne wyksztalcenie
i wychowanie swoich uczni6w. Stwarza warunki sprzyjaj4ce ich prawidlowemu i wszechstronnemu
rozwojowi. Podejmuje dzialania zmierzajqce do wzbogacenia bazy szkoly oraz poprawy
jej materialnych warunk6w w celu podniesienia jakoSci pracy szkoly. Wprowadza do realizacji
r6znorodne przedsigwziEcia, programy i projekty, przez co uatrakcyjnia rwzbogaca ofertg
edukacyjnq szkoly. W szkole diagnozuje siE i rozwiqzuje problemy dzieci i m\odzie2y, przy
wsp6tpracy z rodzicami i specjalistami. Szkola podejmuj e dzialania stwarzajqce uczniom mozliwoSi
osi4gniqcia sukcesu. Uczniowie biorq aktywny udzial, w zajgciach dodatkowych, konkursach,
zawodach sportowych.
Oyrektor zabiega o rozw6j bazy dydaktycznej szkoly otraz zapewnia wlaSciwe i bezpieczne
warunki pracy oraz nauki. Dba o estetyczny wyglqd szkoly oraz jej otoczenie. Skutecznie pozyskuje
Srodki finansowe oraz wydatkuje je z troskq o zapewnienie uczniom, nauczycielom oraz innym
pracownikom szkoly jak najlepszych warunk6w do nauki i pracy. Dzialania dyrektora zapewniajq
uczniom opiekE oraz stwarzaj4warunki dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
W szkole stwarzane sqwarunki do dzialafi prozdrowotnych, rozpoznaje sig potrzeby uczni6w
w zakresie profilaktyki, diagnozuje potrzeby, podejmuje dz\alania w zakresie zagadniei dotycz4cych
profilaktyki zdrowotnej. Szkola bierze udzial w pro6famach (np. "Owoce w szkole", ,,szklanka
mleka", ,,Szkola bez przemocy"; ,,Pomoc pafstwa w zakresie dozylviania") oraz akcjach
charytatywnych.
Zgodnie z zapisami statutowym i, szkola zapewnianczniom pomoc i opiekq psychologi cznopedagogicznq. Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczn4 stosownie do rozpoznanych potrzeb
uczni6w. Dyrektor zapewnia i kontroluje realizacjEprzez nauczycieli zaleceh zawartych w opiniach i
orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych, Umozliwia realizacjp nauczania
indywidualnego zgodnie z orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego. Organizuje
r6znorodne formy pomocy uczniom: tdziela pomocy socjalnej uczniom pozostaj4c)im w trudnej
sytuacji materialnej, organizuje zajgcia rozwijaj4ce pasje i zainteresowania uczni6w, organizuje
zajqcia z dor adztwa zawodowego.
P. GraZyna Markowska jako kierownik zakladu pracy zatrudnia nauczycieli zgodnie
z kwalifikacjami i obowi4zujqcyrn prawem. Wspiera dq2enia nauczycieli do podnoszenia
kwalifikacji i doskonalenia zawodowego oraz podejmowa\ia dzialafi i inicjatyw wplywajqcych
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na ich wszechstronny rozw6j a takae przyczyniajqcych siq do podniesienia jakoSci pracy szkoly.
Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Planuje
i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoly i nauczycieli, tworzy warunki
do zdobywania przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoly. Powoluje
zespoly przedmiotowe, problemowo zadaniowe oraz wychowawcze. Przestrzega przepis6w
dotyczqcych awansu zawodowego rravczycieli. Dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny
dorobku zawodowego zgodnie z przepisarni prawa. R6wniez zgodnie z przepisarrti prawa wydaje
decyzje administracyjne. Podejmuje wsp6lprac9 ze szkolami wylszymi w zak'resie organizacji
praktyk p edago gicznych.
Dyrektor nabieaqco monitoruje realizacjg podstawy programowej. Diagnozuje osi4gniqcia
edukacyjne uczni6w z twzglpdnieniem ich mozliwoSci rozwojowych, wymagat'r edukacyjnych
wynikaj4cych z podstaw programowych oraz wynik6w egzarnrn6w. Analizuje wyniki sprawdzianu,
formuluje wnioski do dalszej pracy i wdrala programy naprawcze Diagnozuje osi4gniqcia
edukacyjne uczni6w z uwzglEdnieniem ich mozliwoSci rozwojowych, wymagari edukacyjnych
wynikajqcych z podstaw programowych oruz wynik6w sprawdzianow. Na podstawie diagnozy
osi4gniq6 edukacyjnych uczni6w formuluje wnioski do dalszej pracy i je wdra?a. Diagnozuje
problemy i potrzeby wychowawcze.
Dyrektor planuje i organizuje zebrania rady pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa,
przestrzega kompetencji rady pedagogicznej. Systematycznie aktualizuje zapisy statutowe wraz
ze zmieniajqcymi siQ przepisami prawa, realizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogrcznej,
upowszechnia akty prawa wewn4trzszkolnego. Umozliwia dzialanie organ6w samorzqdu szkoly
zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonym regulaminem. ZasiEga opinii samorzqdu
uczniowskiego i uwzglEdnia je w sprawach dotyczqcych Zycia szkoly.
Dyrektor dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreSlania praw dziecka i ucznia
orM obowi4zk6w vcznia, upowszechnia wiedzg o prawach dzieci i uczni6w. Czvwa nad
respektowaniem praw dziecka i ucznia przez nauczycieli i innych pracownik6w szkoly. Kieruje siq
dobrem dziecka i ucznia przy rozwiqzywaniu problem6w i konflikt6w. Ksztaltuje postawy
poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kaldego czlowieka, kultyr,vuje tradycje szkoly.
Organizuje obchody rocznic, Swiqt paristwowych oraz wsp6ldziala z organizacjami dzialajqcymi ta
terenie szkoly.
10.

Opis ujawnionych nieprawidlowo5ci w zakresie nieobjEtym kontrolq w zwiqzlctt
ze stwierdzonyrni nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekufczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.
podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dni,a z dnia 14 grudnia 2016
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecefi,
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Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umofuowanych zastrzezeri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust, I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1655)
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