
DK-BB.5533.1.39.2018

Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa im. Cichociemnych Spadochroniatzy Armii

Krajowej w Dgbowcu, ul. Szkolna 3, 43-426 w Dgbowcu

2. Imig i nazwisko dyrektora: Katatryna Rymar

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz1r pedagogiczny: SQski Kurator O5wiaty, 40 - 424

Katowice, ul. Powstaic6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: st. wizytator llona Wloch i wirytator Ewa Ochwat

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli 4 pafrdziernika 2018 roku'

Nr DK-8B.5533. 1.39.2018

6. Terminy rozpoczgciai zakofrczenia kontroli 5 paf,dziernika 2018 roku

7. Tematyka kontroli: Przestrzeganie praw ucznia i praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy

o tych prawach, or,ri-zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkt'w nauki'

wychowania i oPieki.

g. Czynno6ci kontrolne: rozmowa z dyrektorem szkoly, analizadokumentacji: statut szkoly, dzienniki

lekcyjne uczni arkusze ocen f dzienniki pedagoga szkolnego
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9. Opis ustalonego stanu fakty czrlego,w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Kontrolg przeprowadzono w zwipku z pismem rodzic6w ucznia dotycz4cym

w funkcjonowaniu Szkoly Podstawowej wDqbo

W trakcie kontroli przeprowad zono rozmowg z dyrektorem szkoly, sprawdzono dokumentacjq

dotyczqc1ucznia

pom6c uczniowi

w wyniku kt6rej ustalono, 2e szkoNapodjqla wszelkie starania aby

i kontaktowala sig z rodzicami ucznia w sprawach dotycz4cych ich dziecka'

Dowodem na to s4 notatki slu2bowe sporz4dzone przez nauczycieli

LLI
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Z temat6w zawartychw dziennikach pedagoga szkolnego wynika, Ze pontszala czgsto tematy



I odbylo sig spotkanie informacyjnezrodzicami klasy, 

-

proponowano spotkanie indywidualne

zrodzicami,

W nastgpnej klasie odbyty sig

W zeszycie uwag

Po incydencie, kt6ry mial miejsce zudzialem ucznia

NastEpne incydenty, kt6re mialy miejsce w szkole zostaNy wyjaSnione , zostalaprzeprowadzona

rozmowa znauczycielami, uczniem i sporz4dzono z nich notatki slu2bowe.

Z dokumentacji pedagoga szkolnego i wychowawcy wynika,2e nauczyciele czgsto poruszali

na zajgciach tematy dotycz4ce

Dyrektor dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie okreSlania praw dzieckaitczniaoraz

obowipk6w ucznia, upowszechnia wiedzg o prawach dzieci i uczni6w. Czuwa nad respektowaniem

praw dziecka i ucznia przez nauczycieli i innych pracownik6w szkoly. Kieruje sig dobrem dziecka

iuczniaprzy rozwi4zywaniu problem6w i konflikt6w. W swoich dzialaniach kieruje sig dobrem

uczni6w, trosk4 o ich postawg moraln4 i obywatelsk4.

Szkola prowadzila dzialania, kt6re mialy na celu uSwiadomienie uczniom jakie maj4 prawa ale

i obowi4zki.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjqtym kontrol4 w zwi4zku ze stwierdzonymi

nieprawidlowoSciami w dzialalno5ci dydaktyczrlej, wychowawczej i opiekurlczej oraz innej

dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11. Napodstawie art. 55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.2018

poz.996 ze zmianarrri) nie wydano zalecefi.
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podpis kontroluiqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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$ntrotujqcego, miejsce i data podpisania protokolupodpis
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podpis ora plac6wki, mieisce i data podpisania protokolu

Dyrehorowi plac\wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje

prawo zgloszenia pisemnych, umoyowanych zastrzeieri dotyczqcych ustalefi zawartych w protokole
'kontroliio 

Slqskiigo Kuratora Oiwiaty, ui. Powstaftc|w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust' I

Rozporzqdzen-ia Ministra Edukncji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)


