I(-8B.5533 .2.95.2018
Protok6l kontroli dot aZnej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa im. ,,Trzech
w Ha2lachu, ul. Ko5cielna2,43-419 Ha2lach
2. Imig i nazwisko dyrektora: Agnieszka Pilch
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,

Braci"

ul. Powstaric6w 4la
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgo rzata Kasztura
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzema kontroli: 6 wrzeSnia 2018
roku, DK-BB.5533. 1.36.20 18
6. Terminy rozpoczgciar zakohczenia kontroli: 12 wrzesnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli:
Nadz6r pedagogiczny dyrektora szkOly, ocena stanu i warunk6w dzialalnoSci
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczei oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoty
w zwi4zku z oeen4 Pracy dYrektora
8. CzynnoSci kontrolne:
a) rozrnowa z dyrektorem szkolY,
40-024 Katowice,

b)
c)

obserwacja zajgd PrzYrodY,
obserwacja szkolY,
d) anahza strony internetowej szkoly,

e)

analiza dokument6w:

-

Stcrtr,tt

Szkoly Podstawowej im. ,,Trzech

Braci" w HaZlachu,

- protokoly posiedzef Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej im' ,.'ftzech Braci'l
w Ha2lachu,
- losolvo wybrane teczkiakt osobowychnatczycieli (tu: kwalifikacje nauczycieli),
plany nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoly Podstawowej im' ,,Trzech Braci"
w Ha2lachu w okresie podlegaj4cym ocenie pracy,
- splawozd ania zpelnionego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoly Podstawowej
im. ,,lrzechBraci,' w Hazlachu w okresie podlegaj4cym ocenie pracy,

- uchwaly Raciy Pedagogicznej Szkoly Podstawowej im. ,,Trzech Braci" w Hazlachu
w okresie podlegaj4cym ocenie pracy'
- procedura obserwacj i zajE6lekcyjnych i innych zajgl w Szkole Podstawowej im.
,,T rzech Braci" w Hazl achu,
- arkusz przed planowan4 obserwacjq zaj96 oraz arkusz po przeprowadzonej
obserwacji,

- Regulamin dyzur6w migdzylekcyjnych

,

nauczycieli

w

Szkotry Podstawowej im.

,,Trzech Braci" w Hazlachu,
- harmonogram dY2ur6w,

r{

-

Procedury postgpowania nauczycieli i pracownikow Szkoly Podstawowej im.
,,Trzech Braci" w Hazlachu wraz z metodami wspolpracy z policj4, w sytuacjach
zagr o2enia dzieci i mlo dzieZy (wrzesief, 20 1 7 r.),
- lista szkoleri Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej im. ,,Trzech Braci,,
w Hazlachu w okresie podlegaj4cym ocenie pracy,
- informacj a o reahzowanych w szkole projektach, programach i innowacjach
w okresie podlegaj4cym ocenie pracy,
- informacja o szkoleniach dyrektora szkoly w okresie podlegaj4cya ocenie pracy)
- informacja o innowacjach i programach realizowanych w okresie podlegaj4cyr
ocenie pracy,
- tygodniowy plan zaJQe .

9. Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli 12 wrzesnia 2018 roku
Kontrolg doraln4 przeprowadzono w zwiqzkuz wnioskiem dyrektor a szkoly z dnia23 sierpnia
2018 roku o dokonanie oceny pracy. Ostatnia ocena pracy dyrektora Szkoly Podstawowej im.
,,TrzechBraci" w Hazlachu datowana jest natlln2015
roku. W okresie tym w szkole nie
przeprowa dzano kontro I i pl anowych, kontroli dor alny ch or az ew aluacj i z ewng trznej .
10. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

1) Dyrektor szkoly we wsp6lpracy

z

innyrni nauczycielami zajmujqcymi stanowiska

kierownicze, w ramach sprawowanego nadzorupedagogicznego przeprowadzaewaluacjg
wewngtrznq (w 201612017 - Ksztaltowane sq postawy i respektowane normy spoleczne
oraz Szkola lub plac1wka wspomaga rozw1j uczni6w, z uwzglgdnieniem ich indywidualnej

sytuacii, w 201712018 Dzieci nabywajq wiadomoici i umiejgtnoici olcreilone
w podstawie programowej, Szkola lub placdwka wspomaga rozwdj uczni6w,
z uwzglgdnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz Rodzice sq partnerami szkoly lub
plac6wki, w 2018/2019 - Uczniowie sq aktywni oraz (Jczniowie nabywajq wiadomoici
i umieigtnoici olcreSlone w podstawie programowej) i wykorzystuje jej wyniki do
doskonalenia jakoSci pracy szkoly. Ponadto kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli
przepis6w prawa dotycz4cych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej

(np. przestrzeganie regulamindw wewngtrznych, prowadzenie dokumentacji przebiegu
nauczania, dylury, organizacja ifunkcjonowanie biblioteki szkolnej, wdra2anie wnioskdw
z analizy sprawdzian|w, realizacja zalecen zawartych w orzeczeniach, ksztaltowanie
kompetencji kluczowych, realizacja zadafi w zakresie lcsztaltowania postaw i wartoici
patriotycznych, ronuijanie kompetencji cyfrowych uczni|w i nauczycieli, praca z uczniem
zdolnym), oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly, wspomaga nauczycieli w realizacji
ichzadan.
W celu realizacji zadan z zakresu nadzoru pedagogicznego, dyrektor szkoly analizuje
dokumentacjg przebiegu nauczania, analizuje wyniki konkurs6w, olimpiad i projekt6w,

obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajgcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuricze oraz irne zajgcia i czynnoSci wynikajqce z dzialalnoSci statutowej szkoly,
a takhe analizuje przypadki i modyfikuje procedury bezpieczefistwa.

2

Dyrektor szkoly opracowuje na kaldy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry
przedstawia nazebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 wrzeSnia roku
szkolnego, kt6rego dotyczy plan (np. I wrzesnia 2016 r., 7 wrzeSnia 2017 r.). Plan
nadzoru pedagogicznego jest opracowywany z uwzglgdnieniem wniosk6w z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkoln)rm oraz
podstawowych kierunkow realizacji polityki oSwiatowej paristwa. Plan nadzoru
pedagogicznego zawiera w szczeg6lnoSci przedmiot ewaluacji wewngtrznej oraz termin
jej przeprowadzenia, tematykg i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez
nauczycieli przepis6w prawa dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekut'rczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly, zakres wspomagania nauczycieli
w realizacji ich zadari, plan obserwacji oraz zakres monitorowania (w biezqcym roku
szkoln).m *np. dostosowanie bazy lokalowej do wymagafi olcreilonych przepisami prawa,

ksztalcenie u uczni1w kompetencji kluczowych

oraz realizacja form

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, tu: formulowanie wnioskdw dot. dalszej pracy z uczniem).
W trakcie roku szkolnego nie dokonywano zmianw planach nadzoru pedagogicznego.
Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru
nie rzadziej ni? dwa razy w roku szkolnym (10 stycznia 2017 r., 27 czerwca 2017 r.).

Rada pedagogiczna szkoly ustala spos6b wykorzystania wynik6w nadzotl
pedagogicznego (np. uchwala nr l5lXXl201,7lI8 229 sierpnia2018 roku, l3lXXIYlI6lll
z 29 sierpnia 2017 ). Wnioski z prowadzonego nadzoru pedagogicznego s4 ujtnowane
w planie nadzoru na kolejny rok szkolny. Jak informowai dyrektor, wplywaj4 one m.in.
na okreSlenie tematyki hospitacji lekcji, ustalenie przedmiotu ewaluacji wewngtrznej i
czg stotl i woS

W

i

kontrol

i

dor aLny ch przeprowa dzany ch pr zez dyrektora.

szkole obowiEzuje Procedura obserwacji zajgt lekcyjnych

i

innych zajgt.
W dokurnencie tym wskazano m.in. zakres pozyskiwanych informacji - wynika z nich,2e
obserwacji podlega m.in. stosowanie metod aktywizujqcych, celowoit siggania po
wykorzys'tane metody i formy pracy, stuvarzanie warunk6vt do samodzielnego uczenia sig,

efektywnoSt wykorzystania czasu. W czasie prowadzonych przez siebie obserwacji zaj96
dyrektor szkoly analizuje m.in. respektowanie zasad oceniania (w tym jego rytmicznoic),
informowanie uczni6w o celach uczenia sig, ksztalcenie kompetencji kluczowych
uczni6w, celowoS6 zadawania prac domowych oraz realizacjg projekt6w autorskich.
Wdra2anie wniosk6w z obserwacji kontrolowane jest ptzez dyrektora w czasie kolejnej
obserwacj i zajEc pr owadzonych przez nauczyciel a.
Dyrektor planuje i organizuje doskonalenie zawodowe, w t)rm rozpoznaje potrzeby
nauczyoieli w zakresie doskonalenia zawodowego. Rada pedagogiczna podejmuje

uchwaly dot. ustalania organrzacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoty.
W ramach doskonalenia nauczyciele uczestniczyli m.in. w szkoleniach poSwigconych
neurodydaktyce, opiece nad dzieckiem chorym na cukrzyc7, narzgdziom informatycznym

elTwinning, strategii oddzialywan edukacyjnych i terapeutycznych z dzieckiem ze
zdiagnozowanym autyzmem, komunikacji, kompetencjom XXI wieku oraz ocenianiu
ksztaltuj4cernu.

Dyrektor zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadari, w tym powoluje zespoty:
wyclrowawczy, przedmiotowe, lider6w, biblioteczno-Swietlicowy, analiz jakoSci
ksztaicenia i badari edukacyjnych, ds. promocji oraz zesp6l artyslyczno-sportowy. Praca
zespol6w jest dokumentowana.
3
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Dyrektor szkotry nadzoruje realizacjE podstawy programowej. Czyni to m.rn. w czasle

2)

obserwacji plowadzonych przez nauczycieli zajq(, oraz analizuj4c osi4gnigcia uczni6w na
egzaminach zewngtrznyrn (do roku 2016). Dodatkowo kontrola ta nastgpuje w czasie
analizy dokumentacji przebiego nauczania (dzienniki lekcyjne, dzienniki innych zajqc)
prowadzonej przez nauczycieli. W czasie posiedzeri lady pedagogicznej dyrektor
grornadzi od nauczycieli infonnacje dotycz4ce stopnia realizacji podstawy programowej.
Zastgpstwa za nieobecnych nauczycieli organizowane s4 w spos6b sprzyjajqcy realizacji
podstawy programowej.
W ramach wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadah dyrektor szkoly organizuje
doskonalenie zawodow e, a takle, za pomoc1 narzgdzi komputerowych, wysyla informacje
o aktualnej ofercie doskonalenia zawodowego. W celu intensyfikowania dziatan
zwi4zanych z dodatkowymi formami wsparcia dla nauczycieli, dyrektor przygotowuje
wnioski o przyznanie dodatkowych Srodkow (projekty). Ponadto, w ramach realizacji
nadzoru pedagogicznego, dyrektor analizuje realizacjq przez nauczycieli program6w
wlasnych i innowacji, przeprowadzarozmowy zuczniami oraz uczestniczy w spotkaniach
zespol6w zadaniowych.
W zakresie zapewnienia odpowiednich warunk6w dzialalnoSci dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuriczej szkoly przeprowadzono dzialania kontrolne w zakresie
zapewniania przez dyrektora bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowania
i opieki. W ich wyniku stwierdzono, jak nilej.
Plan zajql dydaktyczno-wychowawczych uwzglgdnia potrzebg r6wnomiernego
obciqaenia zajgciami w poszczeg6lnych dniach tygodnia. W pomieszczenrach szkoly
zapewniono uczniom mozliwoSi pozostawienia czqici podrgcznik6rv i przybor6w
szkolnych. Plan ewakuacji szkoly umieszczono w widocznym miejscu na kaidej
kondygnacji szkoty, w spos6b zapewniaj4cy latwy do niego dostgp. Teren szkoly jest

ogrodzony. Zapewniono jego wlaSciwe oSwietlenie, r6wnE nawierzchnig drog, przeji(,
i boisk, instalacjg do odprowadzania Sciek6w i wody deszczowej. Otwory kanalizacyjne,
studzienki i inne zaglgbrenia na terenie szkoly zakryto odpowiednimi pokryr,vami lub
trwale zabezpieczono w inny spos6b. Szlaki komunikacyjne wychodz4ce poza teren
szkoly zabezpreczono w spos6b uniemo2liwiajqcy bezpoSrednie wyj6cie najezdnig.
Szlaki komunikacyjne skierowano na ulicq o najmniejszym natEzeniu ruchu. CzES(,
gospodarcz4 terenu wok6l szkoly wyl4czono z u?ytkowania jej przez uczni6w.
W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewnia sig ciepl4 i zimnq bieZqcq wodg
oraz Srodki higieny osobistej. Urz4dzema sanitamohigieniczne sq utrzymywane
w czystoSci i w stanie pelnej sprawnoSci technicznej.
Przerwy w zajgciach uczniowie spgdzaj4 pod nadzorem nauczyciela. Wyj4tek stanowila
czgsi korytarzaprzy gabinecie wicedyrektora. W Regulaminie dy1urdw migdzylekcyjnych
nauczycieliw Szkole Podstawowej im. ,,Trzech Braci" w Hailachu (w pkt.4 czESci dot.
obowi4zk6w nauczyciela dyzuruj4cego) zanotowano: W trakcie pelnienia dyluru zajmuje
miejsce umozliwiajqce mu sprawne kontrolowanie calego terenu dyZurowania.
Wykonanie tego obowi4zku we wskazanym wyzej miejscu jest niemoZ,liwe - korytarz ma
ksztalt litery ,,L". W zwi4zku z tym niemozliwe jest skuteczne kontrolowanie przez
nauczyciela jednej z czgsci koryl.arza, W czasie obserwacji szkoly w miejscu tym
prz,ebywali uczniowie oddzial6w klas starszych. Iezeli pozwalaj4 na to warunki
atmosferyczne, umoaliwia sig uczniom przeby"wanie w czasie przerw w zajgciach na

4'wI

Swiezym powietrzu. Schody zostaly wyposazone w balustrady 'z porqczamr
zabezpieczonymi przed ewentualnym zsuwaniem sig po nich. Stopnie scirod6w nie sa
6liskie. Pomieszczenia szkoly, w szczeg6lno6ci pokoj nauczycielski, pracownie, pokoj
nauczycieli wychowania fizycznego, otaz kuchnig w)?osazono w apleczki zaopalrzone w
6rodki niezbgdne do udzielania pierwszej pomocy. Brakowalo w nich jednak instrukcji o
zasadach r+rdzielania tej pomocy. I(ontrola wybranych teczek osobowych nauczycieli
wykazaLa, Ze zostali oni przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
nowozatrudnionych nauczycieli zostalo zaplanowane II polowg wrzeSnia 2018 roku. Przy
organizacji zajgc,tmprezi wycieczekpozaterenem szkoly liczbE opiekun6w oraz spos6b
zorganizowania opieki dyrektor ustala, uwzglgdniaj4c wiek, stopieri rozwoju
psychofizyczfiego, stan zdrowia i ewentualn4 niepelnosprawnoSc os6b powierzonych
opiece szkoly, a takae specyfikE zajg6, imprez i wycieczel< oraz warunki, w jakich bgd4
sig one odbywai. Postgpowanie powypadkowe przeprowadzane jest zgodnie
z obowi4zuj4cymi przepisami prawa. Czlonk6w zespolu powypadkowego powoluje
dyrektor. Zespol przeprowadza postgpo*anie powypadkowe i sporz4dza dokumentacjg
powypadkow4, .w tyrn protokol powypadkowy. Protok6l powypadkowy dorgcza sig

osobom uprawnionym

3)

do

zaznalomieua

sig z

materialami postgpowania

powypadkowego. Jeden egzemplarz protokolu powypadkowego pozostaje w szkole.
Rejestr wypadk6w prowadzi dyrektor. Dyrektor omawia z pracownikami szkoly
okolicznoSciiprzyczyny wypadk6w orazustala Srodki niezbgdne do zapobiezenia im.
W szkole obowi4zujq liczne procedury zwi.Ezane z zapewnieniem bezpieczenstwa
uczniom i pracownikom (np. na okolicznoSc uZywama przez uczni6w alkohotu,
postgpowania wobec ucznia, kt6ry stal sig ofiar4 czynu karalnego, wobec ucznia
sprawiaj4cego trudnoSci wychow awcze, w przypadku agresywnego zachowania ucznia,
ujawnienia zjawiska cyberprzemocy, postgpowdnia nauczycieli w sytuacj achzagrohenia.
W celu podnoszenia jakoSci pracy szkoly w szkole szeroko wykorzystywane
sg tlowoczesne technologie (profil szkoly na portalu spolecznoSciowym, dziennik
elektroniczny, porozumiewania siq przez nauczycieli i uczni6w za poSrednictwem
komunikator6w internetowych, korzystarrie z tablic multirnedialnych i innego sprzgtu,
pozyskan ego takZe w wyniku udzialu w konkursach i projektach edukacyjnych).

l.

Opis ujavinionych nieprawidlowoSct
stwierdzonymi rrieprawidlowoSciami w

zakresie nieobjgtyn kontrol4 w zwtqzku
dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

w

opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki:

Statucie Szkoly Podstawowej im. Trzech Braci w Hazlachu w dniu kontroli
ywaly, 2e zapisy wewn4trzszkolnego systemu oceniania naraszaj'4 art. 44b ust. 3 pkt. 1
wy z dniaT wrzesnia 1991 roku o systemie oSwiaty (tj.Dz.U.22018 poz' 1457,ze zm.).
nie z nim ocenianie osiqgnigt edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
uczycieli poziomu i postgp1w w opanowaniu przez ucznia wiadomoici i umiejgtnoici
stosunku do wymagari okreilonych w podstawie programowej ksztalcenia ogdlnego (...) oraz
gan edukacyjnych wynikajqcych z realizowanych w szkole programdw nauczania. Skala
zostaLa zaS podana w $ 7 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy

yw

5

Q-+

w szkolach publicznych (Dz.Il. z 2017 poz. 1534) i powt6rzona w statucie szkoly. W $ 141 ust.
6 pkt. 1 lit. a statutu szkoly wskazano jednak, 2e stopiefi celujqcy otrzymuje uczen, ktdry posiadt
wiedzg i umiejgtnoici znacznie wykraczajqce poza program nauczania i wymagania programowe
przedmiotu w danej klasie.

12.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia
(tj. Dz. U . z 2018 r. poz. 966, ze zm.) zaleca siE:

1)

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

w zalgciach wszyscy uczniowie spgdzali pod nadzorem nauczyciela, zgodnie
z $ 14 ust. 1 rozporzqdzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkoiach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,
aby przerwy

poz. 69 ze zm.).

Termin reahzacji: od24 wrzeSnia 2018 roku
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeleh dotyczqcych ustalefr
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024
I(atowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 22017 r. poz. 1658).
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