
DK-BB.5533.2.58.2018

Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola PodstawowaZSP w Swinnejr 34-331 Swinna,

ul. Wsp6lna 58
2. Imig i nazwisko dyrektora: Barbara Szczotka
3. Nazwa i siedziba o.g*r, sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Woch
5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowadzenia kontroli: 9 kwietnia 2018 roku

Nr DK-8B.5533.2.58.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakoficzenia kontroli: l0 kwietnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora szkoly w zakresie planowania i realizacji

zaihfi nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo

oSwiatowe.
8. Czynno$ci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dzienniki lekcyjne, arkusze

ocen, szkolne zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji szkoly, kwalifikacje

nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaty rady pedagogicznej, dokumentacjg

pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego prowadzonego

przez dyrektora szkoty, raport z ewaluacji wewngtrznej, harmonogr{rm dyZur6w, plan zajg(,

dydaktyczno-wychowaw czy ch.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzk,t ocenq pracy dyrektora Szkoly Podstawowej ZSP

w Swinnej (data wplywu do Kurqtorium Oswiaty w Katowicach 15 marca 2018 rolat) - nr sprawy:

DK-8B.5535.34.20L8.

W sklad Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Swinnej wchodzi : Przedszkole Publiczne,

Szkola Podstawowa wraz z oddzialami gimnazjalnymi. Szkola i Przedszkole funkcjonuj q, zgodnre ze

statutami, arkuszami orgarrizacyjnymi zatwierdzonymi przez organ prowadz4cy.

Szkola i przedszkole wchodz4ce w sklad zespolu dzialaj1 zgodnie z wewnqtrznymi

regulaminami, procedurami i regulaminem organizacyjnym szkoly. Plany pracy szkoly i przedszkola

zostaly opracowane z uwzglgdnieniem podstawowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej

paristwa na dany rok szkolny oraz planu nadzoru pedagogicznego Kuratora OSwiaty i wniosk6w ze

sprawowanego nadzoru dyrektora plac6wki.
Dyrektor opracowuje nakaZdy rok plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry zawiera podstawowe

kierunki iealv:acji politykioSwiatowej padstwa, wnioskize sprawowanego nadzoru przez Slqskiego

Kuratora Oswiata oraz wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicmego w poprzednim roku

szkolnym. Plan zawiera harmonogram ewaluacji wewngtrznej, terminy i tematykq

przeprowadzonych kontroli, plan obserwacji zajEd lekcyjnych i pozalekcyjnych, wspomaganie

rozwoju zawodowego nauczycieli oraz monitorowanie wybranych obszar6w pracy plac6wki.

Dyrektor zgodnie z harmonogramem kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepis6w

prawa dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, opiekuriczej i wychowawczej. Przeptowadza

ewaluacjg wewngtrzn4, wyniki przedstawia Radzie Pedagogicznej i Radzie rodzic6w. Wnioski
ujmuje w planie pracy na kolejny rok szkolny. Zgodnie z opracowanym planem pracy obserwuje
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zajgcia lekcyjne i pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli . Obserwacje poprzedza rozmowa
ptzed obserwacyjna, a po obserwacji sporz1dzana jest notatka po obserwacyjna. Wyniki obserwacji
omawia z nauczyciglami w trakcie rady pedagogicznej. Dyrektor dokonuje przydziahr obowipk6w
nauczycielom zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifikacjami, kontroluje i monitoruje realizacjg
powierzonych zadari.

Wszyscy zatrudnieni w zespole nauczyciele posiadaj4 wymagane kwalifikacje, a dyrektor
zgodnie z nimi przydzielil nauczycielom zajgcia. Monitorowana jest realizacja podstawy
programowej. Nauczyciele dwa razy w roku przedstawiaj4 sprawozdanie z realizacji podstawy
programowej. W bie24cym roku w lutym zostal.a zakoitczona ewaluacja wewngtrzna w priedszkolu
w zakresie realizaqi podstawy programowej. Dyrektor w trakcie kontroli dziennik6w sprawdza
zgodnoS6 zapis6w temat6w z opracowanymi planami pracy. W szkole zostaN powolany zesp6l
analizy wynik6w nauczania, dokonywano analizy wynik6w sprawdzian6w sz6stoklasisty.

Opracowane Statuty szkoly i przedszkola uzyskaty pozytywn4 opinig Rady Rodzic6w, Rady
Pedagogicznej a Statut szkoly - uczni6w. Program Profilaktyczno-Wychowawczy zostalopracowany
na podstawie diagnozy potrzeb, problem6w wystgpuj4cych w Srodowisku szkolnym, ewaluacji
programu wychowawczego i profilaktycztego, wynik6w nadzoru pedagogicznego sprawowanego
ptzez dyrektora szkoly, wniosk6w i analiz zespolu wychowawc6w, uwag nauczycieli, wniosk6w
pedagoga szkolnego, propozycj i rodzic6w oraz samorz4du szkolnego.

Dyrektor planuje i organizuje zebrania Rady Pedagogrcznej zgodnie z przepisami prawa,
prowadzony jest rejestr uchwal. Zgodnie z kompetencjami stanowigcymi Rada Pedagogicznapodjgla
uchwaly w sprawie zattirerdzenia plan6w pracy szkoly i przedszkola, podejmuje uchwaly * sp.u*ie
klasyfikacji i promocji uczni6w, ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego. Zgodnie z kompetencjami
opiniuj4cymi opiniuje tygodniowy rozkad zajg6, projekt planu finansowego szkoly, przydziat
stalych i dodatkowych czynno$ci. Dyrektor dba o systematyczn4 aktualizacjg zapis6w Statutu szkotyi przedszkola zgodnie ze zmieniaj4cymi sig przepisami prawa. Zapoznaje Radg PedagogicznE
z aktarri prawa wewn4trzszkolnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor wykonuje uchwaly Rady
Pedagogicznej.

Szkola i przedszkole wchodzqce w sklad zespolu prowadzi dokumentacjg szkoln4 zgodnie
z obowiqz$qcymi przepisami prawa oSwiatowego (arkusze ocen, dzienniki lekcyjne i zajg6
pozalekcyjnych). Dyrektor kontroluje spetrnianie obowipku rocznego przygotowania
przedszkolnego, obowipku szkolnego, aktyv,.nie wsp6lpracuj e z rodzicami, innymi plac6wkami
w zakresie spelniania przez nich obowi4zku nauki. Organizuje zajgcia pozalekcyjne, kola
zainteresowari zgodnie z zunteresowaniami uczni6w. Prowadzone s? nastgpuj4ce zajgcia:
zmatematyki z uczniem zdolnym, zajgcia z jgzyka polskiego z :uczniem zdolnym, zajgcia
wyr6wnawcze z jgzyka angielskiego, kolo biblijne i misyjne, k6lko informatyczne, zajgciataneczne,
k6tko przyrodnicze, SKS, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajgcia dydaktyczno-
wyr6wnaw cze dla uczni6w klas I -I[, zaj gcia z uczniem zdo ln1,rn z fizykj.

W szkole zostala opracowana procedura oceny pracy nauczycieli oruz procedura awansu
zawodowego. Dyrektor prowadzi rejestr wniosk6w oceny pracy oraz rejestr wniosk6w o rozpoczgcie
sta2u , rejestr wniosk6w o podjgcie postgpowania kwalifikacyjnego. W plac6wce prowadzony jest
r6wnie2 rejestr zalilradczef nauczycieli, kl6rzy w wyniku postgpowania kwalifikacyjnego otrzymali
stopief nauczyciela kontraktowego. Dyrektor zatwierdza do realizacji plan rozwoju zawodowego
nauczyciela, po zakofczeniu staZu dokonuje oceny dorobku zawodowego. Zgodnie z proceduiq
przyjmuje wniosek od nauczycieli kontraktowych i mianowanych, rejestruje wniosek, zatwierdza
plan rozwoju zawodowego nauczycieli. Dyrektor szkoly w ramach sprawowanej funkcji
kierowniczej organizuje pomoc psychologiczno-pedagogicznq zgodnie z orzeczeniarni i opiniami
Poradni PP. Kontroluje realizacjQ przez nauczycieli zalecefi zawartych w opiniach i orzeczeniach.
Dyrektor zapewnia realizacjg nauczania indywidualnego uczni6w. W plac6wce zostaly powolane
zespoly planujqpe i koordynuj4ce udzielanie pomocy psychologiczno-pedago gtrcznej. Rodzice zostali
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poinformowani o ustalonych formach objgcia dziecka pomoc4 psychologiczno-pedagogicznq otaz

sposobie jej realizacji , zoitalar6wniez opracowana procedura organizowania i udzielania pomocy'
' D;";ktor #tywnie wsp6lpracuji z Radq Pedagogicznq, Radq Rgdzic6w i Samorzqdem

Uczniowskim poprzez wsp6lne ustalenie plan6w pracy i realizacig wybranych zagadnier!' Co

najmniej dwa raz w roku dyrektor przekazile Radzie Pedagogicznej informacjq o osiqganej jakoSci

piu"y rrtoty i przedszkola,raz* rok, przekazuje informacjg Radzie Rodzic6w. Dyrektor aktywnie

*rp6lp.u".rj e it)rzgdem Gminy w Swinnej, bietzeudnal w sesjach Rady Gminy'' ' nzi[ti stalejwsp6lpracy szkoty zlJG w Swinnej szkola opracowala projekt finansowany ze

Srodk6w Unii Europejski;j " Taniei i ruch na sali gwarantem zdrowego trybu irycia", ktory

realizowany byl w 2014r. program umozliwil wsp6lpraca szkoty w Swinnej i.slowackiej w Rabcy.

Od objgciu t t"3i dyrektora w roku 2012 corocznie organizuje Migdzygminne Konkursy

Recytatorskie oraz Konkurs Regionalny,,Jestem G6ralem".

Dyrektor wsp6lpracuje-, poeirrkolu*i i szkolami Gminy Swinna ( organizacja zawod6w

sportowyth, konkurs6w plastycznych), z Poradni4 Psychologiczno-Pedagogicznqw Zywcu poptzez

organizacjg warsztat6w p.o*uaronych przez pracownik6w Poradni, realizacjq zalecei zawartych

w orzeczetiach i opiniach. Systernatycznie wsp6ldziala z Komend4 Policji w JeleSni, ustala

spotkania z rodzicanti i uczniami. Wsp6tpraca z bminnym Osrodkiem krrttury w Swinnej -.rgiul
*kookrrrurh plastycznych. przeglqdach teatralnych, wsp6lna otganizaqa Do2ynek wiejskich,

wsp6lpraca z 
-GOPS-em - inaliza sytuacji materialnej uczni6w i .dofinansowanie 

obiad6w.

poiejmowane dzialariaw szkole prezentowane sQ na stronie intemetowej plac6wki.

Dyrektor dba o bazg. Zakupuje Srodki dydaktyczne umoZliwiaj qce realizacjg przyjgtych

progr*6* nauczania: ,utop mikroskop6w , m&p, robot6w edukacyjnych ,budowa boiska

izkolnego. Raz w roku dokonuje przegl4dubazy podk4tem bhp i modernizacji szkoly. Opracowuje

tygodniiwy rozklad zajg6 zgodnii z zas,ad4 r6wnomiernego ich rozNokenia. Sale lekcyjne w 100 %

wyposaZone sq w *.Li. i certyfikatami. W okresie od 01.10.2016 r. do 0l .03.2017 r. szkola

iprzedszkole wykonywaNy zadarna przewidziane regulaminem konkursu " Bezpieczna Szkola-

bizpieczny uczeli" oiaz "Bezpieczne przedszkole" i uzyskaly certyfikat. Dyrektor stwarza warunki

do-dzialah prozdrowotnych. Szkola bierze vdzial w akcjach promuj4cych zdrowy styl zycia:

"Ttzymaj foimg", "Szklanka mleka", "Owoce w szkole"," Mamo, tato wolg wodg", " Nie pal ptzy

mnie proszQ", i' Zdrowy poczqtek". Aktyvrnie wsp6lpracuje z pielggniark4 szkoln4 - fluoryzacia

zgb6w, po gadanki prozdrowotne.' 
Oyi"ktor rozpoznaje potrzeby uczni6w w zakresie profilaktyki. Co roku przeprowadzane s4

*. *.ryitkich klasach konwersatoria na temat uzaleirieit, praw czlowieka. Kontroluje stosowanie

procedur dotycz4cych postgpowania nauczycieli i uczni6w w przypadkach zagroi.eri uzaleinienia

i prr"-o"y. Oyretior systematycznie kontroluje pelnierie przez nauczycieli dy2ur6w na szkolnych

kirytarzach zgodnie 
'z 

obowiq4uj4cym regulaminem. W szkole powolany zostal Szkolny

Koordynator ds. Bezpieczerlstwa.
Dyrektora rr-koty zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe planuje

i realizuje zadania nadzoru pedagogicznego.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w ztl,iryku

ze s*ieidzotry*i nieprawidlowoSciami w dzialalno6ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

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

(D2.U.20L7 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecefi.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

D T R EK T o R Zespolgzkolno.przodszk+tnv

/?,et {.ptB/ 1 i.r:";:Wk,..-::: -,Iilf#;,iH*:j#'ffi
podpis dyrehora placiwki, miejsce i Hata podpisania protokolu

PoSwiadczenie odbioru protokofu kontroli:
Zesp6l Szkolno . Przedszkolny

D Y R E K T o R *-:e,s#ns#ilrnfisporna5a
ZespoluSgkolno-Ptzedszkolneso 

*,ruurrJ?fjl?iEotd*unor,oruool{ o\ 0-o tln'--'-'- [., ^t/-at
o,no,,)*,iii,i;!;i#xit*ii';::,,0i,,,1,*,,,,*,t,

Dyrehorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokalu kontroli,
przysluguie prqwo zglgsllnil nisemnych, umotywowanych zastrze1eri dotyczqcyih ustalefi zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaric|w 4la, 40-024 Katowice, zgoinie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w iprawie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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