
DK-88.5533.2.45.2018

Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Koszarawie 434134-332 Koszarawa .

2. Imig i nazwisko dyrektora: Maria Wilczgga

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

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 04.04.2018 r.

DK-88.5533.2.4s.2018

6. Terminy rozpoczEciai zakotczenia kontroli: 10.04.2018 r. - 10.04.2018 r.

7. Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoly w zakresie realizacji zadafi dyrektora.

8. CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzks z ocerrq pracy dyrektora Zespolu Szkolno-

przedszkolnego 
- w Koszarawie (data wptywu wniosku do Kuratorium OSwiaty

w Katowicach Delegatura w Bielsku-Bialei - 09.03.2018 r')'
W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpuj4ce czynno6ci: rozmowQ

z clyrektorem Zespolu, dokonano oglgdzin pomieszczeri budynku szkoly oraz anahzy

dokument6w wewn4trzszkolnych: arkusz organizacji pracy szkoly la rok szkolny

Z1l7l20l8, statut rikoly, plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018,

dokumentacja obserwac;i zajg6, plany ptacy, dzienniki zaj96 obowi4zkolvych

i dodatkowych, ksi42ka protokol6w rady pedagogicznej, program wychowawczo-

profilaktyczny, dokumentacja praktyk pedagogicznych i awansu zawodowego nauczycieli,

io"rny plan- pracy szkoly, 
-procedury i regulaminy, uchwaly rady pedagogicznej,

zestaw program6w edukacyjnych, rejestr wypadk6w, protokoly pokontrolne dotyczqce

bezpieczirisiwa, osi4gnigcia- uczni6w w konkursach i zawodach sportowych, wyniki
pr66nych sprawdzian6w i egzamin6w zev,rngtrznych, dokumentacja samorz4du

uczniowskiego.

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

Statut Szkoly podstawowej im. Tadeusza Ko6ciuszki, wchodz4cej w sklad Zespolu Szkolno-

Przedszkol.r"go * Koszarawie zostal zatwierdzony uchwalE rady pedagogicznej nr 9l23.llll7
w dniu 23;1,1.2017 r. W Rozdziale III Organy Szkoly Podstawowej i ich kompetencje zostaly

zawarte zadania($ 12), uprawnienia ($ 13) orazzakres odpowiedzialnoSci ($ 14) dyrektora.

Dyrektor przygotowujl i prowadziposiedzenia rady pedagogicznej, realizuje uchwaly podjqte

w ramach;e3 [ompetencji. W roku izkolnym 2}l7l20t8 do dnia kontroli podjgto 5 uchwal

w sprawie: 
- 
dodatkowych dni wolnych od zajq(, edukacyjnych, ptzyjEcia statutu oraz

zatwierdzenia wynik6w klasyfikacj i Sr6drocznej.
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Dyrektor opracowuje na krtdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go
radzie pedagogicznej oraz radzie rodzic6w. Plan nadzoru pedagogicznego (zatwierdzoiy
18.09.2017 r.) zawiera wszystkie elementy .vqvznaczone rozporz4dzeniem (cele, przedmiot
i harmonogram ewaluacji wewngtrznej, tematykg i terminy przeprowadzaniakontroli, tematykg
szkoleri i narad) oraz priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2Ol7l20l}.

Dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej og6lne wnioski,
wynikaj4ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzia\alnoSci szkoly
(sprawozdanie p6lroczne i caloroczne).

Wykorzystuje wnioski z nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 201612017 do pracy
na kolejny rok szkolny 2017/2018, dotyczqce: zapewnienia skutecznej pomocy uczniom
maj4cym trudnoSci w nauce oraz stworzenie warunk6w do dalszego rozwoju szczeg1lnie
uzdolnionym uczniom; zwr6cenie uwagi na stosowanie przeznauczycieli metod aktywizuj4cych
na zqgciach z rtczniami; zapewnienie mozliwoSci rozwijania zaintercsowari technoiogi4
informatyczn4; wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo; mobilizowanie uczni6w do
poprawiania ocen niedostatec zny ch.

W roku szkolnym 201712018 zaplanowano ewaluacjg wewnqtrznq w zakresie: ,,Efekty
dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnodci statutowej
szkoly".

Tematyka kontroli dotyczy m. in.: aktywnoSci nauczycieli podczas pelnienia dy2ur6w,
wynik6w nauczania i efekt6w ksztalcenia, realizacji programu ,,Zero tolerancji dla pizemocy
w szkole" ortLz prowadzenia dokumentacji nauczycieli, przestrzeganie zasadbezpieczeristwa.

Przeprowadza nadz6r zgodnie z przyjEtym planem i harmonogramem dzialah.
Systematycznie kontroluje dokumentacjg przebiegu nauczania prowadzon4 pruez nauczycieli,
w tym: sprawdza plany pracy nauczycieli, zapisy w dziennikach, monitoruje realizacjg podstawy
programowej, prowadzi obserwacje pedagogiczne, sporzqdza notatki, obserwuje pracA
nauczycieli i aktywnoSd uczni6w, realizacjg uroczystoSci i imprez szkolnych, wycieczek,
spotkari z rodzicami zgodnie z harmonogramem ujgtym w planie nadzoru pedagogicznego
oraz Planie Pracy Szkoty Podstawowej. Wyniki obserwacji zajg1 omawiaznauczycielami.

Prowadzi i przechowuje dokumentacjg szkoly: statut, ksi42ka protokol6w rady
pedagogicznej, uchwaly, arkusze oryanizacyjne, plany pracy, plany nadzoru pedagogicznego,
dzienniki zajg| obowiqzkowych i dodatkowych.

Monitoruje osi4gnigcia edukacyjne uczni6w zuwzglEdrrieniem ich mo2liwoSci rozwojowych,
wymagan edukacyj nych wynikaj 4cych z podstaw programowych.

Dyrektor dba o prawidlowqrealizacjg zapis6w w statucie w zakresie okreSlania praw uczni6w
(Rozdzial VII $ 63). Upowszechnia wiedzg o prawach uczni6w podczas zajE6, na stronie
internetowej szkoly, podczas uroczysto$ci i lekcji wychowawczych, rozm6w z rodzicami na
zebraniach og6lnych. Czuwa nad respektowaniem praw uczni6w przez nauczycieli i innych
pracownik6w (rozmowy z pracownikami, obserwacja bezpoSrednia). Dba o autorytet czlonk6w
rady pedagogicznej, ochrong praw i godno6ci nauczyciela.

Korzysta z wynik6w nadzoru, analiz z pozyskanych informacji (sprawozdania z pracy
zespol6w: humanistyczno-matematyczno-przyrodniczego i wczesnoszkolnego) oraz opracowuje
i wdrala procedury i regulaminy, m.in. procedury postgpowari w przypadkach zagroaefi: rry.
ruZqcego lamania norm spolecznych, b6jek, Y,radziely, zarrieszczania i rozpowszechniania tresci
pornograf,rcznych, w sytuacji cyberprzemocy, ,,Niebieskiej Karty", w przypadku gr62b, sygnal6w
i zachowaf samob6jczych, postgpowania z uczniami w szczeg6lnych sytuacjach
wychowawczych (wagary, przemoc, agresja, wandalizm); Regulaminy: oceny pracy nauczycieli,
ptzyznawa{ria nagr6d pracownikom, wypozyczaniapodrgcznik6w w szkole, dy2ur6w nauczycieli,
Wewn4trzszkolny System DoradztwaZawodowego, Szkolny Klub Wolontariatu, Kodeks lJcznia,
Kodeks Pracy.

Ustala na podstawie propozycji zespol6w nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia
w zespole nauczycieli, po zasiqgnigciu opinii rady pedagogicznej i rady rodzic6w zestaw
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podrgcznik6w lub material6w edukacyjnych obowi4zujecy we wszystkich oddzialach danej klasy.
Opracowano Szkolny Zestaw Program6w Nauczania dla szkoly podstawowq z uvtzglgdnieniem
nowej podstawy programowej, zatwierdzony przez radg pedagogiczn1 w dniu 11.06.2017 r.
oraz Szkolny Zestaw Podrgcznik6w zaopiniowany przez radg pedagogicznq w dniu 28.06.2017 r.

i dopuszczony do uzytku szkolnego przez dyrektora Zespolu zarzqdzeniem m 11116/17.

Ustala szczeg6lowe zasady korzystania przez uczni6w z podrEcznik6w lub material6w
edukacyjnych, uwzglgdniaj4c koniczno56 zapewnienia 3-letnigo okresu u?ywania tych
podrgcznik6w lub material6w (Regulamin korzystania z podrgcznik6w).

W plac6wce opracowano Plan Pracy Szkoly, kt6ry zawiera m. in. harmonogramy spotkaf
i konsultacji z rodzicami oraz posiedzeri rady pedagogicznej oraz opracowano
Plan Wychowawczo-Profilaktyczny zatwierdzony przez radg rodzic6w w dniu 08.09.2017 i radg

pedagogiczn4 w dniu 22.09.2017 r.
Rozpoznaje potrzeby w zakresie opieki nad uczniami poprzez obserwacjg w r6znych

sytuacjach, rozmowy indywidualne z uczniami, z rodzicami, wsp6lprac9 z r62nymi instytucjami
np.: GOPS, GOK, OSP, Posterunek Policji w JeleSni, NadleSnictwo JeleSnia, S4d Rejonowy, PPP

w Zywcu, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych, Gminna
Biblioteka w Koszarawie, PCPR, PCK, GOK. W roku szkolnym 201712018 5 dzieci korzysta
z dolywiania ze Srodk6w GOPS. Pomoc w formie paczek Swi4tecznych, w ramach wsp6lpracy
z PCK otrzymuje 2 dzieci.
Do 7 oddzial6w szkoly podstawowej uczgszcza 129 uczni6w. Zaden z uczni6w nie posiada
opinii lub orzeczen poradni psychologiczno-pedagogicznej, wynikaj4cych z dysfunkcji.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie zajgd wyr6wnawczych
wiedzy i umiejgtnoSci (matematyka, frzyka, j. polski, j. angielski, j. niemieckiego, biologii,
chemii, geografia, przyroda) oraz zajg| sportowych (doskonalenie sprawnoficifrzycznej) i k6trek

zainteresowari (biblijno-misyjne, teatralne, ekologiczne, matematyczne, redakcyjne ,,Groszek",
rob6tek rgcznych, sportowe - mini pilka noZna). Stwarza warunki do dzialania Szkolnego Klubu
Wolontariatu (akcje charytatywne: ,,G6ra Grosza", ,,GorqczkaZlotd',,,Zbi6rka zakrgtek").

Zapewnia odpowiedni stan bezpieczefrstwa i higieny pracy. Organizuje okresowe szkolenia
w zakresie BHP i ochrony przeciwpoZarowej dla nauczycieli i innych pracownik6w szkoly
podstawowej, dba o stan sanitarny i bezpieczefstwo calej spolecznoSci szkolnej (protokoly
badania przegl4du urz1dzei gadniczych, pomiary chemicznych zanieczyszczen w kotlowni
i kuchni, pomiary elektryczne, monitoringu wizyjny).

W szkole powolano koordynatora ds. bezpieczefrstwa, gromadzone s4 protokoly z przegl4d6w
obiektu szkolnego (ostatni z 08.02.2018 r.), prowadzony jest rejestr wypadk6w uczni6w
i pracownik6w szkoly oraz dokumentacja wycieczek szkolnych (karta i harmonogram wycieczki ,

oSwiadczenia i obowi4zki kierownika wycieczki, zgodarodzic6w w formie oSwiadczania).
Dyrektor wsp6ldziala z radq pedagogicznq, i rudq rodzic6w (dokumentacja rady rodzic6w)

zgodnie ze statutem szkoly, jako przewodnicz1cy rady pedagogicznej planuje i organizuje
zebrania rady zgodnie z wymogami prawa - w biezqcym roku szkolnym zaplanowano 11

spotkari rady pedagogicznej. Wspiera w dzialaniu samorz4d uczniowski, kt6ry prowadzi wlasn4
ksiq2kg protokol6w, sprawozdania z dzialalnoSci oraz gazetkg, posiada opiekuna oruz plan
pracy i regulaminy.

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

Promuje szkolg w Srodowisku i prasie lokalnej (Dziennik Zachodni) oraz na stronie
internetowej Zespolu i w gazetce szkolnej (WieSci Szkolne), organizuje jaselka dla senior6w
w Gminnym OSrodku Kultury, Dzieh Dziecka, Rodziny, Dziadka i Babci, Piknik Rodzinny,
Drzwi otwarte szkoly i przedszkola, kiermasze Swi4teczne.

Dyrektor organizuje i nadzoruje na terenie szkoty odbywanie praktyk pedagogicznych przez
student6w, prowadzi dokumentacjg praktyk studenckich, podejmuje wsp6lpracg ze szkolami
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wyaszymi w zakresie organizacji praktyk pedagogicznych - w bie24cym roku szkolnym
z Akademiq Techniczno-Humanistyczn4 w zakresie pedagogiki przedszkolnej

i wczesnoszkolnej.
Przyznaje nauczycielom nagrody dyrektora, dodatek motywacyjny, wystgpuje z wnioskiem

o nagrodg W6jta Gminy Koszarawa orazudziela urlopu dla poratowaniazdrowia nauczycieli.
Dyrektor przestrzega zapis6w w statucie szkoly w zakresie realizacji swoich zadah.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwi4zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly I plac6wki : nie stwierdzono

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

(Dz. U. 22017 r. poz. 59 i 949 ) zalecerfi nie wydano.
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

podpis dyrehora szkoly/plac1wki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkolylplac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezei dotycz4cych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia MinistraEdukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 22017 t. poz. 1658).
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