DK-88.5533.2.39.2018

Protok6l kontroli doru1nej

t. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja
w Bielsku-Bialej, ul. Komorowicka 13, 43-300 Bielsko-Biala.
Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Marta Czauderna.

Nazwa

i

siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagog;czny: Slqski Kurator OSwiaty, ul.

Powstaric6w 4l a, 40-024 Katowice.
ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Bozena Walaszczyk.

Data wydania

i

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 marca 2018 t.,

DK-BB.s533.2.39.2018
Termin rozpoczpciar zakonczenia kontroli: 19 marca2}l8 r.

z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pdin. zm.): prawidlowoSd wykonywania przez
dyrektora publicznej szkoty zadafi w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz innych

Tematyka kontroli (zgodna

zadafi statutowych w zwi4zku z ocenQ pracy dyrektora.
8. CzynnoSci

kontrolne:

Dokonano analizy dokumentacji

:

o Statut Szkoly Podstawowej nr l0 Towarzystwa

Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-

Bialej.
zkolny Pro gram Wychowawczo -Profi

ak ty

czny na bieZqcy rok szkolny,

o

S

o

Protokoly posiedzeri Rady Pedagogicznej

I

- rok szkolny 201512016, 207612017

i 20t7120t8,
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201612017 i201712018,

Sprawozdania ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego za rok
szkolny 201612017

r-{
o
P

V)

(zaIi II semestr) i I semestr br. szkolnego,

a

Raport z ewaluacji przeprowadzotej w roku szkolnym 201612017,

a

Plany pracy i sprawozdania,

.
.

KsiQga ewidencji,
KsiQga uczni6w,

o Arkusze ocen,
o Regulamin Rady Pedagogicznej,

I

purafo kontrolujqce

o

Dokumentacja awansu zawodowego nauczycieli,

a

Procedury obowi4zuj4ce

w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im.

M. Reja w Bielsku-Bialej,
o

Protok6l przegl4du BHP,

o

Dzienniki lekcyjne

i

zqg|

dzienniki

dodatkowych (elektroniczne)

- rok szkolny

2017120t8:

Dzienniki innych zajqt (papierowe)
zaj

- rok szkolny 201712018: logopedy,

Swietlicy,

gt r ew alidacyj nych,

o Dokumenty potwierdzaj4ce kwalifikacje nauczycieli prowadzqcych

zajgcia

rewalidacyjne,

o Dokumentacja

obserwacji lekcji, zaigl.

Przeprowadzono rozmowg z:

o Dyrektorem szkoly - paniqMartqCzaudem4.
Dokonano przegl4du bazv i wyposaZenia szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego,

w tym ujawnionych

nieprawidlowoSci: kontrolg

zrealizowano w zwiqzku z wnioskiem Przewodnicz4cego Zarzqdu Towarzystwa Szkolnego

im. M. Reja w Bielsku-Bial.ej,Pana Jacka Henryka Bartnika o dokonanie oceny pracy, kt6ry
wplyn4l do Kuratorium OSwiaty w Katowicach02.03.2018 r.

Szkola funkcjonuje w oparciu o:

o Statut Szkoly Podstawowej nr 10 Towarzystwa

Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-

Bialej,
Szkolny Zestaw Program6w Nauczania dopuszczony przez dyrektora szkoly,

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

-

uchwalony przez radg pedagogiczn4

w porozumieniu z radq rodzic6w, zgodnie z zapisami statutowymi, okreslaj4cpri
kompetencjq stanowi4c4 rady pedagogicznej w tym zakresie

- $ 13 ust. 7 pkt 3, co

odpowiada zapisom art.84 ust. 5 ustawy z 14 grudnia2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.

U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.)ww. program zawiera nastqpuj4ce elementy: dragnoza

Srodowiskowa, diagnoza sytuacji wychowawczej, zadania, formy sposoby ich
realizacjr w podziale na klasy l-3

i

4-8, wykaz uroczystoSci szkolnych i opis sposobu

dokonywania ewaluacji pro gramu.

e\

Zestaw procedur obowi4zuj4cych

i

t-

w szkole, np. dotycz4cych: organizacji wycieczek

imprez krajoznawczo-turystycznych, zebrah z rodzicam| zagtolen zw. ze Srodkami

.l-,

cn

PargfQ dyrektort

(lrrrzon-.r-*'

purafu kontrolujqcego

,^Y\

odurzaj4cymi, wagar6w, agresji, l<radziely, czynlw karalnych, zagtohen broni%

materialami wybuchowymi, udzielania pierwszej pomocy, u|ywania

elektronicznego, ewakuacji, przedmiot6w niedozwolonych,
uni emozliwi

aj

sprzEtu

zachowah

4cych prowadzeni e lekcj i, zniszczen.

W Planie Nadzoru Pedagogicznego, opracowanym przez dyrektora na poprzedni i biezqcy
rok szko lny, zaplanowano

ws zystki e

wynikaj

4c

ez

r o zp

or zqdzenia formy

:

monitorowani e, np. organizowani e pomo cy p sycholo gi czno-ped ago gicznej, rcalizacja

podstawy programowej, organizowanie konkurs6w szkolnych, respektowanie przez

uczni6w nolrn zachowania podczas zajg1 i po lekcjach, monitorowanie
systematycznego uczestnictwa uczni6w na zajgciach w szkole, realizacja
indywidualnych pro gram6w edukacyjno

- terapeuty czny ch;

ewaluacja wewnqtrzno, trp. ,,Respektowane sq normy spoleczne", ,,lJpowszechnianie
czytelnictwa wSr6d dzieci i mlodzie2t'',,,Prawid1owo56 or ganizacji i funkcj onowania

biblioteki szkolnej", ,,W szkole ksztaltowane s4 postawy

i

respektowane nonny

spoleczne";

kontrole przestrzegania prawa przez nauczycieli, np. spos6b

prowadzenia

podstawowej dokumentacji nauczyciela (dziennik lekcyjny, dziennik zajg6, arkusz

ocen, dziennik Swietlicy, dziennik biblioteki, dzienniki innych zqE6), tealizacja
regulaminu dyzur6w nauczycielskich, terminowo 36 rozpoczynania

i

kofrczenia za19c

przez nauczycieli, realizacja nowej podstawy programowej,

prawidlowoSi

i terminowoSd stosowania trybu ustalania ocen Sr6drocznych i rocznych.
wspomaganie nauczycieli

w

realizacji ich zadan (diagnoza, dzial.ania rozwojowe,

w tym doskonalenie zawodowe, szkolenia i narady). Aby zapewnil nauczycielom
pomoc

w

realizacji ich zadaf oraz doskonaleniu zawodowym dyrektor organizuje

szkoleniowe rady pedagogiczne, np. Bezpieczeristwo

organizowania sprawdzianu

w klasie VI

i

ochrona danych, Procedury

szkoly podstawowej, Organizacja

ksztalcenia ucznifw posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specialnego

w

szkolach ogdlnodostqtrtnych,

z oddzialami integracyjnymi i

specjalnymi oraz

w szkolach integracyjnym, Instrukcja przeciwpo2orowa, Praca z dzietmi z zespolem
Aspergera, Ewaluacja zewnqtrzna w szkole. Wykorzystanie Edukacyinej Biblioteki

Multimedialnej, Dyscyplina

w

zespole, Bezpieczeristwo uczni6w, Warsztaty

nowoczesne technologie, Pierwsza pomoc, Dostosowanie wymagari edukacyjnych do

potrzeb

co(o

i

mohliwoici psychofizycznych uczni6w, Ochrono danych osobowych,

O c e ni ani e ks zt al

tuj qc

e.

,i
l-l
(r)

Paraffirektoro

/Z.o.t*"'

parafs kontrolujqcego

tTO4

Plannadzoru na biezqcy rok szkolny zostal przedstawiony radzie pedagogicznej 12.09.2017 r.

Zaplanowane

i

w

roku szkolnym kontrole, obserwacje,

poprzednim

wspomaganie

monitorowanie zostaly zrealizowane. Dyrektor przedstawil radzie pedagogicznej

sprawozdanie
201612017,

z

realizacji nadzoru pedagogicznego na

w tym wnioski i rekomendacje - protok6l nr

z

I i II

semestr roku szkolnego

z 16.0l.2017r. i

81201612017

nr

r. W br. szkolnym przedstawienie sprawozdania za pierwsze
p6lrocze dyrektor zaplanowal. na 20.03.2018 r. Dyrektor systematycznie obserwuje lekcje
15/201612017

i

31.08.2017

zajgcia, zgodnie

wynikajqce

z

z

zaplanowanym harmonogramem, wchodzi takae

na

obserwacje,

bielqcych potrzeb, np. skargi rodzic6w, sporzqdza dokumentacjq

szczeg6lowymi zaleceniami
poobserwacyjne.

do dalszej pracy nauczycieli i

Na podstawie wniosk6w ze

ze

przeprowadza rozmowy

sprawowanego przez dyrektora nadzoru

pedagogrcznego wdrohone zostaly nastqpujqce dzialania: ustalenie nowego harmonogramu

dyzur6w, nawiqzanie wsp6lpracy

prelekcja dla rodzic6w

o

o

z

przedszkolami

nr 40, 27, 11 (warsztaty dla

obowiqzkach rodzicielskich wynikajqcych

sposobach motylvowania

i

pomocy

szkolnych, sformulowano wnioski

z

z

dziecl),

przepis6w oraz

w nauce, zaktualizowano kalendarz

konkurs6w

ewaluacji m6wiqce o koniecznoSci aktualizacji zasobu

bibliotecznego. Na podstawie wniosk6w, wynikaj4cych ze sprawowanego przez dyrektora
nadzoru pedagogicznego zrealizowano zadania, np.: objEcie dyhurami miejsc wskazanych

jako newralgiczne, a co za tym idzie zwiEkszeniebezpieczenstwa uczni6w podczas przerw,
nauczyciele rozpoczynajq lekcje

i

dyZurowanie punktualnie, szkola

jest

promowana

w Srodowisku dziqki wsp6lpracy z przedszkolami i organizacji dni otwartych, rodzice i
dzieci maj4 mozliwoS6 tdziatu w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli

oferty naszej szkoly, zwigkszyla siE liczba rodzic6w biorqcych udzial
rodzic6w aktylvnie w\qczyla sig

w Zycie szkoly, biblioteka

w

i

poznania

zebraniach, rada

zostala doposazona

w

nowe

poizycje.

Dyrektor wsp6ldzia\a ze szkolami wy2szymi
Akademia Techniczno-Humanistyczna

w

w

w

organizacji praktyk pedagogicznych:

Bielsku-Bialej, Wylsza Szkola Administracji

Bielsku-Bialej, WyZsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

w

Warszawie,

Uniwersytet Slqski, Filia w Cieszynie, \Yy4sza Szkola Uni-Terra w Poznaniu, Szkola Wyilsza
im. Pawla Wlodkowica w Plocku.

Szkola prowadzi KsiEgg ewidencji dzieci podlegaj4cych obowi4zkowi rocznego
przygotowania przedszkolnego i obowiqzkowi szkolnemu zamieszkalych w obwodzie szkoly
zgodnie

=+
16

o

t+)
(n

z przeptsami prawa w zakresie wpis6w: imiq (imiona) i nazwisko, data i

urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkaria ucznia, imiona

miejsce

i nazwiska rodzic6w

oraz

adresy iclr zamieszkania, jezeli sq r6zne od adresu zamieszkania ucznia, oraz informacje
Partfr,Tlyrektora

(,ti""*'"'z*"

purafu kontrolujqcego

tJo\

miejscu spelniania obowi4zku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiqzku
szkolnego. Szkola prowadzi KsiEgE uczni6w zgodnie zprzepisami prawa w zakresie wpis6w:

o

r nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania
ucznia, imiona i nazwiska rodzic6w oraz adresy ich zamieszkania, jezeli s4t62ne od adresu

imiE (imiona)

zamieszkaniaucznia, data rozpoczgcia nauki w danej szkole oraz oddzial, do kt6rego ucznia
przyjpto, data ukoriczenia szkoly albo data

i

przyczyna opuszczenia szkoly przez ucznia.

Wpisy se dokonywane chronologicznie wedlug dat przyjpcia uczni6w do szkoly'
Sprostowanie blgdu jest dokonywane zgodne ze sposobem opisanym w tozporzqdzeniu'
Szkola prowadzi dlakuZdego oddzialu dziennik lekcyjny w formie elektronicznej, w kt6rym
dokumentuje sig przebiegnavczaniaw biehqcym roku szkolnym, zgodnie zprzeptsarni prawa

w zakresie dokonywania wpis6w: w porzqdku alfabetycznym lub innym ustalonym
dyrektora szkoly nazwiska
zarrieszkania, imiona

i

i

imiona uczni6w, daty

i

przez

miejsca urodzenia oraz adresy ich

nazwiska rodzic6w oraz adresy ich zamieszkania, jezeli s4 r6zne od

adresu zamieszkaniaucznia albo sluchacza, adresy poczty elektronicznej rodzic6w

ich telefon6w, jezeli je posiadajq imiona

i

i numery

nazwiska nauczycieli prowadz4cych zajEcia

edukacyjne oraz tygodniowy rozklad zajgd edukacyjnych, tematy przeprowadzonych zajqc
edukacyjnych potwierdzone podpisem nauczyciela, oceny bie2;qce, odnotowuje siE obecnoSd

na

uczni6w

zajgciach edukacyjnych,

a takhe liczbg

godzin usprawiedliwionych

i nieusprawiedliwionych nieobecnoSci na tych zajEciach.

a

liczba uczni6w pozostajqca pod opieka jednego

W szkole

zorganizowano SwietlicE,

nauczyciela

jest zgodna z prawem 18 i 15 uczni6w. Prowadzone s4 papierowe dzienniki

zajgd

w Swietlicy, dokumentujqce zajpcia prowadzone w bieZ4cym roku szkolnym, kt6re sq

zgodne

przepisami prawa w zakresie dokonywania wpis6w: plan pracy Swietlicy na dany

z

rok szkolny, imiona i nazwiska uczni6w korzystajqcych ze Swietlicy oraz oddzial, do kt6rego

lczgszczaj6 tematy przeprowadzonych zajE6 potwierdzone podpisem nauczyciela,
odnotowuje sig obecnoSd uczni6w rraposzczeg6lnych godzinach zajpt,.
Szkola prowadzi dla kaadego ucznia arkusz ocen zgodnie z przepisami prawa, np. dla klasy
1

a arkusz

wypelniany komputerowo symbol z rozporzqdzenia MEN-V3 7bl2.

W szkole dziala Rada Pedagogiczna, a jej dziatalnoS6 prowadzonajest w oparciu o ustalony
przez niq regulamin - uchwala RP

podstawy prawne),

a

nr

61200412005

z 7.12.2004 (zapisy zawierajqnieaktualne

zebrania sq protokolowane. Rada PedagogSczna korzysta ze swych

kompetencji stanowiqcych

w

zakresie: podejmowania uchwal

w

sprawie wynik6w

klasyfikacji uczni6w, np. uchwalanr 512015120t6,41201612017,21201712018 oraz ustalania

rn
o
!

.l-)
(n

sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy szkoly

lub plac6wki, np. uchwala nr 31201512016.
hektora

ttz{zzzzlzztz

parafu kontrolujqcego

plYo/

W

szkole systematycznie wzbogaca sig ofertg edukacyjnq poprzez wprowadzenie do

nauczania matematyki klock6w LEGO More

z

to Math, prowadzone s4 zajgcia z robotyki

wykorzystaniem zestaw6w LEGO Education EY3 oraz LEGO WeDo, bEd4ce czq6ciq

projektu ,,Nie taki robot straszny''.

W opinii dyrektora efektem tych

jest rozw6j

dzialari

zdolnoSci manualnych, matematycznych, logicznego my6lenia, rozwiqzywania problem6w

w

spos6b nieszablonowy. Od

4 lat dziala kolo szachowe, rozwrlajqce aktywno56 tw6rcz4

odpowiedzialnoS6, pamiEi i uwagE, dlatego wlqczani s4do niego takaeuczniowie zZespotem

Aspergera. Zrealizowano projekt "Muzyka, taniec, ruch"
potrzeby ruchowe

w polqczeniu z

-

uczniowie mogli zaspokoii

terapiE za pomocq muzyki (uspokojenie) oraz poznal

elementy tarica (rytmika). W szkole dziala Edukacyjna Biblioteka Multimedialna

i

rozpoczgto

pracQ z Platform4 Moodle.

Uczniowie uczestniczqw pozaszkolnych konkursach
spojrzenie - Tajemnice blqkitnej planety"

i

-

i

osi4gajq w nich sukcesy, np.

: "Inne

laureat, Diecezjalny Konkurs PieSni Patriotycznej

Wojskowej - awans do etapu regionalnego, konkurs recytatorski "Poezja Jana Brzechwy"

w Domu Kultury Kubisz6wka - 4 miejsce, konkurs recytatorski w Bibliotece Pedagogicznej
"W Swiecie poezji Jana Brzechwy"

-I

miejsce, "Losy Zolnierzai dzieje orgaapolskiego" -

do etapu rejonowego, og6lnopolski konkurs z jpzyka angielskiego ,,ENGLISH
owLS" - 4 miejsce, ,,Mieszkam w Beskidach" - nagroda Dyrektora, kuratoryjny konkurs
awans

z matematyki - awans do drugiego etapu, tenis stotrowy dziewczqt - 6 miejsce, miEdzyszkolny

turniej szachowy -

3

miejsce, konkurs jgzyka angielskiego FOX

MiEdzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangurek

- 4

wyr6znienia,

i Kangur - 4 wyr62nienia,2laureat6w,

og6lnopolski konkurs ekologiczny .Czy baterie sq jak bakterie"

- 2 miejsce, migdzyszkolny

konkurs wiedzy o Bielsku-Bialej- 3 miejsce.
Szkola promuje siq w Srodowisku lokalnym np. poprzez organizowanie piknik6w

i

festyn6w

szkolnych, dni otwartych dla kandydat6w. Do promocji szkoly przyczynia siE r6wniez
organizacja warsztat6w dla nauczycieli z robotyki we wsp6lpracy z RODN ,,'WOM" w B-B

i

zajEe dla dzieci

z

okolicznych przedszkoli. Dzieci sq zapraszane do szkoly, gdzie

uczestniczqc w warsztatachmogqzapozfiac sig z plac6wkq. Warsztaty teZ organizowane sqna
terenie przedszkoli.

Szkola wsp6lpracuje z instytucjami np.:

o

Rada Osiedla Bielsko-Biala Wsch6d - festyny przyczymaiqce siE do rozwoju ogr6dka

jordanowskiego, Dziei Dziecka, mikolajki,

\o

a

Swietlice: Srodowiskowa,,Ignis" i Socjoteraperttycznanr 1 ,,FabrykaMarzeh,

o

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

t

-

programy ,,Sp6jrz inaczej", ,,Lubiq moj4

klasq", badania przesiewowe,

P

Lr)

Parufidyrektora

I azz,"-"'o

parafa kontrolujqcego

tr\

.

Teatr Seniora dzialaiqcy przy Domu Kultury Kubisz6wka, prezentowanie

w

auli

szkolnej przedstawieri o charakterze profil aktycznym,

o

Schronisko

dla

zwteruqt ,,Reksio"

-

karma, koce, zabawki

i

inne akcesoria dla

zwterzqt.

o

RODN ,,'WOM" w Bielsku-Biatej - udostgpnianie pracowni komputerowej, zestaw6w
LEGO Education EY3 oraz LEGO WeDo, nauczyciele prowadzqzajgcia pokazowe
dlanauczycieli z innych szk6l bielskich i powiatu w ramach projektu ,,Nie taki robot
straszny", konferencja naukowa ,,Szachy

o

BKS

- edukacja

dzieci

i

- to jest to!",

mlodzie?y w kwestiach sportowego stylu zycia, zdrowego

Zywienia, aktywnoSci frzycznej

i przede wszystkim bezpieczeistwa najmlodszych na

drodze i podczas imprez masowych.

Dyrektor organizuje ksztalcenie specjalne,
zgodnie

z

w tym pomoc psychologiczno-pedagogicznq

przeptsami prawa. Na podstawie orzeczenia decyduje o zatrudnieniu nauczycieli

specjalist6w posiadaj4cych odpowiednie kwalifikacje adekwatne

do potrzeb

dziecka

(skontrolowano kwalifikacje nauczycieli do prowadzenia za1gt, rewalidacyjnych: logopeda,
surdopedagog, oligofrenopedagog, pedagog).

CzynnoSci podejmowafie przez dyrektora w postEpowaniu o nadanie navczycielom stopnia
awansu zawodowego,

d takae

przeprowadzenia postppowania kwalifikacyjnego na stopieri

nauczyciela kontraktowego sq zgodne z prawern.

Zeby umoaliwrd realizacjE przyjEtych program6w rravczarria i wychowania, w szczeg6lnoSci
dostqp do komputer6w, Internetu i program6w multimedialnych, w szkole rozbudowano sied

internetowq zakupiono access pointy wifi, w kazdq sali znajdujqsig tablice interaktyrvne. Do

zqgl z programowania i robotyki zakupiono tablety dla uczni6w, zestawy LEGO Education

EV3, Lego WeDo; LEGO More

i

matematyki. Zakupiono

kupowane

i

to

Math jako pomocy do nauki programowania

uruchomiono platformq edukacyjnq Moodle

sq pomoce dydaktyczne do

i

systematycznie

poszczeg6lnych przedmiot6w.

W

szkole

systematycznie aktualizuje sig systemy operacyjne. W miarq moZliwoSci przeprowadzane s4

remonty: osuszanie, nowe podlogi, malowanie Scian.
Na biezEco, jak oSwiadczyl. dyrektor w czasie kontroli, dokonuje obowi4zkowych przeglqdow

technicznych instalacji, co roku dokonuje przeglqdu pomieszczef pod k4tem bezpieczeristwa

i

estetyki. Zgodme

z

oSwiadczeniem dyrektora

i

obserwacjq organizacja pracy szkoly

odpowiada przepisom bhp, np.:

f:.6
o
P

V)

.
c
o

tygodniowy rozklad zaiE(, dostosowany do potrzeb uczni6w,

liczbauczni6w w klasach i grupach zgodnazprzepisami,
lwiczenia ewakuacyjne,
parafa kontrolujqcego

ry

regulamin pelnienia dy2ur6w or az harmonogram dyhur6w,
a

stosowanie ww. procedur,

a

naprawy wykonywane w spos6b niezagr azqqcy bezpieczefi stwu,

a

zabezpieczono wyjScie ze szkoly przed bezpoSrednim wyjSciem na jezdnig,

a

wyposazono teren szkoly oraz sale lekcyjne w odpowiednie oSwietlenie,

a

trzqdzenia higieniczno - sanitarne utrzymywane se w czystoSci,

a

na szkolnychkorStarzach orazprzed wejSciem zainstalowany zostat monitoring,

a

opracowano instrukcjE przeciwpolarowe

a

dostosowano liczbg ga6nic do dlugo6cikorytarzy orazrodzalu sal lekcyjnych,

o

w kaldej z sal znajduje siE plan ewakuacyjny i numery alarmowe,

a

kadra pedagogiczna zostala przeszkolona z udzielania pierwszej pomocy,

a

w

i

zapoznano z ni4radp pedagogiczn4

apteczki wyposaZono pok6j nauczycielski, sekretariat, Swietlicq

i

salq

gimnastycznq
a

wysoko66 stolik6w dostosowano do wzrostu uczni6w,

a

kazdej sali znajdujq siE szafki, w kt6rych uczniowie moge zostawii swoje ksiqzki,

schody pomalowane

se barwami ostrzegawczpt, zabezpieczone porgczami

uniemo2liwiaj4cymi zsuwanie siE po nich,
ci4gi pomiqdzy schodami zabezpieczone s4 siatk4.

w zakresie nieobjqtym kontrol4 w zwiqzku
nieprawidlowo5ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci
ze

stwierdzonymi

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10. Zgodnie

z

art. 55 ust. 4 ustawy

z 14 grudnia2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

59 ze zm.): nie wydano zaleceri.
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu
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11. PoSwiadczenie odbioru protokolu

.

.

. (rno/o*..A,lo

,.

.

kontroli:

...V,,cfu/.q;...?.?::r^.41,.qs..ac/tr

podpis dyrektora szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli, przysluguje

prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zasttzezenia dotyczqcego ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40 - 024 Katowice,
zgodnie z g 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
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