
DK-CZ.5 533.2. 105.20 I 8

Protok6l ko troli doraZnej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: IV

w Czgstochowie, Al. NMP 56

m Ogdlnoksztalc4ce im. Henryka Sienkiewicza

Imig i nazwisko dyrektora: Jadwiga

Nazwa i siedziba organll sprawuj nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstafi c6w AIa, 40-024 Katowice

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgo

Data wydania i numer upowaznienia

nr DK-CZ.5533.2. I 05.20 1 8

2.

a

4.

5.

Grolq:bska wizytator KO

przeprowadzenia kontroli: I czerwca 2018 r.

6. Terminy rozpoczEcia i zakoftczenia kon li: 4 czerwca 2018 r.

7. Ternatyka kontroli.' Kontrola realizacji leceli wydanych w protokole l<ontroli dorainej

nr DK-CZ.5533. 1 59.20 I 7.

8. Czynno6ci kor-rtrolne:

c analiza dokumentacji szkolnej:

realizacjE zajg(, biologii i chernii

ncz4cych w oddziale biologii i c

ki z dziennika elektronicznego potwi erdzaj 4ce

kontrolowanyrn oddziale, o6wiadczen ia nauczyc i el i

ii o rea.lizacji podstawy programowej.

. wpis w ksigdze kontroli szkoly nr

. r'ozlnowa z dyrel<torern szkoty.

14

9. Opis ustalonego stanu fal<tycznego, w tym

Z analizy wydruk6w z dzienntka elektronicznego

w kontrolowanym oddziale wynika, Ze minimalny

Lj awnionych nieprawidlowodci :

ierclzajq,cych realizacjg zajg6 biologii i chenrii

miar g;odzi n oborvi 4zkowy ch zaj gc ed u kacyj rryc h

z przedmiot6w real izowanyclr w zakresie rozsze yn zostal zrealizowany. Wyrniar ten wynosi 240

godzin w trzyletnin okresie nauczania zgodnie

Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2072 r. w

publicznych (Dz.U. 22012 r. poz.204 ze zm.). W

zal1czrikiem nr 7 do rozporz1dzeniem Ministra

ie ramowych plan6w nauczania w szkotach

ontrcrlowanyrn oddziale zrealizowano o 20 godzin

wigcej zajEc z biologii oraz o 6 godzin wigcei zaj z chemii od wymiaru minimalnego.

Z inforrnacji uzyslcanej od dyrektora szkoty

pedagogicznego dyrelctor:

monitorowal na biez4co wpisy nauczyciel

wynika, 2e w ramach sprawowanego nadzoru

\t_ 
pcrrafa dyrekroro szkoty

\

w dziennilcu zajgd lekcyjnych,



od nauczycieli chemii i biologii odebral

i tre6ci wynikaj4cych z programu nauczan

zor ganizowal zastgpstwo za nieotrecnego

Zalecenia wydane dyrektorowi szkoly w proto

zrenlizowane.

10. Opis ujawnionych nieprawidtowo6ci r,v z:akres

nieprawidlowodciami w dzialalnoSci dydak

dzialalno$ci statutowej szkoly/plac6wl<i :

Nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakres

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnria 14

996 ze zm.) zaleca siE:

Zaleceri ni no.

R

4r

yrek{tfior Szkoly
\ \r^ f\ l ^
.{c Jlra. ., . V(.((\qJt*l.t^.

11.

TYI

12.

p o dp is dyrekt or a s zkoly/plac 6w ki, ntiei s c e

Po$wiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Dyrektgr SzkotY
[S^tr^

,a, t"ffiS sipq...hnb,l^**. . .u 9.\..

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miei sce

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni

przysluguj e prawo zgLoszenia pisemnego, t.t

w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora O$

z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra EdLrkacji

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2201'7 r. poz. 76

Ir
W\ 

parafa dYrektora szkolY

\\

iadczenia o zrealizowan iu podstawy programowej

a)

auczyciela chemii.

Ie kontroli dora2nej z 10 stycznia 2018 r. zostaly

nieobjgtym kontrol4 w zwi1zku ze stwierdzonymi

znej, wychowawczej i opiekufrczej oraz innej

nieobjgtym kontrol4.

ia20I6 r. Prawo o$wiatowe(Dz. U. z2018r.poz.

Og , ffi, daIS n

isania protokolu

$\ ,ffi,l"o1fi 
"

I V, l-iCeU;"i r ijiti{ i j r rr,ri.,l i.i ii! jC.,ii : :
iin. Henryk:, ilrerrkir:r,,,ic,;.

Al. t'iMP 56, 42-).0C (iz:esr(;i:nr:\,,iii
-iel3e,32a 

1614
NIP 573-10-3lj-{J40, tDfj {.Jt}02 i?611:l

data podpis ania protokolu

I V. Liceuri r Llgilirtill(t,;,/_tatlcECe
irn. iJenrvka Sieirkiewrcza

Ai. N[4p Eit, rr2-20A Czgsiaoriowir
q ^ l:fl, f el ,3,i 3'i4 14 r 4

.,. uN.t.r.\)..v. . ... . . " NlFl iiTti-lil-3:i-04U, IDS 8c02_12i)82

I data odbioru protokolu

zych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

wane go zastr zeLenia d oty cz4c e go u s talefl zaw afi ch

, ul. Powstaric6w 41a 40-024 Katowice zgodnie

arodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

8).


