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Protokół kontroli doraźnej

Nazwa szkoły l placówki, siedziba :

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,rWOMo' w Częstochowie, Al. Jaha
Pawła II 1261130, 4ż-200 Częstochowa

Imię i nazwi sko dyrektora szkoły l placówki : Katarzyna Wilk

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Śląski Kurator OśŃiaĘ, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolującego: Władysława Tkaczyk - st. wizytator

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli:

13 kwietnia 2018 r. - Nr DK-CZ.ss33.2.7t.201,8

Terminy rczpoczęciai zakończenia kontroli: 19 kwietnia 2018 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe):

Prawidłowość wykonywania pyzez dyrektora placówki zadań z zakresu nadzoru
pedagogicznego.

Cz}nności kontrolne:

rozmowa z dyrektorem placówki p. Katarzyną Wilk, przegląd. dokumentacji: plany nadzoru
pedagogicznego na bieżący rok szkolny i rok szkolny 201612017, arkusze obserwacji, arkusze
monitorowania, raporty z ewaluacji wewnętrznej, protokoĘ zzębran rady pedagogicznej
Publicznej Biblioteki Pedagogicznej, protokoły z narad nauczycieli konsultantów, kańy
oceny pracy nauczycieli konsultantów i nauczycieli bibliotekarzy orazprzegląd dokumentacji
prowadzonej przęz dyrektora placówki w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Opis ustalonego stanu faktycmego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Zinformacji pozyskanych w trakcie kontroli wynika:

Dyrektor placówki opracował plan nadzoru pedagogicznego na bieżący rok szkolny
i przedstawlŁ go radzie pedagogicznej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej na posiedzeniu
14 września 2017 r. (odpowiednie zapisy znajdĄą się w protokole z posiedzenia rady
pedagogicznej) oraz przedstawił go nauczycielom konsultantom w czasie narady 14 wrzęśnia
2017 r. (odpowiednie zapisy znądująsię wprotokole z narady nauczycieli konsultantów).
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018 zawieta:

przeprowadzeńa,

konsultantów i nauczycieli bib,liotekarzy przepisów prawa dot. działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
placówki,

ichzadań,

parufa dyrektora
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Plan nadzoru pedagogicznego nabieżący rok szkolny został opraco\łany z uwzgIędnieniem
wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnlłn,
podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, planu nadzoru
pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 20I7I2OI8 oruz koncepcji
funkcjonowania i rozwoju placówki nalata szkolne ż0I4l20I5 -201812019.
Dyrektor placówki 14 lutego 2018 r. przedstawił na zębraniu nauczycieli konsultantów,
a25 sĘcznia2018 r. na zębrariu rady pedagogicznej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
wnioski ,q,rynikające zę sprawowanego nadzoru pedagogicznego w I półroczu roku
szkolnego ż0I7l20I8 oraz informacje o działalności placówki (odpowiednie zapisy znajdĄą
się w ww. protokołach),
W roku szkolnym 201612017 dyrektor placówki sprawował nadzor pedagogiczny w oparciu

* o plan nadzotu pedagogicznego, który przedstawił radzie pedagogicznej Publicznej
Biblioteki Pedagogicznej na posiedzeniu 8 września 20|6 r. t nauczycielom konsultantom
w czasie zebrania J vn' ześnia 2016 r- (odpowiednie zapisy znajdują się w protokołach
z posiedzenia rady pedagogicznej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej i zzębrania
nauczycieli konsultantów). Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201612017 zostń
opracowany zgodnie z obowiązĄącym prawem, z vłykorzystaniem wniosków z nadzoru
pedagogicznego spra\,vowanęgo w poprzednim roku szkolnym. Przy opracowaniu
uwzględniono podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, plan nadzoru
pedagogicznego Śląskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 201612017 i program rozwoju
placówki nalata szkolne ż01412015 -ż01812019.Zzapisówww. protokołówwynika, że:
- dyrektor przedstawił wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicmego
w I półroczu roku szkolnego 20T6/ż017 oraz informacje o działalności placówki
nauczycielom konsultantom 8 lutego 2017 r., a nauczycielom bibliotekarzom 26 stycznia
2017 r.,

- dyrektor przedstawił wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku
szkolnlłrn 201612017 nauczycielom konsultantom i nauczycielom bibliotekarzom
31 sierpnia 2017 r.
Z analizy raportu z przęprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 201612017
w odniesieniu do zagadnienia ,,Promowana jest wartość edukacji" wynika, że raport zostń
zakończony wnioskami, na podstawie których określono kierunki dzińania placówki
na kolejne lata w zakręsie promocji edukacji (odpowiedni zapis w ww. protokołach).
Rada pedagogiczna Publicznej Biblioteki Pedagogicznej podjęła 14 września 2017 r.
uchwałę nr 5l20I7 w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wyników nadzoru
pedagogicznego w celu doskonalenia pracy biblioteki (wyniki nadzoru pedagogicznego
sprawowanego w roku szkolnym 201 6 12017).
Z analizy dokumentacji dot. oceny pracy nauczycieli wynika, ze dyrektor placówki w latach
2014 -2018 dokonał 24 ocęn nauczycieli konsultantów i nauczycieli bibliotekarzy, oceny
dokonane zostńy zgodnie z obowiązującym prawem.
Analiza dokumentacji dot. awansu zawodowego nauczycieli prowadzona jest prawidłowo
przęz dytektora placówki. W latach 2015 - 2017 stopień nauczyciela dyplomowanego
uzyskało 6 nalczycieli, jeden uzyskał stopień nauczyciela mianowanego. Aktualnie stż
na stopień nauczyciela dyplomowanego odbywa jeden nauczyciel.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńcz ej or az irtnej dziŃalno ści statutowej szkoły/placówki : ni e s tw i e r dz o no.
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11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r. - Prar,vo oślł,iatowe
(Dz.U. z2017 t. poz, 59 ze zn.) nie w)rdano.

Termin realizacji: nie dotyczy.
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l2. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli: 
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podpis dyrektora szkoly/placówki, nliejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkołylplacówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia ottzymania protokołu
kontrolj, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotyrvowanych zasttzeżeń dotyczących
ustaleń zawartych w protokole kontroli do Siąskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 4Ia,
40-024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2011 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z20I7 t. poz. 1658).
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