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Protokoł kontroli dorażnej

1. Nazrva szkołyiplacówki, siedziba: Szkoła Podstarvowa im. Jarra Kochanowskiego rv CzamYm

Lesie, ul. Szkolna 6,42-233 M,vkanów,

2. Inrię i nazwisko dyreklora: Beata Sikorska

3. Nazwa i siedziba organu sprarłTrjącego nadzór pedagogiczny: Sląski Kł;rator Oświaty,

40 - 024 Katorvice, trl. Powstańcow 41a

4.Imięinazwiskokontrolującego:EdytaSwierczervska

5. Data lvydania i numer uporvaznienia do przeprowadzenia kontroli: DK-CZ,5533,2,98,20i8

z dnia 22.05.20i 8 r.

6. Termin,v rozpoczęci ai zakończenia kontroli: 25.05.20l 8 r.

7. Tematyka kontroli (zgocłnct z przepisałłli arf. 55 ust, 2 tłstav,y Pravlo ośv,iatowe)

prawidłowość wykonlłr,ania prze7, dyrektora zadań ły zakresie nadzoru

pedagogicznego, zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami

oraz łł.yko.ryityo uoia kompetencj i rady pedagogicznej.

8. Czynności kontrolne: fozmowa z dyrektorem. analiza dokumentacji (Plan nadzoru, teczki akt

osobowych. księ ga protokołór,v rad pedagogicznych),

9. Opis ustalonego stanu faktycznego. lv tynr rrjawnionych nieprawidłclwości:

kontrolę przepro§,adzono w związku z analizą doĘchczasowych wyników nadzoru

pedagogicznego.

pani dyrektor posiada plan nadzoru na rok szkolny 2017118 zawierający wymagane prawem

elementy: plan i zaktes ewaiuacji wewnętrznej, plan i ńarmonogram kontroli, zakres rł'sPomagania

nauczyciel'i w realizacji ich zadń. zak es *o.ritoro*ania, plan i harmonogram obsen,vacji zajęc oraz

dokonyrvaniu o."ny |.acy zawodowej nauczycieli, iłyniki i wnioski z poprzedniego roku szkolnego,

Zńożeniaplanu nud)oru'rostały przedstawióne na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 12 wrzeŚnia

2017 r. pani dyrektclr dwa ,uiy-o, roku na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstarvia ogolne

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagog-icznego, Dyrektor Podejmuje działania wsPornagające

nauczyciel i poprzez organizowanie szkłen i nirad. motywowanie do doskonalenia i rozwoju

zar,ł,odor,vego. Dcl ,uykJ.rywarria zadń powołuje zespoły nauczycielskie, np,: zespoł nauczycieli

edukacji *.r"rrrorrkolnej, przedmiotów humanistycznych. przedmiotorv matematyczno

p."y.oóri.ry.t. językow}. zespół wychowawczy otaz do spraw ervaluacji, Corocznie

i.""p.o*udr*u;*.t ewaluacja wór,vnętrzna pracy szkoły (w roku szkolnym 2017l18: ,,Rodzice są

paltnerami szkoły").
W szkole pozostaje zatrudnionych 34 nauczy,cieli. Analiza dokumentacji kadrowej wskazuje,

iz nauczyciele są zatrrrdnieni zgodnie z kwalifikacjami,
Na podstawie analizy księli protokołow rady pedagogicznej stwierdza się. Że rada Pedagogiczna

w pełni rĘ,korzystuje tÓ*p"Óncje stanowiące i Ópiniujące określone w art. 70 ust, 1 i 2 ustawY

z łnia 14 grudnia zoj6 r. piawo oświatowe ( Dz. U. z20|8 r.. poz. 996 ze zm,)
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10. Opis ujawnionych nieprał,idłorł.ości \\r zakresie niecbjętym kontrolą w zrviązliu

ze strł,ierdzonymi nieprarvidłor,vościami w działainości d,vdaktycznej. rłychor.ł,awczej

i opiekuńczej oraz innej działalności statutorvej szkoły/placorvki:

nie stryierdzono

11. Na podstai.ł'ie art. 55 ust, zl ttstar,l,,v- z dnia z dnia 14 grudnia 2a16 r. Prawo ośrviatorł,e (Dz. U.

z 2018 r.. poz. 996 ze zm.) zaleca się: nie do§czy

podpis konlroltł;iacego, łnie.jsce i clata podpisarlicl protoktlłu

o
Oą. OC ZO/ł,}"

qzsoŁA PoD§TAwowA
im. Jana Kochanłwskiąo w Czarvr1..i" 

-

Uzamy Las, ul. Szkolna6

podpis dyrekłora szkoĘ,iplclcóv,ki, mie.jsce i dała podpisania pł.otokału

1 2. Pośrł,iadczenie odbioru protokołu kontroli :

Dyrektorołr'i szkoły/płacówki. w terminie 7 dni roboczych od dnia otrz,vmania protokołu kontroli.
prąrsługuje prawo zgłoszenia pisemn;lch. umotywowanych zasttzeżeń dotl,czących ustaleń
zalł'ańych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Ośr,ł,iaty. ul. Powstańców 4Ia, 4a-024
Kator,vice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edrrkacji Narodorvej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprarł.ie nadzoru pedagogicznego (Dz. IJ . z 2017 poz. 1658).
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