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Protokół kontroli dorńnej

Nazwa szkoły/placówki, siedziba: Szkoła Podstawowa Fundacji ,,Elementarz" w Jackowie,

Jacków, ul. Szkolna 3,42-282 Kruszyna.

Imię i nazwisko dyrektora: Danuta Kulińska

3, Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzot pedagogiczny: Sląski Kurator Oświaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstńców 41a

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

5. Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: DK-CZ.5533.2.119.2018

z dnia20.06.20l8 r.

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 2I.06.2018 r.

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

Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań w zakresie nadzoru
pedagogicznego, zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi lrwalifikacjami
o raz wyko rzystyw ania kompetencj i rady pedago gicznej.

8. Czynności kontrolne: rozmowa z dyrelłorem, analiza dokumentacji (plan nadzoru, teczki akt

osobowych, księga protokołów rad pedagogicznych).

9. Opis ustalonego stanu faktycznęgo, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrolę przeprowadzono w związku z analuą dotychczasowych wyników nadzoru
pedagogicznego.

Pani dyrektor posiada plan nadzoru na rok szkolny 20I7lI8 zawierający wymagane prawem
elementy: plan i zakres ewaluacji wewnętrznej, plan i harmonogram kontroli, zakres wspomagania
nauczycieliw realizacjiichzadań. zakres monitorowania, plan dziŃańrozwojowych, diagnozapracy
szkoły, plan i harmonogram obserwacji zEęó oraz dokonywania oceny pracy zawodowej
nauczycieli, wyniki i wnioski z poprzedniego roku szkolnego. Zńożenia planu nadzoru zostĘ
przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 7 vrzęśnia 2017 r. Pani dyrektor dwa razy
w roku na posiedzeniach rady pedagogicznej przedstawia ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru
pedagogtcznego. Dyrektor podejmuje dzińania wspomagające nauczycieli poprzez organizowanie
szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Do wykonywania zadań
powołuje zespoły nauczycielskie, np.: zespół samoksźałceniowy w zakresie wykorzystania TIK
w edukacji wczesnoszkolnej i w nauczaniu przedmiotowym, zespół ds. problematyki wychowawczej
i opiekuńczej, ds. promocji i wizerunku szkoły, ds. promocji zdrowia, ds. zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy i nauki ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej, ds. pomocy dzieciom.
zespoły międzyprzędmiotowe: humanistyczne, techniczne, matematyczno - przyrodnicze, języków
obcych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania ftzycznego. Corocznie przeprowadzana jest
ewaluacja wewnętrzna pracy szkoły (w roku szkolnym 20I7lI8: Procesy wspomagania rozwoju
i edukacji uczniów są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Uczniowie nabywają
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Ksztahowane są postawy
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i respektowane są normy społeczne. Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualnych sytuacj i. Rodzice są partnerami szkoły.).

W szkole pozostaje zatrudnionych 16 nauczycieli. Analriza dokumentacji kadrowej wskazuje,
iżnauczyciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami.

Na podstawie analizy księgi protokołów rady pedagogicznej stwierdza się, że rada pedagogiczna
w pełni wykorzystuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia l 4 grudnia 20I 6 r. Prawo oświatowe ( Dz. U . z 2018 r., poz. 996 ze zm.)

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku

ze stwierdzonyrni nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńcz ej oruz innĄ działalności statutowej szkoły/placówki:

nie stwierdzono

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe (Dz.U.

z20I8 r.,poz.996 zę zm.) za\eca się: nie doĘcry

termin realizacji: nie do§cry
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12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:
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Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstńców 41a, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. z20I7 poz. 1658).
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