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Protok6l

Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba:

w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej

Term iny r ozpoczgcia i zakoh<:zenia

Tematyka korrtrol i.' PrawidlowoSd

nadzoru pedagogicznego.

Czynno6ci kontrolne:

o analiza dokumentacii szkol

pole Szk6l Ponadgimnazjalnych

ika 2018 r.

L

2.

3.

ephnikum w

ywanra przez

t!* re przedsta

ir1 rady pedagogi

4.

5.

6

7

Imig i nazwisko dyrektora: Edyta

Nazwa i siedziba organu sprawu.j jo nadzor peda iczny: Sl4ski Kurator Oswiafy
uf . Powstari c6w 4la, 40-024

Imig i nazwisko kontroluj4cego: ta Golgtrska tator KO
Data wydania i numer upowaznieni kontroli: 24 pafdziernika 2018 r"
nr DK-CZ,.5533.2.156.2018

rektora szkoly zadafi z zakresu

pedagogicznego prowadzonego

w szkole,

wpis w ksiqdze kontroli szk

przegl1d pracown i szkolnych,

rozmowa z dyrektorem szk

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w

Kontrolg przeprowadzono na polecenie Slaski Kuratora OSwi

Dyrektor szkoty w ramach sprawowanego peda opracowuje nakaldy rok szkolny

rady pedagogicz:nej w terminie
plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry tarVia na zebrani

do 15 wrze5nia. Wnioski ze sprawowanego n zLne dwa rary w roku szkolnym -
wnioski koficowe s4 prezentowane na posied ej ternrinie do 31 sierpnia danego

i z poprzedniego roku szkolnego,
roku szkolnego. Przedstawione plany nadzoru

obowr4zuj4ce formy nadzoru, kierunki reali pans twa, prowadzone dzialania,
obszary i zagadnienia istotne w dzialalnoSci

W bie24cym roku szkolnym w ralnach prze zarej ewaluacji vrewngtrznej zaplanowano badanie
w zakresie: ,,Szkola lub plac6wka pomaga

p ar afa dy r e kt or a s z koly

?'r,7r7',n

8

l 
ujawnionVch n

gZyc trud ucznia wynikaj4ce z lego sytuacji



spolecznej" orazz,,Otganiz:,acja

dziedzin wiedzy ijej wykorzysta

r6wnie2 spos6b wyl<orzystania w

roku szkolnym. Wnioski obej

realizuj4cymi zajgcia z tym samy

na szkoleniach z<>wnEtrznych oraz

Dyrektor szkoly,wspomaga na

w szkole oraz w innvch nlac6wk , budowanie

wspieranie i motvwowanie do zenia kwalifi

h umcrZliwia uozniom powi4zanie rohnych

net bieLqcy rok szkolny uwzglgdniono

icznego sprawowatlego w poprzednim

ienie wsp6lpracy pomiEdzy nauczycielami

oSi dzielenia sig nauczycieli wiedz4 zdobyt4

in6w zewngtrznych.

ie udzialu w szkoleniach organizowanvch

tywnego systemu doskonalenia nauczycieli,

i zawodowych, inspirowanie do dzialalno5ci

i awansu zawodowego, obserwacj E zajEd

podstawie diagnozy przysz\ych i obecnych

je form doslkonalenia. W bieZ4cym roku

wa o5wiatowego (m.in. ocena pracy, ochrona

ksztalceniu zawodowym). W ubiegtym roku

studniach podyplomowych (m.in. w zakresie

oraz ksztalceniia zawodowego), kursach

nego nadzoru zgodnie z obowi4zuj4cymi

aniu kolejnych

vych. Dyrekto{

lnnowacyJneJ, wspieranie rv

oraz prac7 w zespolach przedmi

potrzeb szkoly oraz pfopozycji nau

szkolnym odbgd4 sig szkolenia z

danych osobowych, profila,[<tyka u

szkolnym nauczlisisls podrrosili s

ksztalcenia specjalnego, dorad

i szkoleniach.

Dyrektor realizuje

przepisami prawa.

10 Opis ujawnionych niepraw

nieprawidlor.r,oSciami w

dzialal n o6ci statutowej s;zkoty I p

11.

Nie stwierdzono nieprawid

Na podstawie art. 55 usrt, 4

poz. 996 ze zm,) zaleca sig:

Zaleceri nie

WI

eli okre6fa pro

zadania wyn aJ4ce

i data

DYREKT
Zespolu Szkoi

jetym kontrol4 .w zwiqzku ze stwierdzonymi

, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej

bjgtynn kontrolqL.

ra2015 r, Prawo o6wiatowe(Dz.IJ.22018 r.

,cpol,26 paldziernika 201 8 r,

protokolu

I, 26 paLdziernika 20 1 8 r.

i w zakresie

z dnia 14

Szktil PonadgimnazialnY

TECHN I KUM

-230 KONIECPOL mqr yt
podpis dyrektora szkolyl

p ar afa dyr e kt or a s z koty

€/6F

nych

isania protokolu



po dpis dyre ktor a szkoty/plac dw ki,

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7

przysfuguje prawo zgloszenia pisemnego

zawafichw protokole kontroli do Sl4skiego

zgodnie z $ 18 ust, 1 Rozporz4dzenia Mini

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.

par afa dyre kt ora sz koly

a ",n1xt

trtaldziernika 2018 r,

nia otrzymania protokolu kontroli,

'.zastrzeilenia dofyczqcego ustalefr

l, Powstaf,c6w 41a 40-024 Katowice

:j z dnia 25 sierpnia 2017 roku

{(oniecpol,2




