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Protok6l kontrloli doraf,nej

t.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

nadzoru pedagogidznego.

8. CzynnoSci koutrolne:

rtcztli6rv szl<oly, stosorlauych wobec uczni6w l<ar i nagr6d, obowi4zk6r,v ucznia, szczeg6lowych

Nazwa szko{y/plac6v,,l<i, siedziba: Vn LilerLrm Og6lnoksztatc4ce im. J. D4hrowskiego

w Czgstochov,ie, uf . tr-rukasifiskiego 40, 42-200 Czgstochowa

Inig i nazwisko dyrfektora: Tadeusz Kaluinf

Nazwa i sied:ziba organu sprawLrj4cego nadz6r' pedagogicznl,: Stast i Kurator Oswiaty

uf , Powstaric6w 4lh, 40-024 Katorvice

I rrr i g i n azwi sko l<ortrtro I uj 4cego : Malgorzatd. Golgbsha wizytator KO

Data wyclania i nut.per upowaznierria clo prNeprowadzenia kontrgli: 29 paldzlernika 2018 r.

o analiza dol<gmentacji szl<olne.j dotjcz4ce.j nadzoru pedagogicznego prowadzonego

w szko le z Lrwzglgdn ielrieur analizy lrybranych fragrnentgw statutu szkoty,

. wpis w ltsigqlze konl.roli szko{y nr 65]

. przeglqd pracowni szl<olnych,

. rozruovva z dyrektolem szl<oly.

9. Opis Llstalonego stanu fal<tycznego, w tynr Lrj4wnionych nieprawidlowo6ci:

Kontro l g przeprorvadzono na polecen ie S lqsl<iego KLr fatora O6wiaty.

Dyrektor szl<oly w raurilch sprawowanego nadzoru ppdagogicznego opracowuje na kaady rok szl<olny

plan uadzoru pedago6;icznego, lctrily przedstawia na zebraniu rady pedagogiczne.j w terminie

do 15 wrze6nia. Wnioski ze sprawowauego nadzorur sq przedstawiane dwa razy w roku szkolrrynr -
wnioski koficowe sq prezentp\A/ang na posiedzenir-r

roku szkolnego. Przedstawione plany nadzorll Llw

obowiqzu1qce forrrrl, narlzorLi oraz plowadzone dzi

Dyrektor szkoty wsp,omaga nauc:zycielt poplz

doskonalenia, w wynil<u kt6rych nauczyciele podr

podyplomowyclr i l<ursaLch l<walifil<acyjnych.

W wynil<Lr analizy wybranych fragnrent6w statutu

prawnych opracowaltia statLrtu, okre6leuia przypad



warltnk6w i sposobu oceniania wewn4tfzszkolrrego uczn i6w, proigramLl wychowawczo-

profilaktycznego. Ponadto w statucie stwierd{ono brak zapis6w dotycz4cy,ch sposobu organizacji

i realizacji dzialah w zakresie wolontariatu.

10. Opis ujawnionych nieprawidloworici w zakrpsie nieob.igtym ltontlol4 w zwiyzku ze stwierdzonymi

nieprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydhktycznej, wychowawc4ej i opiekLrriczej oraz innej

dzialal noSci statutowej szl<olylp lac6wki :

Podczas kontroli cloraLnej stwierdzono palenie, ze na terenie szl<o.[y osoba vy nie.j zatrLrdrriona palila

papierosa elektronicznego, co jest niezgodne z art,55 ust. 2 pl<t 6 LLstalvy z dnia l4 grLrdnia 2016 r.

Prawo oSwiatowe (D2.U.22018 r. poz.996 zd ztn.), art.3 pl<t 1 i art. 5 usrr. I pl<t 2 ustawy z dnia

9listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed n4stgpstwami nZyu,anizi ty{oniLr i wyrob6w tytoniowych

(Dz.U.z2018r.poz. 1446)orazstanowi narlszenie$12Lrst. lpl<t3i$20Lrst. lpkt2statutLr

VI Liceum Og6lnoksztalc4cego im. J. D4brows(iego w Czgstochowie.

z dnia l4 grLrdnia 2016 r, Prawo| 1. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

poz. 996 ze zn.) zaleca siE:

oSwiatowe (Dz. U, 22018 r

zmieni6 zapisy statutu dotycz4ce: okrb$lenia przypadl<6w, w kt6r',,,clt uczeh moze zosta6

skre6lony z listy uozni6w szl<oly, stospwanych wobec uczni6w kar i nagr6d, obowi4zl<6w

bLr oceniania wewtl4trzszl<olnego uczn idw,

z rrwzglgdn id spos6b olgan izacj i i realizac.ii

odstawy prawne opracowania statutlr zgodnie

za.rt.26 i 98 Lrstawy z dnia l4 grLrdnia 2016 r. Prawo o$wiatovl,,e (Dz. U, 22018 r. poz.996

ze zn'1.),

termin realizacji zalecenia: 10 grudniA 2018 r.

zapewniat lrigieniczne warunl<i n{Lrlci oraz stosowad Z.akaz. palenia papieros6w

elektronicznych na terenie szholy zgodnie z aft.55 Lrst, 2 pkt 6 ustawy z dnia l4 grLrdnia

2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U. z 2018 t'. poz. 996 ze zm.), aqt. 3 prl<t I i art. 5 Lrst. I pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o oclironie zdrowia przed naptgpsliwami uzywania tytoltiLr

iwyrob6w tytoniowych (Dz. U. 22018,r. poz. 1446) oraz $ 12 Lrst. I pl(t 3 i $ ust. I pkt 2

staJlrfLl szholy,

9 listopad{ 2018 r.ji zalecenia:

ATOR.

c46dr

is kontrolujc1cego,

termin reali

szkoly

201 8 r.



protd,kolu

tochowa, 8 listopada 2018 r.

;h od dnia otlzynania protokolu kontroli,

anego zastrzpZenia dotycz4cego ustaleri

iaty, ul. Powitaricow 41a 40-024 Katowice

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku
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