
DK-88.5533.2.17.2018

Protok6l kontroli dorafnej

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Niepubliczna Szkola Podstawowa Da Vinci

w Zywcu, ul. Pilsudskiego 22,34-300 iLywiec.

Imig i nazwisko dyrektora: Edyta Suchori

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaficfw 4la

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 16.02.2018 r.

DK-B8.5533.2.L7.2018

Terminy rozpoczEciai zakohczenia kontroli:23.02.2018 r. - 23.02.2018 r.

Tematyka kontroli: Spelnienie warunk6w okreSlonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo

o5wiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. przez szkolg niepubliczn4 o uprawnieniach szkoly

publicznej.

CzynnoSci kontrolne:

KontrolE przeprowadzono w zwi4zku z art, 14 ust. 3 ustawy Prawo oSwiatowe z dnia

14 grudnia 20L6 r. W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpuj4ce czynnoSci: rozmowg

z dyrektorem Niepublicznej Szkoly Podstawowej Da Vinci w Zywcu, dokonano oglgdzin

pomieszczeri szkoly oraz ptzeprowadzono analizE dokument6w wewn4trzszkolnych: arkusz

organizacji pracy szkoly na rok szkolny 201712018, statut szkoly, dziennik zajE(,

obowi4zko!\ych klasy I, dzienniki zajg6 dodatkowych, zalwiadczenie o wpisie do ewidencji

szk6l niepublicznych, decyzjE uzyskania uprawniefl szkoly publicznej, zestaw program6w

nauczaniauwzglgdniaj4cy podstawy programowe ksztalcenia og6lnego, tygodniowy rozklad

zajg(, dla klasy I, ksigga uczni6w, uchwaly w sprawie: wynik6w klasyfikacji Sr6drocznej

uczni6w oraz statutu szkoly, zalwiadczenia nauczycieli z Krajowego Rejestru Karnego,

kwalifikacje nauczycieli, pieczgcie urzEdowe szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

. Osobq prowadz4c4 Niepubliczn4 Szkolg Podstawow4 Da Vinci jest pan Gabriel

Suchori, zamieszk:aly przy ulicy Beskidzkiej 70,34-335 Korbiel6w.
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Organem, kt6ry dokonal wpisu Niepublicznej Szkoty Podstawowej Da Vinci

w Zywcu do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych jest Burmistrz Miasta Zywca

(zalwiadczenie Nr 16/SN-SP/17 z dnia 28.07.2017 r.) jako oSmioletni4 szkolg

podstawowq. Zgodnie z arl. 168 ust. 4 pkt. 6, ust. 5 oraz art. 176 ust. 3 ustawy Prawo

oSwiatowe szkole nadano uprawnienia szkoly publicznej z dniem rozpoczEcia

dzialalnoSci (uzupelnienie zaSwiadczema o wpisie do ewidencji szk6l niepublicznych

nr 16/SN-SP/17 stanowi zalwiadczenie Nr 16alSN-SP ll8 z dnia 1 marca 201 8 r. ).

Postanowieniem Slqskiego Kuratora Oswiaty DK-8B.543.1.1.2017 z dnia

06.07.2017 r. zaopiniowano pozytywnie wniosek pana Gabriela Suchonia z dnra 30

maja2017 r. w sprawie wydania opinii o spelnieniu wymagari okreSlonych w art. 14

ust. 3 Prawo oSwiatowe przezNiepubliczn4 Szkolg Podstawowq Da Vinci w Zywcu

z dniem rozpoczgcia jej dzialalnoSci, tj. 1 wrzeSnia20lT r.

Statut nadano szkole w dniu 31.08.2017 r. Uchwala Nr 212017/2018 w sprawie

przyjgcia statutu oraz wprowadzono w nim zmiany Uchwatr4 Rady Pedagogicznej

Niepublicznej Szkoly Podstawowej Da Vinci Nr 11/201712018 z dnia22)l.2017 r.

Szkola rozpoczEla dzialalnoil z dniem 1.09.2017 r. (klasa I).

Od pocz4tku roku szkolnego 201712018 stan uczni6w w szkole wynosil: 3 uczni6w

(dzienniki zajg(,, ksigga uczni6w, arkusze ocen).

Szkola zatrudnia 5 nauczycieli, w tym nauczycieli etatowych 1

(edukacja wczesnoszkolna) oraz 4 nauczycieli zatrudnionych w niepelnym wymiarze

godzin (. angielski, wychowanie frzyczne, religia, edukacja plastyczna).

Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole s4 zgodne z obowi1zuj4cymi

przepisami prawa. W dokumentacji szkoly stwierdzono brak 4 zalwiadczeh

nauczycieli z Krajowego Rejestru Karnego.

Szkola realizuje zajqcia edukacyjne w cyklu nie kr6tszym oraz w wymiarze nie

nilszym ni| lqczny wymiar obowi4zkowych zajg| edukacyjnych okreSlony

w ramowym planie nauczanta szkoly publicznej danego typu.

Dla klasy I szkoly podstawowej zaplanowano realizacjE obowi4zkowych zajg6

edukacyjnych okreSlonych w ramowych planach nauczania dla publicznych szk6t.

Realizowane s4 dodatkowe zajEcia o charakterze sportowo-artystycznym: taniec

towarzyski, taniec klasyczny, zesp6l g6ralski (we wsp6lpracy z Niepublicznyrn

Przedszkolem Sportowo-Artystycznym Aktive-Kids w Zywcu) oraz zajEcia karate

(we wsp6lprucy z Klubem Sportowym Dragon w Zywcu). Ponadto, razw miesi4cu

prowadzon e sq zaj Ecia z robotyki ot az w ar sztaty do Swia dczalne.
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W roku szkolnym 201712018 szkoia realizuje nastgpuj4ce programy nauczania,

uwzglgdniaj4ce podstawg programowq ksztalcenia og6lnego dla klasy I
(Decyzja Nr 1/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2017 r. w sprawie

dopuszczenia program6w nauczania na rok szkolny 201712018): w zakresie edukacji

wczesnoszkolnej - Nowi Tropiciele dla klas 1-3, wydawnictwo WSiP

(nr dopuszczenia 8l5lll20l7; w zakresie jgzyka angielskiego - Explore Treetops

(nr dopuszczenia 7861112017, autorzy: A. Banasiak, E. Barakowski); w zakresie

religii - zeszyt lwiczeh 1 ,,JesteSmy w rodzinie Pana Jezusa", autorzy: ks. Wl. Kubik,

T. Czarnecka)

Statut szkoly zawiera m. in. zasady klasyfikowania i promowanra uczni6w oruz

przeprowadzania egzamin6w. W roku szkolnym 201712018 przeprowadzono

klasyfikacjg Sr6droczn4 w klasie L Zgodnie z Uchwal4 RP Nr 121201712018 z dnra

24.01.2018 r. w sprawie wynik6w Sr6drocznej klasyfikacji uczni6w w roku szk.

201712018 wszyscy uczniowie (3) zostali sklasyfikowani.

Szkola prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania ustalon4 dla szk6l publicznych:

ksiggg uczni5w, dziennik zajg6 obowi4zkowych, dzienniki zajE(, dodatkowych,

arkusze oc en uczni6w, dokumentacj g doty czqcq klasyfi kowani a.

Szkola nie posiada pieczgci urzEdowych okrqglych (mala i duza) wydawanych przez

Mennicg Paristwow4, co nie jest zgodnie z obowiqzujqcq ustaw4 Prawo oSwiatowe

z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm) oraz rozporzqdzeniem MEN

z dnia 1 8 stycznia 2017 roku w sprawie Swiadectw, dyplom6w paristwowych i innych

druk6w szkolnych (Dz. U. 22017 r. poz. 170,794 oraz 1083).

Szkola posiada wlasne pomieszczenia dydaktyczne: 2 klaso-pracownie, z ktorych

jedna jest uZyczana na potrzeby dzieci sze5cioletnich z Niepublicznego Przedszkola

Artystycznego Aktive-Kids, znajduj4cego sig pigtro nihej; pomieszczenie

pomocnicze wykorzystywane do realizacji dodatkowych zadah, spotkari zrodzicamr

(wyposazone w ksi4zki, klocki, puzzle, szachy, materialy piSmienne); szatnia dla

uczni6w; toaleta dla personelu orM toaleta dla ucznilw przy sali lekcyjnej.

Szkola nie posiada wlasnej sali gimnastycznej,korzystaz gali sportowej oraz basenu

MOSiR w Zywcu.

Wyposazenie sali lekcyjnej oraz sali pomocniczej, ktorymi dysponuje szkola,

zapewnia realizaojg podstawy programowej w zakresie ksztalcenia og6lnego dla klas

I-III (w sali lekcyjnej wyodrgbniono czESt dydaktycznq i rekreacyjn4, wyposazono
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w k4cik czytelniczy, kt6ry pelni funkcjg biblioteki, plansze, liczmany,laptop, tablety,

materialy biurowe, akwarium z jaszczurkq).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwrqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i op iekuircz ej or az innej dzialalno Sci statuto wej s zkolylplacowki : n i e s tw ierdzo n o

11.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22011 r.poz.59 i949 ) zaleca sig:

o Pozyskad od nauczycieli zatrudnionych w szkole informacje z Krajowego Rejestru

Karnego, w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. 10

ust, 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r, - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1189,2203), zgodnie z art. 10 ust. I i 8a tejie ustawy oraz art, 15 ust.4 ltstawy

Prawo ofwiatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r, poz. 59,949 i 2203).

. PodiQd czynnoSci w celu otrzymania pieczgci urzgdowych z uprawnionej do ich

wyrobu Mennicy Paristwowej w Warszawie, zgodnie z art,14 ust, 3 ustawy Prawo

oiwiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r,, poz, 59 ze zm) oraz zgodnie

z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia l8 stycznia 2017 r.

w sprawie iwiadectw, dyplomdw pafistwowych i innych drukdw szkolnyclt

(Dz, U, z 2017 r., poz, 170, 794 oraz 1083) w zwiqzku z ustawq z dnia 31 stycznia 1980 r.

o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej oraz o pieczgciach pafistwowych

(tj. Da U. z 2016 r., poz. 625 ze zm.).

Termin realizacji zaleceh: 05.03.20 I 8 r. - 0 4.0 4.20 1 8 r.
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenra pisemnych, umotywowanych zastrzehen dotycz4cych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstafrc6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U . z 2017 t. poz. 1658).

1 2. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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