
Slqski Kurator OSu,iaty

ul. Powstanctiw'4la

40-0211 Katowicc

wN.5533.2.3.2018

Protok6l kontroli dorazne.i

l. Nazwa szkoll " siedziba: Szkola Podstarvowa nr 1 1 z. Oddz,ialami

Integracyjnymi im. 'l'. KoSciuszki w Katowicach. ul. Nasypowa 16. 40-551

Katowice

2. Imiq i nazu,isko dyreklora szkoly: I)anuta ChLrdek

i. Nazua i sicdziba orgiutLr spraw'ujilccgo nadz6r pedagogicznl': Slqski Kurator OSil'iaty,

Lrl. l)owstaricow'4la. 40 - 024 Katowice.

4. Irniq i nazwisko kontrolu.iEcego: Adriana WaSnik

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:l I pai.dziernika 2017 r.

wN.5533.2.3.2018

(r. 'l'crrnirrv rozpoczqcia izakoriczcnia kontrcli: l2 stvcznia 201ti r.

1. lcrrrat-"-ka kontroli: Planowanie nadzoru pedagogicznego przcz dyrektora szkoly.

8. CzynnoScikontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly.

b) analiza dokumcntac.j i :

o planu nadzoru pedagogiczltcgo na rol< szkolnr' 201 7i201 fl.

. w)nikow i w'rrioskow z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora

szkoly w roku szkolnym 201612017.

o protokolow z z.ebrah Rady Pedagogicznej.

9. Opis ustaloncgo stanu faktycznego. w tym r"rjawnionych rricprawidlowoSci:

I)y'rcktor szkoll' opracowal plan nadzoru pcdagogicznego na rok szkolny 201712018

z uwzglqdnieniem wnioskiiw ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim

roku szkolnynl oraz podstawowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowei paristwa na

rok szkolny 201712018.

Plan nadzon-r pedagogicznego na rok szkolnr' 2017 201fi zawicra: przcdmiot cwaluac.ii

ll'cw ngtrzne'.f oraz tcrntin .ir'i przcpror,i'adze nia. tcntatykq i ternliny przcprowadzenia

kontroli przcstrzegania przez nauczycieli przepisow prawa dotycz4cego dzialalnoSci



dydaktycznej. wychowawczej, opiekunczej oraz innej dzialalnoSci statutowe.j. zakres

wspomaganianauczycieli w realiz.acji ich zadari, zakres monitorowania pracy szkoly, plan

obserwac.j i za.i qc ed ukacyj nych oraz plan doskonalenia nauczyc iel i.

Ww. dokunrent zawiera ponadto: cele i zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego.

priorytety dyrektora szkoly, podstawowe kierunki realizacji polityki oSwiatowe.i panstwa

na rok szkolny 201712018 ustalone przezMinistra Edukacji Narodowc'j.

Plan nadzoru pedagogicznego zostal przedstawiony radzie pedagogiczne.j u' dniLr l4

wrzeSnia 2017 r.

Dyrektor szkoly realizu.je t.adania w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego

zgodnie z $ 23 i 24 Rozporzqdzenia Ministra fidukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 201 7

roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. '2.2017 r.. po'2. I 658).

10. Opis u.iawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobiqtym kontrol4 w zwiq'zku z.e

stwierdzonymi niepraw'idlowoSciami w dzialalnoSci dydaktyczne.j. wyclrowawcze.j

i opiekuncze.i oraz innej dzialalnoSci statutowe.i szkoly: nie stwierdzono.

ll. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo OSwiatowe

(Dz. U. 22017 r.. poz..59 z po2n. zm.) 'z.aleca siq: zalecen nie wydano.
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poclpi,s dltrekloru s'zkolyip\uc6tt,ki, mieisc'e i tlu:a ytdpi.runiu protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

trxtdpi.s tl!,rcktot'tt,s':koly,pluc'dwki, miej.sce iclutu otlbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly. w terntinie 7 dni roboc'zych od dnia otrzymania protokolu kontroli.

przysluguje prawo zgloszenia pisemnego. umotywowanego zastrzelenia dotycz4cego ustalefi

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty. ul. Powstaricow 41a.40-024

Katowice. zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukac.ii Narodowe.i z dnia 25

sierpnia 201 7 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ . z 2017 r.. poz. 1 658).


