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Protok6l kontroli doraznej

l, Nazwa szkolylplacowki, siedziba: III l,iceum ogolnoksztalcqce im' Adama Mickiewicza

w Katowicach, ul' Mickiewicza I l, 40-092 Katowice

2. Imig i nazwisko dyrektora: Kalarzyna Piotrowska

i, Nazwa i siedziba organu sprawu.iqce go nadz6r pedagogicznyr Slqski Kurator Oswiaty'

40-024 Katowice, ul, Powstaric6w 4la

4, Imig i nazwisko kontrolujqcego: Dariusz Boruta

5, Data wydania i numer upowa,nienia do przeprowadzenia kontroli: wN'5533.1,67'2018,

l4 grudnia 2018 r,

6, Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: l7 grudnia 201 8 r'

7, Tematyka kontroli: NadzoI dyrektora szkoly nad przestrzeganiem statutLl w zakresie z'asad

oceniania.

8, Czynno$ci kontrolne:

analizowano dokumentacjg: statut szkoly, plan nadzoru pedagogicznego na rok

szkolny2Ol8l2()lL),dziennikilekcyjner.ruuffiprotokolyspotkan
z rodzicami,

przeprowadzono rozmowq z dyrektorem szkoly'

g,opisustalonegostanufaktycznego,wtymujawnionychnieprawidlowosci:

W toku kontroli ustalono:

w statucie III Liceurn ogornoksztalcqcego im. Adama Mickiewicza w Katowicach zawarto

zapisy dotyczqce oceniania uczniow (dz'ial vlll statutu * zasady wewnqlrT'sz'kolnego

oceniania - $ 62-75), co jest zgodne z $ 2 zalqcznika nr 4 rozporzqdzenia Ministra Edukac'ii

Narodowej z dnia2r maja200l r, w sprawie ramowych statutow pubricznego przedszkola

oraz pubric znych szk6r (Dz, tJ. zz0ol r. nr 6r, poz,624 ze zm,), Nauczyciere na poczqtku

roku szkolnego z0rgr20rg poinformowari uczniow oraz ioh rodzicow o wynraganiach

edukacyjnych niezbgctnych do otrz'ymania vzez ucz'nia poszczegolnych $r.drocznych

i rocznycrtocen krasyfikacyjnych zzaig(edukacy.jnych wynikajqcych z'realiz'owanego przez
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siebie prograntu nauczania, sposobach sprawdzania osiqgnigc edukacyjnych uczniow,

warunkach i trybie otrzymania wytszej nii. przewidywana rocznej oceny klasyfilracyjnej

z'tajE( edukacyjnych, co potwierdzajq wpisy w dziennikach lekcyjnych np, klas

- chemia, biologia. .iEzyk hiszpariski, niemiecki. fl'ancuski, t turyfr$
ffi}*matematyka,jgzykpolski,historia,'iEzykhiszpariski,wloski,.niemieckr'
fiancuski,t.tu'yffi-chemia,inibrrnatyka,matematyka,jE,zykpolski,
angielski, hiszpariski, niemiecki, wloski, fiancuski oraz protokoty spotkah zrodz,icami

ucz,niow, ktdre zostaly z.organizowane l3 wlzeSnia 2018 r, np,: protokol spotkania

z. rodzicarni uczni est to zgodne'zarl.44b ust,8 ustawy zclnia

7 wrz,e!;nia l99l r, o systemie o$wiaty (Dz. U,22018 t, poz, 1457 ze zm,),

Dyrektor szkoly opracowal plan nadzoru pedagogicznego z uwzglgdnieniem wynikow

i wniosk6w z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzedninr roku

szkolnym, podstawowych kierunkow realizacji polityki oSwiatowej panstwa, planu nadz,oru

pedagogicz.nego kuratora o$wiaty na rok szkolny 2011812019, statutowych zadah szkoly ora'z

wnioskdw wniesionych do dyrektora szkoly w poprzednim roku szkolnym,

W przedstawionym przez dyrektora planie nadzoru pedagogicznego 'zawarto, telnrin

i przedmiot ewaluacji wewngtrzne.j, tematykq oraz terminy przeprowadzenia kontroli, zakres

wspomagania nauczycieli, monitorowanie, Plan nadzoru pedagoglcznego zostal

przedstawiony radzie pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 20lt8 r., c0 jest zgodne

z.rozporz4dzeniem Ministra lidukacji Narodowej z, dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz, U,22017 r,, poz, 1658), W ramach sprawowanego nadzoru

pedagogicznego dyrektol liceum przeprowadzil w dniach 7-10 listopada 20it8 r. kontrolg

systematycznoSci oceniania ora'z ternrinowoSci oddawania sprawdzian6w. W wynikur

kontroli dylektor szkoly stwierdzil nieprawidlowoSci,

Na dzieh kontroli nieprawidlowoSci zostaly usuniqte,

I0, Opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w zakresie nieobjgtym kontrolq w z.wiqzku

zestwierdzonymi nieprawidlowo$ciami w dzialalno$ci dydaktyczne.i, wychowawczej

i opi ek unc z ej or az i nne.j dzi alal noSoi statutowej sz,koly I placo wk i :

Nie dotyczy

pa rda dyrc kt ora sz koty/p la cdtv k i
. 2x ,,,-,1*,'/

7f u r ula tt k o rtr)o'l fu q c e go / y c t t

(. ,/,, 
"r'



IL Na podstawie art. 55

(Dz. U z 2018 r., poz.

Nie dotyczy

ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016

996 ze zm.) zaleca sig:

r. Prawo oSwiatowe

,2, /,.: ..1.!:.h,16, .,.,,,{.i# *o
kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

i, ill ,''. r
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odpii'dyrektoro szkoly/plac|wki, miejsce i data podpisania p,fatok'itu i \: ' :rr
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeaeh dotyczqcych

zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora O5wiaty, ul. Powstahcow 4la,

Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukac.ji Narodowej z dnia 25

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2.201?r,, poz, 1658).
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