
SQski Kurator O(u iary

ul. Powstaric6w 4la

40-024 Katowioe

wN.5533. L31.2018

Protokirl kontloli dora2nej

l. Nazwa szloll. siedzibar Szkola PorLsrawowa Spccjalna Nr l0 irn. J. Korczaka

w Swiqtochlowicach. ul. Lagicr.rnicka 65. 4 l -()0tj Swiglochlow jre

2 Imig inuzwisko dyrekrora szkol) \\'irold I.ifski

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqccgo rra,,lzor pcdagogicznyi :jl4ski Kurator Ojwiaty,

40 - 02,1 Karowice. ul. Powsranc6w ,1la

4. lrr ig inazw,isko kontrolujqcego: Jakur Padeuski

5. Data wldania i nunter upowa2nienia do przcprowadzeni kontrolit l4 maja 201g r.,

wN.5513. LI 1.2018

6. Terminy |ozpoczgcia izakoriczenia kontrolit l6 maja 2018 r.

7.'lemat1kr Notllrol) /.Lq)onitnic bc:piat:nlch i higiuic:ntch v)Ltrunki ) pobytu dzieci

w tzk)lr I l)t):u.\zkalq oru: p].zrstr:(!tnir l)t.u\ Lbir(kLt

8. C/)nru\r Nu (rul.]c.

a) ..1r.r /a duhu rc taiji

Sutllt Szkol) l)odsrawowql Specjal cl nr I0 irn. Janusza Korczaka w

Swi! tochlowicach.

l.(ejesrr.skarg.

ota*i sluzbowe

dziennik elektroniczLly.

Prolok6l zebrarlia rodzicor.r z dnia I 5.09.20 I 7 or.az z d ni a 26.04.2017 .

List;r uczniriw uczgszr,/ilill!) c I ol(l/]onllnic u zajgciuch (wietlicowych.

l{! c5u N \ padk(i\\.

t)pinra o uczniu nr

Wniosck o wgl4d w sytUaclT a/icrkir.

l)ro1ok6t / upelu z dnia () 0.1 lrrlti..17.1r.1 l0lti. ll.05.l(r18,

ciokurrentacja plzcbicgu pllc\ r ll !L(,/ \ c ie lil.

/r L,



Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznelur dyrektora szkoly w Szkole podstawowej

Specjalnej nr I0 w Swigtochkrwicach za Ip6lrocze 2017/2018

Plan obserwacji

System Bezpicczeistwa Szkoly Podstawowcj Spocjalncj nr l0 r.r S$iglochlowicac[

,^rkusz konlt) r d\2uro\\ u loku szkoln) ni l0l 7/:01 tl.

Ksiq2ka porarl rrIrhulatorl.jnych.

lrannonogranr dr'luro\,! nalcr\ cicli.

harmonogrant pracy nauczycieli w !u,ictlic),.

harnronogram (lv2ur6w obiadou,ych

o(wiadczenia nauczycieli.

b) rozmowa z dyrcktorem szkoiy. nauczyciclami:

c) ogl4d szkoly.

9. Opis ustalonego stanu lhktycznego. w tym uiawnionych nieprawidlor.voSci:

4^
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10. Opis ujawniorych nieprawidlowo6ci u zrLl;rcsic nieobjgtym kontrolq w zwiqzku ze stwierdzonymi

nieprawidlowosciami w dzialalncr!ci drdaktycznej. wychowawczej iopiekuilczej oraz innej

dzialalnolci sralutowei szkolyl

l0.Na podstawic afl. 55 usl , u:r.r\\\ / dria l4 gruLclnia 2016 L l']rawo Olwiatowe

(Dz. ll z2t)l7r.. pot.59 t.pottt,,r /.Ll!(ir\iq:

Pror'adzia reiestr wypadk6ri zlot rL u \50 r'ozpotz4dzenia Ministra l'-dukucji Narodowej

iSportLr z dnia 3l grudnia lOul u splawie bezpieczen\twa ihigieny w publicznych

i rriepulrlicznych szkolach i plrreor l'.Lch (i)2. z 2003 r.. Nr 6. poz. 69 z po2n. /Jtt.).

'l ermin realizaoji: do l8 czerwcx lU I li r

I'>odjqi dzr.llania n1ajqce na celrL .,irlrczpicczcnic otwa(ej plzeslrTcri ponrigdzy biegami

schodor'r'zgodnie z $16 ust 2 ,v zr' ,r,'liLr z 5l 1r'ozpolzqdzenia MinisLLir Edukdcii Narodowej

i Sp,)(u r dnia ll grudnia 'il r,'' rr :p|a*ie bczpicczctistwa ilti;rieny w publicznych

inilpul)lrrrnvch slkoiach i pl.L|orrr.Lr r (l).,. / l00l r. Nr 6. poz. tr9 / P(\,n. ^t\.).
lunr r..L.r zo.'ji Jo l8 .z.rrr

J, ?
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protokotu kontroli:

Dyrektol,rri szkol\. \ lcrminic 7 dni trrhoL,i, r rr clnia olrzyntania protokolu
przyslugujc prn*o zgloszenia piscntncgo. Ltnt(,t\r\o\\i (rto zaslrzeZcnia dotyczqcego

zawartych \v prdokole konlI,()li do Slirskiogo Kt]l.rt(..r ():wialy. ul powstaricow 4la,
Katowice. zg&lnie z s l8 usl. I Rozporz4dzenia irliIrL ,r lrclukacii Narodowej z dnia 25

20l7 roku w splawie nadzoru pedagogiczne go (D z. t: t l0 i, | . poz. l65g).

kontroli,

ustalei

40-024

sierpnia

I l. Poiwiadcze
])YRIK

podp i.t dyre khftt szkaly/placi\1ki. miei,\(e 1,lLt/ t1 t rl h it)t.u protokolu
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