
Slqski Kurator Oswiaty
ul. Powstaric6w 4la
40-024 Katowice

wN.5533.2 .49.2018

protok6l kontroli doraznej

l' Nazwa szkoty, siedziba: Szkola podstawowa specjalna w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym dla Dzieci Nieslysz4cych i Slabo Srysz4cych w Katowicach,
ul. Grazyriskiego 17, 40-126 Katowice.

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoty: Aleksandra Doktorowicz
3' Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Seski Kurator oswiaty,

ul. Powstaric6w 4la, 40 - 024 Katowice,

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Adriana Wa$nik

5' Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: l2kwietnia 20lgr.
wN.5533.2 .49.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakoficzenia kontroli : 1 6 kwietnia 20 l g r.
7 ' Tematyka kontroli: Planowanie nadzoru pedagogiczn ego przezdyrektora szkoly.
8. Czynno5ci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly,

b) analiza dokumentacj i :

o planu nadzoru pedagogicznego na rok szkorny 2or7r20rg,
o wynik6w 'i wniosk6w z nadzonr pedagogicznego sprawowanego pruez dyrektora

szkoly w.roku szkolnym 2016/2017,

o protokol6w z zebranRady pedagogicznej.

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci:
Dyrektor szkoly opracowal plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2ol7l20lg
z uwzglgdnieniem wniosk6w ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w poprzednim
roku szkolnym orzv podstawowych kierunk6w realizacji polityki oswiatowej pa6stwa na
rok szkolny 2}l7l20lg.
Plan nadzoru.pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 zalrcra: przedmiot ewaluacji
wewngtrznej oraz termin jej przeprowadzenia, tematykg i terminy przeprowad zenia
kontroli przestrzegania ptzez nauczycieli przepis6w prawa dotycz4cego dzialalnosci
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dydaktycznej, wychowawczej, opiekuriczej oraz innej dzialalnosci statutowej, zakres
monitorowania pracy szkoly, plan obserwacji zajgt edukacyjnych. Zakres wspomagania
nauczycieli otaz plan doskonalenia nauczycieli okreslony w planie nadzoru
pedagogicznego na rok szkolny 201712018 wynika z diagnozy potrzeb nauczycieli,
wniosk6w z ewaluacji wewngtrzn ej orazwynik6w nadzoru pedagogicznego.
Plan nadzoru pedagogicznego zawiera ponadto: cere i zasady sprawowania
pedagogicznego, priorytety dyrektora szkoly, podstawowe kierunki realizacji
oswiatowej paristwa na rok szkolny 2or7/20rg ustalone przez Ministra
Narodowej.

Plan nadzoru pedagogicznego zostal przedstawiony radzie pedagogicznej

w zwi1zku ze

wychowawczej

nadzoru

polityki

Edukacji

w dniu 14
wrzesnia 2017 r' Dyrektor szkoly monitoruje stopierl realizacji podstawy programowej
poprzez: obserwacjg lekcji, analizg dziennik6w lekcyjnych, zestawien ia zbiorcze liczby
godzin realizowanych w etapie edukacyjnym dokonywan e na bie?qco, oswiad czenia
nauczycieli o realizacji podstawy programowej zawierajqce tresci oraz liczbg godzin
niezrealizowanych.

Realizowany progrirm wychowawczo-profilaktyczny obejmuje trejci i dzialania
opracowane w oparciu o przeprowadzon4 diagnozg potrzeb i problem6w uc.zni6w.
w kazdym roku szkolnym nastgpuje jego ewaluacja i na jej podstawie wprowadzane s4
stosowne zmiany.

Dyrektor szkoly realizuje zadania w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego
zgodnie z $ 23 i 24 RozporzqdzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia2;l1
roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. ,. 22017 r., poz.l65g).

10. opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjgtym kontrol4
stwierdzonynii nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydaktycznej,
i opiekuriczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

ll'Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo odwiatowe
(Dz. U. 22017 r.,poz.59 zp6in. zrn.) zarecasig: zaleceri nie wydano.

fG,O't.CotB iW:::' tA fir-;5

t,l

podpis kontroluj4cego, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoly, miejsce i data podpisania protokolu
12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

l(
..+..N.h\L!.,..1$.!!,.hl.l.... ........1.t.

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu
Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszeniapisemnego, umotywowanego zastrzezenia dotyczqcego ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora oswiaty, ul. powstari c6w 4la,40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25
sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ.22017 r.,poz.l65g).
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