
Kuratorium Oswiaty w todzi
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
97-300 Piotrkow Trybunalski, ul. Sienkiewlcza 16a

tel. (044) 649 77 41 fax (044) 649 77 41, e-mail: delegatura.piotrkow@poczta.onet.pl

Protokol kontroli w zakresie prawidtowosci wykonywania przez dyrektorow
publicznych szkot i placowek planowych zadah

w zakresie nadzoru pedagogicznego

1. Kontrole przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 1 w Zespole Szkot

Samorzadowych Nr 1 w Opocznie, 26-300 Opoczno, ul. M.C.Sktodowskiej 5

ktorej dyrektorem jest Zbigniew Sobolewski

2. Kontrole w dniu 23 kwietnia 2012 r. przeprowadzit Marian Albin - starszy wizytator
Kuratorium Oswiaty w Lodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie
upowaznienia z dnia 19 kwietnia 2012 r. nrLKO.DPT.5532u.54.2012.MA wydanego
przez Lodzkiego Kuratora Oswiaty.
3. Tematyka kontroli obejmowata prawidtowosc wykonywania przez dyrektorow

publicznych szkot i placowek planowych zadah w zakresie nadzoru
pedagogicznego.

4. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowe z dyrektorem szkoty/placowki oraz
dokonano analizy nastepujqcej dokumentacji:

a. plan nadzoru pedagogicznego,
b. inne dokumenty wskazane przez dyrektora szkoty/placowki: ksiega protokotow,

karty kontroli.

5. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidtowosci
i uchybienia.

1) Dyrektor kontrolowanej szkoty posiada plan nadzoru pedagogicznego.
2) W planie nadzoru pedagogicznego uwzgledniono przeprowadzenie ewaluacji

wewn^trznej.

3) Dotyczy catego planu

Zaplanowana ewaluacja (wymienic obszar i wymaganie):
1. Efekty dziatalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuhczej oraz innej

dziatalnosci statutowej szkoty lub placowki.
1.1. Analizuje sie wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu

maturalnego i egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje zawodowe.
2. Procesy zachodz^ce w szkole lub placowce.
2.3. Procesy edukacyjne majq charakter zorganizowany.
3. Funkcjonowanie szkoty lub placowki w srodowisku lokalnym.
3.4. Rodzice sq partnerami szkoty.

zostata lub zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem do kohca roku
szkolnego.



(Wymienic obszary i wymagania wszystkich zaplanowanych ewaluacji.)

1. Efekty dziafalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuhczej oraz innej
dziatalnosci statutowej szkoty lub placowki.

1.1. Analizuje sie wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego i egzaminu potwierdzajqcego kwalifikacje zawodowe.

2. Procesy zachodzqce w szkole lub placowce.
2.3.Procesy edukacyjne maJ3 charakter zorganizowany.
3. Funkcjonowanie szkoly lub placowki w srodowisku lokalnym.
3.4.Rodzice 53 partnerami szkoty.

4) W planie nadzoru pedagogicznego uwzgledniono przeprowadzenie kontroli.

5) Dotyczy catego planu
Zaplanowana kontrola (wskazac tematykq):

1. Prawidtowosci prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Przestrzegania przez nauczycieli zasad, oceniania, klasyfikowania

i promowania.
3. Realizacji godzin okreslonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

i ich dokumentowanie.
4. Realizacji podstawy programowej / szkolnego zestawu programow.
5. Zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkow nauki,

wychowania i opieki.
6. Prawidiowosci organizacji turystyki i krajoznawstwa.
7. Innych zagadnieh (jakich?) Sprawowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniow o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Realizacja obowiqzkowych zajec wychowania fizycznego w formie zajec do
wyboru.

zostala przeprowadzona zgodnie z terminami zawartymi w planie nadzoru
pedagogicznego.

Wymienic tematyke wszystkich zaplanowanych kontroli.
1. Prawidlowosci prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania.
2. Przestrzegania przez nauczycieli zasad, oceniania, klasyfikowania

i promowania.
3. Realizacji godzin okreslonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela

i ich dokumentowanie.
4. Realizacji podstawy programowej / szkolnego zestawu programow.
5. Zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkow nauki,

wychowania i opieki.
6. Prawidtowosci organizacji turystyki i krajoznawstwa.
7. Innych zagadnieh (jakich?) Sprawowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniow o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
Realizacja obowia^zkowych zajec wychowania fizycznego w formie zajec
do wyboru.



6) W planie nadzoru pedagogicznego uwzgledniono/nie uwzgledniono tematyke
narad i szkolen dla nauczycieli.

7) Zaplanowana narada/szkolenie (wskazac tematykq}:
1. Zmian w przepisach prawa oswiatowego.
2. Dostosowywania wymagah edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
i mozliwosci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3 . - .
4. Metodyki nauczania.
5. Problemow wychowawczych w praktyce pedagogicznej i ich rozwia/ywania.
6. Ewaluacji wewn^trznej.
7. Wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznego.
8. Analizy i wykorzystania efektow ksztalcenia.
9. Innych (Jakicn?): Nowa podstawa programowa i przygotowanie jej do
wdrozenia. Procedury sprawdzianu zewnetrznego.

zostala (1, 2, 4, 5, 6, 9) lub zostanie (7, 8) przeprowadzona do kohca roku
szkolnego.

Wymienic tematyk§ wszystkich zaplanowanych narad/szkolen.
1. Zmian w przepisach prawa oswiatowego.
2. Dostosowywania wymagah edukacyjnych do indywidualnych potrzeb
i mozliwosci ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3 . - .
4. Metodyki nauczania.
5. Problemow wychowawczych w praktyce pedagogicznej i ich rozwiqzywania.
6. Ewaluacji wewnetrznej.
7. Wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznego.
8. Analizy i wykorzystania efektow ksztatcenia.
9. Innych (jakich?): Nowa podstawa programowa i przygotowanie jej do

wdrozenia. Procedury sprawdzianu zewnetrznego.

8) Dyrektor szkoty/placowki (zespolu) wykonuje zadania z zakresu nadzoru
pedagogicznego:

a) przeprowadza ewaluacje wewnetrznq,
b) kontroluje przestrzegani przez nauczycieli przepisow prawa

dotyczqcych dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuhczej
oraz innej dzialalnosci statutowej szkot i placowek,

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadah przez organizowanie
szkolen i narad.

9) Dyrektor szkoty/placowki (zespolu) wykonuje zadania z zakresu nadzoru
pedagogicznego we wspotpracy z innymi nauczycielami zajmuj^cymi stanowiska
kierownicze:

a) przeprowadza ewaluacje wewnetrzn^,
b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisow prawa

dotycz^cych dziatalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuhczej
oraz innej dzialalnosci statutowej szkot i placowek,

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadah przez organizowanie
szkolen i narad.



6. Wnioski i uwagi wynikaja^ce z arkusza i rozmowy z dyrektorem szkoly:

Dyrektor szkoly nadzor pedagogiczny realizuje w sposob wlasciwy.

7. Zalecenia:

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 2572, z pozn. zm.) zaleca sie:

.

Bez zaleceh.

Dyrektor szkoty ma prawo zglosic Lodzkiemu Kuratorowi Oswiaty
w cia^gu 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, umotywowane zastrzezenia
do ustalen zawartych w protokole.

Protokoi podpisali:

DYREKTdR SZKOtV
x^ ) mgf Marian

mgr. Z^jgnhLs^hbolewski ............... .............................................
(dyrektor szkoty) (przeprowadzajqcy kontrol$)

Protokoi sporza^dzono w dwoch jednobrzmia^cych egzemplarzach, z ktorych
jeden otrzymuje dyrektor kontrolowanej szkofy, a drugi wla^cza sie do akt kontroli.

Poswiadczam odbior protokolu kontroli

DVREKTOR/SZKQtY

(data, podpis i imienna pfepzqc dyrektora szkoty)

Opoczno, dnia 23 kwietnia 2012 roku.

(miejscowo&6)


