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DK-GL.5533.2.79.2019

Protokół kontroli dorńnej

1. Nazwa szkołY, siedziba: Szkoła Podstawowa z Od,dzialami Integracyjnymi im Jana
Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach, ul. Zwycięstw a 44, 44-177

Paniówki

2. Imię i nazwisko dyrektora: Małgorzata Wlśnlewska

3. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzót pedagogiczny: Śląski Kurator oświaty,
40 - 024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolujących: Ewa Gawcł-wizytator, Beata Karkowska-wizytator

Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzeniakontroli:

Ewa Gaweł-9 października 2019 r. nr DK-GL,5333.2.79.2019

Beata Karkowska-16 października ż0l9 r, nr DK-GL.5533,2.19,2019

Terminy rozpoczęciai zakończenia kontrol| 17 października 20t9 r,
Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art, 55 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

zgodność zatrudnienia naucryciell z wyrnaganymi kwalifikacjami.
CzYnnoŚci kontrolne: analiza udostępnlrneJ dokumentacji, rozmowa z dyrektorem.
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrolę przeprowadzono w związku z uwagarni zawartymi w opiniach do arkuszy organizacji
PracY szkołY na rok szkolny 201912020 dotyczącyeh kwalifikacji nauczycieli do prowadzenia
przydzielonych zajęć.

W wYniku przeprowadzonej kontroli ptzejrzano następującą dokumentację: arkusz organizacji,
PrzYdzlaŁy czynnoŚci nauczycieli oraz kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje 14 losowo
wybranych nauczycieli.

W szkole zatrudnionych jest 54 pracowników pedagogicznych w tym: 29 nauczycieli
dyplomowanych, 7 mianowanych, 13 kontraktowych, 5 stazystów.

Zatrudnieni pracownicy pedagogiczni posiadają kwalifikacje do pracy na swoich stanowiskach.
W roku szkolnym 201912020 vczęszczado szkoły 364 dzieci,w 19 oddziałach.

Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni inają aktualne szkolenia BHP potwierdzone
wydanymi zaświadczeniami o szkoleniach okresoWych.

Na Podstawie Przepisów: (Istawa z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe ( Dz. (L z
2019 r. Poz. ]]48 ze zm.), rozporzqdzenie MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
Pedagogicznego (Dz. U, z 2017 r. poz. 1658 ze zm,), rozporzqdzenie MEN z 1 sierpnia 2017 r. w
sPrawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieti (Dz. U. z 2017r. poz, 1575 ze zm.).
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10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakręsie nieobjętym kontrolą w zwięku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkołylplacówki: Brak

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe (Dz.U
z20l9 poz.Il48 ze zm.) Za|eceń nie wydano.
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12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:
D Y F E I{T O R ZespółSzkolno-Przedszkt,ir,y
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podpis dyrehora ĘkoĘ/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, przysługuje

prawo z$oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżei dotyczących ustaleń zawartych
w protokole kontroli do ŚĘskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstńców 41a, 40-024 Katowice, zgodnie
z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzorupedagogicznego (Dz. U.2017 poz. 1658).
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu
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