
Kuratorium Oswiaty w Katowicach
Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,
Szkolami i Plac6wkami
ul. Jagiellonska 25
40-032 Katowice
Nr. NZ.5533.45.2013

Protok61 kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba: VIII Liceum Og6lnoksztalcqce z Oddzialami Dwuj~zycznymi

im. Marii Sklodowskiej - Curie

w Katowicach. ul. 3 Maja 42,40-097, Katowice

2. Imi~ i nazwisko dyrektora szkoly: Anna Dziedzic

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator Oswiaty,

40 - 032 Katowice, ul. Jagiellonska 25.

4. Kontrolujqcy:

1) Imi~ i nazwisko kontrolujqcego: Tomasz Jeziorowski.

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 3 kwietnia 2013 r.

OP-DO.057.2.1237.2013

5. Terminy rozpocz~cia i zakonczenia kontroli: 18 kwietnia 2013 r.

o terminie kontroli dyrektor zostal powiadomiony telefonicznie w dniu 16 kwietnia 2013 r.

6. Imi~ i nazwisko, stanowisko osoby, w obecnosci kt6rej zostala przeprowadzona kontrola:

Anna Dziedzic dyrektor VIII Liceum Og61noksztalcqce z Oddzialami Dwuj~zycznymi im. Marii

Sklodowskiej - Curie w Katowicach.

7. Tematyka kontroli: W zakresie realizacji i dokumentowania w szkolach ponadgimnazjalnych

godzin, 0 kt6rych mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 674, z p6Zn. zm.)

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

parafa dyrektora()~



1. Wszyscy skontrolowani nauczyciele zrealizowali w I polroczu ww. godziny w wymlarze
okreslonym w ustawie.

2. Lcwzna liczba zrealizowanych przez skontrolowanych nauczycieli godzin to 122 -
zaplanowanych bylo 84 (4 osoby w pelnym wymiarze po 18 godzin i jedna zatrudniona
w wymiarze 11/18)

3. Kontrol<t obj~to I polrocze w roku szkolnym 2012/2012 skontrolowano 5 losowo wybranych

nauczycieli rodzaj i liczba zrealizowanych zaj~c przedstawia si~ nast~puj<tco:

Nauczyciel A - j~zyk polski - 31 godzin ( zaj. wyr. - 14, zaj. uzupel. - 6, prac z ucz. zdolnym - 11)

Nauczyciel B - informatyka - 20 godzin (zaj~cia wyrownawcze - 18, zaj~cia rozwijaj<tce. - 2)

Nauczyciel C - historia - 21 godzin (zaj~cia rozwijaj<tce - 10, zaj~cia wyr - 2, uczen zdolny - 9)

Nauczyciel D - matematyka - 31 godzin (zaj~cia wyrownawcze - 15, zaj~cia rozszerzaj<tce - 16)

Nauczyciel E - j. niemiecki - 19 godzin (zaj~cia rozwijaj<tce)

4. Dokumentowanie prowadzonych zaj~c, 0 ktorych mowa wart. 42 ust. 2 pkt 2 b,

przeprowadzonych w I polroczu prowadzone bylo w sposob prawidlowy. Do dziennikow

zostaly wpisane (tematy zaj~c, imiona i nazwiska uczniow, liczby godzin, obecnosci uczniow,

przeprowadzenie zaj~c nauczyciele potwierdzili podpisem.

5. Wydane na podstawie art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz.

U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, z poin. zm.):

a) zalecenia: brak

b) wnioski: brak

c) uwagi: brak

6. Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobj~tym kontrol<t: brak

7. Protokol kontroli sporz<tdzono w dniu 18 kwietnia 2013 r. w dwoch jednobrzmi<tcych

egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje dyrektor szkoly, a drugi wl<tcza si~ do akt kontroli.
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DYREKTOR
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8. Potwierdzam '. K mplarza protokolu kontroli
VIII Liceum Og61noks:rtalo¥,e$o
zOddzi~~amjDWUi1il't.. ~i ~im. Mam Sktodow ~ tie""

Data, PmftPr&'lJY1:@ ly/plac6wki

frt,G-t clatS

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paidziernika 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Oz. U. nr 168, poz. 1324) dyrektor szkoly lub placowki,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, moze zglosic do organu sprawujetcego
nadzor pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzezenia do ustaleil zawartych w protokole
kontroli.
Zgodnie z art. 33 ust. 5 ww. Ustawy 0 systemie oswiaty dyrektor szkoly lub placowki w ciqgu 7 dni
od otrzymania zaleceiJ., uwag i wnioskow moze zglosic wobec nich zastrzezenia do organu
sprawujetcego nadzor pedagogiczny.
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