
URZ~D MIASTA KATOWICE
WYDZIAl EDUKACJI

40-064 Katowite, ,ul.~ernika 14
tel.6()6t-

Protok61 z kontroli
w VIII Liceum Og6lnoksztalcC\cym

im. Marii Sklodowskiej - Curie
w Katowicach przy ul. 3-go Maja 42

Zakres kontroli obejmowal:
Realizacjy przez dyrektora zadati wynikaj~cych z art. 34a ust.2 pkt. 2-3, art. 39 ust. 1 pkt.
1,3,4,6,7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z p6in. zm.) oraz art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt. 2 - 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z zm.)
• rozporz~dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteri6w i

trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postypowania odwolawczego oraz skladu i
sposobu powolywania zespolu oceniaj~cego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z p6in. zm).
oraz rozporz~dzenie MEN z dnia 28 lipca 2009r. zmieniaj~ce w sprawie kryteri6w i trybu
dokonywania oceny pracy (Dz.U. Nr 123, poz.l022).

• Uchwala x:xxvn/777/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie regulaminu
okreslaj~cego wysokosc oraz szczeg610we warunki przyznawania nauczycielom dodatk6w do
wynagrodzenia zasadniczego, szczeg610we warunki obliczania i wyplacania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny dorainych zastypstw oraz wysokosc i warunki wyplacania
nagr6d i innych swiadczen wynikaj ~cych ze stosunku pracy.

• Uchwala Nr XLIV870/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie kryteri6w
i trybu przyznawania nagr6d dla nauczycieli szk61 i plac6wek prowadzonych przez Miasto
Katowice za ich osi~gniycia dydaktyczno-wychowawcze.

Termin przeprowadzenia kontroli: 9-10 luty 2012r.

Kierownik kontrolowanej jednostki:
Funkcjy Dyrektora VIn Liceum Og61noksztalc~cego im.M.Sklodowskiej-Curie
w Katowicach pelni Pani Anna Dziedzic od dnia 1 wrzesnia 2007r.

Prowadzqca kontrole:
Katarzyna Stawska-Dudziak - inspektor Referatu Publicznych Szk61 Ponadgimnazjalnych oraz
Niepublicznych Szk61 i Plac6wek Oswiatowych Wydzialu Edukacji Urzydu Miasta Katowice na
podstawie upowazrnenia Prezydenta Miasta Katowice nr OR.ILAW.01130/735/06 z dnia
13.07.2006 r.

W trakcie kontroli wvjasnien udzielaly nastepujqce osobv:

Pani Anna Dziedzic - Dyrektor VIn Liceum Og61noksztalc~cego w Katowicach,
Pani Ewa Szymala - sekretarz szkoly

Ustalenia kontroli:

1. Organizacja pracy zgodna z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym w dniu 9 maja 2011r.
oraz aneksem zatwierdzonym przez Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice Pani~
Krystyny Siejna ( ostatni aneks nr 7 z dnia 07.02.2012r.)

2. W szkole uczy si~ 581 uczni6w w 18 oddzialach.
3.Nauczyciele:
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a) og6lem: 50
wtym:

pelnozatrudnionych - 30
niepelnozatrudnionych - 13
przebywaj,!cych na urlopach -1
nauczyciele emeryci - 6

b) struktura zatrudnienia nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego:
stazysci - 2
kontraktowi - 3
mianowani - 9
dyplomowani - 36

Trwaj,!ce staze:
1nauczyciel kontraktowy na stopien nauczyciela mianowanego

c) struktura zatrudnienia wg poziomu wyksztalcenia:
wyzsze magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - 47
wyzsze zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym - 0
stopien naukowy doktora - 3
inne - 0

d/ oceny pracy nauczycieli - wi((kszosc nauczycieli posiada oceny pracy, oceny S,!sporz,!dzane
systematycznie.

e/ dodatki motywacyjne - zostaly przyznane nauczycielom zgodnie z Uchwal,! Rady Miasta
Katowice nr XXXVIII??? /09 z dnia 23 lutego 2009r.

fJ ewidencja czasu pracy nauczycieli:
dziennik zast((pstw dorainych - wpisy prowadzone na biez,!co ( rozliczenia

comiesi((czne ),
- dzienniki zaj((c nauczania indYwidualnego - wpisy prowadzone na biez,!co,

g/ liczba godzin dydaktycznych realizowanych przez dyrektora - 6 godzin dydaktycznych
zj((zyka rosyjskiego, w biez,!cym roku szkolnym Pani Dyrektor nie realizowala
przydzielonych godzin dydaktycznych w dniach od 19 grudnia do 22 grudnia 2011 r.
z powodu choroby.

4. Pracownicy administracyjno - obslugowi 16 osob ( 12,25 etatow) w tym: administracja - 4
osoby (3,25 eta tow) - obsluga - 12 osob ( 9 etatOw sredniorocznie 8,91) w tym 3 pracownikow
sezonowych - liczba eta tow zgodna z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym
Ewidencja czasu pracy pracownik6w administracji i obsrugi oraz roczne karty czasu pracy
pracownik6w prowadzone S,! zgodnie z obowi'!Zuj,!cymi przepisami.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:
W roku szkolnym 2011/2012 w szkole jest realizowane nauczanie indywidualne dla 4 uczni6w.

6. Realizowane programy, zaj~cia pozalekcyjne i szkolne kola zainteresowan :
Do rozwoju uczni6w oraz szkoly w ogromnej mierze przyczynia si(( zaangazowanie nauczycieli
i mlodziezy w prac(( na zaj((ciach pozalekcyjnych. Rozpoznawanie mozliwosci i potrzeb uczni6w

pozwala na dostosowanie i modyfIkowanie oferty edukacyjnej. Mlodziez uczestniczy w wielu
programach, szkolnych kolach zainteresowan oraz realizowane s,! zaj((cia pozalekcyjne np.:

~ Astronomia - teleskopy zdalnie sterowane
Od stycznia 2009 roku uczniowie liceum maj,! mozliwosc korzystania z obserwacji prowadzonych
na zywo przy pomocy teleskop6w zdalnie sterowanych. Do dyspozycji S,!3 teleskopy umieszczone
na Wyspach Kanaryjskich, Chile i w Australii.
W ramach projektu Exploring Space Live mozna ustawic teleskop na z,!dany obiekt lub podac jego
wsp6lrz((dne astronomiczne i czas obserwacji. Na wyspach Kanaryjskich funkcjonuj,! juz dwa
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teleskopy. Nawigacja nimi polega na zarezerwowaniu 5-minutowej sesji na wybrany obiekt na
dany dzien i godzint(. Grupa uczni6w dokona obserwacji podstawowych obiekt6w w naszej
galaktyce, wykona zdjt(cia oraz scharakteryzuje te obiekty. Uruchomiono juz teleskop w Australii.
To dobra lokalizacja dla obserwacji z Europy. Podczas dnia w Australii panuje noc.

~ K6lka akademickie - matematyka i fizyka
~ Klub Europejski
~ Mlodzi przedsit(biorcy
~ UKS-Pik

Mlodziez nie ustaje w wysilkach aby uzyskac jak najlepsz'l koncow'l lokatt( w rozgrywkach na
najbardziej usportowion'l szkolt( w miescie. Ambicja i zdolnosci uczni6w w pol'lczeniu z
systematyczn'l prac'l przynosz'l dobre efekty w rywalizacji sportowej. W rozgrywkach bierze
udzial 30 szk6l, w tym dwanascie lice6w og61noksztalc'lcych. Najwazniejsze osi'lgnit(cia VIII LO
za ostatnie 2 lata w Mistrzostwach Katowic Szk6l Ponadgimnazjalnych:
Rok szkolny 2008/2009
• 3 miejsce w rankingu na najbardziej usportowion'l szkolt( w miescie
• 2 miejsce siatk6wka plazowa chlopc6w
• 3 miejsce aerobik sportowy dziewcz'lt
• 3 miej sce tenis stolowy dziewcz'lt
• 3 miej sce koszyk6wka chlopc6w
• 3 miejsce pilka rt(czna chlopc6w
• 4 miejsce koszyk6wka dziewcz'lt
• 4 miejsce siatk6wka dziewcz'lt
• 4 miejsce tenis stolowy chlopc6w
Rok szkolny 2009/2010
• 5-te miejsce w rankingu na najbardziej usportowion'l szkolt( w miescie
• 1 miejsce siatk6wka chlopc6w
• 1 miejsce aerobik sportowy dziewcz'lt
• 2 miejsce tenis stolowy dziewcz'lt
• 2 miejsce plywanie chlopc6w
• 6 miej sce plywanie dziewcz'lt
Szkolny zesp6l siatk6wki chlopc6w reprezentowal miasto Katowice w Licealiadzie Szkolnego
Zwi'lzku Sportowego i zaj'll 1 miejsce w zawodach rejonowych w Myslowicach i 2 miejsce w
p6lfinalach wojew6dzkich. Przy szkole dziala Uczniowski Klub Sportowy "PIK", kt6ry daje
mlodziezy mozliwosc poglt(biania swoich zainteresowan w takich dyscyplinach jak siatk6wka
i koszyk6wka.
Rok szkolny 2010/2011
• 3 miejsce w strzelaniu z broni pneumatycznej
• 1 i 3 miejsce w plywaniu
• 1 i 3 miej sce w siatk6wce chlopc6w
• 1 miej sce w siatk6wce plazowej dziewcz'lt
• 7 miejsce w koszyk6wce dziewcz'lt
• 4 miejsce w biegach przelajowych
• 3 miejsce waerobiku

1. Wolontariat
Uczniowie VIn Liceum Og6lnoksztalc'lcego w Katowicach angazuj'l sit( r6wniez w dzialalnosc
spoleczn'l maj'l okazjt( pomagac innym, i dowiedziec sit( wit(cej 0 trudnej pracy wychowawczej
czy poznac tajniki pedagogiki i psychologii.
Na terenie szkoly dziala sekcja charytatywno-spoleczna samorz'ldu szkolnego pod kierunkiem
pedagoga szkolnego oraz realizowany jest autorski program "Mlodziezowe kolo wolontariuszy". W
ramach programu szkola wsp6lpracuje ze swietlic'l sW. Wojciecha w Katowicach, Domem
Anio16w Str6z6w w Katowicach oraz Fundacj'l "Gniazdo". Uczniowie pracuj'l z dziecmi,
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pomagajq.c im w nauce oraz organizujq.c zajycia wychowawcze na terenie swietlic. Raz w roku
organizowany jest "Kiermasz swiq.teczny", na kt6ry wychowankowie swietlic przygotowujq.
wlasnorycznie wykonane ozdoby choinkowe i kartki swiq.teczne, a uczniowie szkoly piekq. ciasta.
Liceum pomaga r6wniez przy organizacji "Olimpiady sportowej" z okazji Dnia Dziecka
przeznaczonej dla podopiecznych wszystkich dzialajq.cych swietlic srodowiskowych z terenu
Katowic. Ponadto w roku szkolnym 200912010 sekcja charytatywna zorganizowala m.in. zbi6rky
na rzecz dzieci "Pom6z Haiti", brala udzial w akcji "G6ra grosza", prowadzila zbi6rky zywnosci
dla schroniska dla zwierzq.t w Katowicach oraz wsparla biblioteky szkolnq. akcjq. "Wymien
ksiq.zky". Uczniowie pomagajq. r6wniez swoim kolegom ze szkoly, organizujq.c wsp6lnie nauky i
wsparcie tym, kt6rzy z naukq. majq. trudnosci.
Wszyscy wolontariusze w ramach programu objyci sq. opiekq. pedagoga szkolnego. Na
cotygodniowych spotkaniach omawiane sq. problemy z jakimi borykajq. siy w swojej pracy
wolontariusza, a takze majq. okazjy zapoznac siy z zagadnieniami z zakresu pedagogiki i
psychologii.
W roku szkolonym 2009/2010 opracowano i przedstawiono w Kuratorium Oswiaty w Katowicach
do zatwierdzenia projekt innowacji pedagogicznej "matematyka po angielsku". Innowacja rna na
celu doskonalenie znajomosci jyzyka angielskiego w zakresie posrugiwania siy slownictwem
specjalistycznym przez uczni6w klas matematyczno-fizycznych. Innowacja zostala zatwierdzona
do realizacji w br. roku szkolnym. Zajycia bydq.prowadzone przez nauczycieli matematyki i jyzyka
angielskiego.
Realizowane programy w latach 2009-2011:

~ IV wladza z klas~ - Szkolny koncern medialny, program 0 charakterze dziennikarsko
informatycznym. Szkolna druZyna zaj((la IV miejsce (na 28 druzyn). Program swym
zajyciem obejmowal poludniowe wojew6dztwa Polski.

~ Projekt "Wyrownanie Szans Edukacyjnych" uczni6w z grup 0 utrudnionym dostypie do
edukacji oraz zrnniejszenie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych.

• lata 2007-2010 - firma LEVEL G((zyki obce),
• w latach 2008-2011 - firma International Hause G((zyki obce).

~ "Partnerzy w nauce" program realizowany wraz z Uniwersytetem Sl~skim
w Katowicach.

Od poczq.tku 2009 roku liceum uczestniczy w projekcie unijnym "Partnerzy w Nauce"
opracowanym przez Uniwersytet Slq.ski. G16wnym celem projektu jest ksztaltowanie u uczni6w
kluczowych kompetencji: matematycznych, naukowo - technicznych, informatycznych oraz
przedsi((biorczosci. W ramach tego projektu nauczyciele uczestniczyli w wielu warsztatach mi((dzy. .Innyml:

~ Nowoczesna szkola - aktywne spoleczenstwo,
~ Ksztaltowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedmiot6w,
~ Budowanie aktywnosci edukacyjnej ucznia
~ Narz((dzia pedagogiczne w ksztaltowaniu srodowiska

Dla uczni6w w ramach projektu zaplanowano udzial w:
~ szkoleniu" Warsztat Aktywnosci Wlasnej",
~ wsp61redagowaniu ponadregionalnego biuletynu,
~ organizowaniu i uczestniczeniu w Festiwalach Nauki,
~ nowoczesnie prowadzonych kolach zainteresowan w ramach Szkolnych Sekcji

Towarzystwa Naukowego, kt6re umozliwiajq. rozwijanie zainteresowan i przygotowujq. do
podj((cia swiadomego wyboru kierunku studi6w.

Uczestniczenie w tym projekcie pozwala na prowadzenie w szkole licznych dzialan edukacyjnych
oraz nawiq.zanie wsp61pracy z innymi szkolami w regionie, a takze poszerzenie wsp61pracy z
Uniwersytetem Slq.skim.
Od paZdziernika 2009 roku sekcja matematyczno-naukowo-techniczna realizuje projekt przewodni
w szkole "Pomiary naslonecznienia w Katowicach". Prace przebiegaly w kilku etapach.
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Pierwsze spotkania mialy na celu zapoznanie sit( uczniow z prawami fotometrii i sposobami ich
sprawdzania. Omowiono budowt( i zasadt( dzialania fotometrow i wykonano serit( doswiadczen.
Nastt(pnie zostalo zakupione fotoogniwo ze srodkow komitetu rodzicielskiego w celu dokonania
wstt(pnej analizy i charakterystyki pr,!dowo napit(ciowej w zaleznosci od roznych zrodel swiatla.
Kolejnym etapem bylo uruchomienie stanowiska testowego z wykorzystaniem miernika
uniwersalnego dol,!czonego do komputera. Zostaly powolane grupy 2 osobowe do codziennej
analizy wynikow, wykonywania wykresow i umieszczania ich na stronie www.astrofiz.pl. W
ostatnim etapie ogniwo umieszczono na dachu szkoly, a sygnal zostal doprowadzony do pracowni
fizycznej. Obecnie stanowisko funkcjonuje, a calodobowy podgl,!d z miernika dol,!czonego do
komputera znajduje sit( na stronie internetowej. W nastt(pnym roku bt(dzie stworzony program
komputerowy do automatycznego pomiaru i umieszczania wynikow w postaci wykresu na stronie
projektu. Rownolegle na zajt(ciach byly prowadzone roznego rodzaju eksperymenty fizyczne, ktore
prezentowano na festiwalach nauki. Cala dokumentacja z prowadzonych zajt(c znajduje sit( na
stronie www.astrofiz.pl w zakladce PwN (Partnerzy w Nauce).
Sekcja przedsit(biorczosci prowadzi dzialania marketingowe i organizacyjne zwi,!zane z realizacj,!
projektu glownego. Od pazdziemika 2009 roku organizuje spotkania sekcji, podczas ktorych
prezentowane s,! pomysly uczniow zwi,!zane z projektem. W ramach szkolenia sekcji
przeprowadzono zajt(cia na temat rodzajow osobowosci i ich znaczenia w pracy zespolowej,
dokonano charakterystyki roznych typow zawodow przy wskazaniu poz,!danych cech osobowosci
do ich wykonywania. CzIonkowie sekcji mogli takze dokonac samooceny i poznac swoje mocne
strony, dzit(ki testowi przydatnosci do zawodu. Dzialania te pozwolily wytyczyc kierunek dalszego
rozwoju wlasnego. Kolejne spotkania dotyczyly opracowania zalozen dodatkowego projektu sekcji
- stworzenia internetowego kompendium wiedzy z roznych dziedzin - "PIKOTEKI".
Uczniowie zorganizowali I i II Festiwal Nauki. Opracowali program imprezy, przygotowali
zaproszenia, identyfikatory dla uczestnikow oraz zajt(li sit( logistyk,! przedsit(wzit(cia.
Uczestniczyli takZe w Alternatywnej Lekcji Przedsit(biorczosci zorganizowanej przez Centrum
Edukacji i Pracy MIodziezy w Katowicach wraz z Miejsk,! Bibliotek,! Publiczn,! w D,!browie
Gorniczej. Spotkanie prowadzone przez "najmIodszego milionera" w Polsce - Kamila Cebulskiego
- obejmowalo nastt(puj,!cy zakres tematyczny: zakladanie wlasnej firmy, zaszczepianie ambicji do
samozatrudnienia, poszerzanie wiedzy na temat finansow, biznesu i rozwoju osobistego. Udzial
w zajt(ciach "Alternatywnej Lekcji Przedsit(biorczosci" umocnil w czIonkach sekcji postawt(
otwartosci na nowe pomysly, kreatywnosci i wiary we wlasne mozliwosci.
Sekcja przedsit(biorczosci opracowuje stront( internetow,!, na ktorej oprocz "PIKOTEKI" znajd,! sit(
inne przydatne informacje z zakresu przedsit(biorczosci i ekonomii. Strona "PIKonomia" bt(dzie

------.. takZe prezentowac aktualne dzialania sekcji oraz materialy ksztahuj,!ce postawt( przedsit(biorczosci
i kreatywnosci wsrod uczniow naszej szkoly. Do zadaJi sekcji bt(dzie takze naiezalo opracowanie
rachunku ekonomicznego kosztow i zyskow zwi,!zanych z korzystaniem z alternatywnych zrodel
energii. W zwi,!zku z tym zadaniem, czIonkowie sekcji przedsit(biorczosci uczestniczyli w cyklu
wykiadow w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego na temat "Alternatywnych zrodel
energii". Udzial w Kongresie oraz otrzymane materialy pozwol,! opracowac kosztorys w projekcie
glownym.
Sekcja informatyczna projektu "Partnerzy w Nauce" realizuje zalozone cele, wynikaj,!ce z projektu
glownego i dodatkowe zadania sekcji. By realizowac cel glowny - tworzenie strony internetowej
projektu przewodniego, prowadzono kurs projektowania, tworzenia i utrzymania strony
internetowej w oparciu 0 system CMS. Aby kazdy uczen mogi na swoim stanowisku pracowac z
pakietem XAMPP/Joomla, naiezalo wczesniej, na wszystkich komputerach w pracowni wykonac
szereg czasochionnych dziaIaJi przygotowawczych.
W caIej pracowni zainstalowano nowe systemy Windows XP Professional (z dodatkowym,
potrzebnym oprogramowaniem), poniewaz dotychczasowe Windows 98 nie speinialy wymagan
pakietu XAMPP. Omowiono sposoby instalacji systemow "w locie", tzn. tak, by nie przerywac
codziennej ci,!glosci funkcjonowania pracowni na lekcjach. Omowiono procedurt( przesuwania,
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tworzenia i modyfikacji partycji dyskowych, edycj(( sektora startowego oraz opcJe kopii
zapasowych partycji systemowych. Przeprowadzono wyklad ze szczeg610wymi przykladami
wykorzystania narz((dzi do tworzenia "systemu fabrycznego", celem powielenia go na wszystkie
komputery w pracowni. Przedstawiono zalety podl~czenia komputera do sieci domenowej,
funkcjonowanie grup zabezpieczen, zasad grup oraz wybranych gal((zi rejestru systemu Windows.
Rozpocz((to kurs projektowania i tworzenia stron intemetowych z wykorzystaniem bezplatnego
systemu Joomla. Biez~ca trese witryny tworzona jest przez kazdego kursanta lokalnie, na
komputerach w pracowni komputerowej. Dla publikacji strony w Intemecie, utworzono wirtualny
serwer WWW w dedykowanych zasobach Uniwersytetu Sl~skiego. Serwer wszechnica.us.edu.pl,
na kt6rym dziala nasza strona projektu www.pwn.810.pl nie zawsze funkcjonuje poprawnie, dlatego
tez jest to niepelna, robocza wersja witryny. Obecnie wyznaczeni uczniowie pelni~ rol(( autor6w,
kt6rych zadaniem jest umieszczanie na stronie biez~cych informacji 0 dzialaniu projektu i
poszczeg6lnych sekcji w szkole.
Na prosb(( nauczyciela prowadz~cego sekcj(( matematyczno-naukowo-techniczn~ udzielono
pomocy w konfiguracji sieciowej komputera z zamontowanym miemikiem i kamer~ intemetow~,
tak, by oprogramowanie kamery moglo w spos6b ci~gly wysylae dane pomiarowe protokolem FTP
na serwer. Oficjalna strona projektu realizowanego w VIn LO w Katowicach to pwn.810.pl.
0/ Mi~dzynarodowy program astronomiczny "Hands on Universe" - poszukiwanie asteroid.

Uczniowie odkryli asteroid((, kt6ra otrzymala nazw(( K086B12. Szkola i uczniowie zostali
nagrodzeni dyplomem NASA. W roku 2011 uczniowie odkryli nast((pn,! asteroid((, kt6ra
otrzymala nazw(( U068.

0/ Mi((dzynarodowy program "Teleskopy zdalnie sterowane"
./ Mi((dzy narodowy projekt Slooh.com, kt6rego ce1em jest budowa katalogu Messiera (powstalo

juz 18 plansz przedstawiaj,!cych obiekty kosmiczne .
./ "Mam haka na raka" - udzial w og6lnopolskiej kampanii spolecznej, udzial

w organizacji profilaktycznej kampanii spolecznej "Sl~skiej Ligi Walki z Rakiem dla rodzic6w".

7. Dyrektor stara si~ przestrzegac przepis6w dotycz~cych bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownik6w i uczni6w:

a) zaswiadczenie 0 ukonczeniu kursu podstawowego BHP dla pracodawc6w - nr 3/X/P/lO
z dnia 18.03.2010r.

b) aktualne zaswiadczenia 0 okresowym przeszkoleniu BHP (potwierdzono na podstawie
3 losowo wybranych teczek akt osobowych : Gabriela Chodura, Mariusz Bogaczyk, Anna
Karfel,

r--.. c) aktualne badania lekarskie (potwierdzono na podstawie losowo wybranych teczek
akt osobowych: Piotr Kluczka, Pawel Zamowiecki, Jacek Burzynski,

d) kontrola SANEPID - u: 27.12.2011r. - protok61 bez zalecen.
e) kontrole stanu technicznego:
- protok61 z kontroli stanu ochrony przeciwpozarowej i sprz((tu p. poz.- z dnia 14.06.2011r.
- protok61 z kontroli stanu przewod6w kominowych, spalinowo - wentylacyjnych

z dnia 30.08.2011r.
- przegl,!d przeciwporazeniowy instalacji elektrycznej / okresowa kontrola 5- letnia/

protok61- z dnia kwiecien 2010r.
- przegl~dy stanu technicznego budynku szkoly wykonywane s~ co roku - ostatni

w dniu 8.12.2011r.
- okresowa kontrola 5 - letnia - wykonana w dniu 20.11.2011r.

f) ewakuacja:
plan ewakuacji szkoly - wywieszony na korytarzach
znaki ewakuacyjne - wywieszone

g) rejestr wypadk6w uczni6w prowadzony zgodnie z rozporz,!dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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w publicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
W roku szkolnym 2010/11 odnotowano 4 wypadki lekkie, w roku szkolnym 2011/12
odnotowano 4 wypadki lekkie - wszystkie wypadki mialy miejsce na lekcjach
wychowania fizycznego oraz w trakcie przerw lekcyjnych,

h) karty wycieczek przygotowywane S,!zgodnie z rozporz,!dzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunk6w i sposobu
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516)

i) opracowany zostal plan dyzur6w nauczycieli w trakcie przerw lekcyjnych,
j) miejsca pracy oraz pomieszczenia, do kt6rychjest wzbroniony dostt(p osobom

nieuprawnionym S,!wlasciwie zabezpieczone przed swobodnym dostt(pem,
k) pomieszczenia szkoly, wyszczeg6lnione w § 20 rozporz,!dzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach, zostaly wyposazone w apteczki
i instrukcjt( 0 zasadach udzielania pierwszej pomocy,

1) wit(kszosc nauczycieli posiada zaswiadczenie 0 ukonczeniu kursu w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej,

m) urz,!dzenia higieniczno-sanitarne S,!utrzymywane w czystosci i w stanie sprawnosci
technicznej.

n) dokonano kontroli zapis6w temat6w zajt(c w dziennikach lekcyjnych- uczniowie
zostali zaznajomieni z zasadami i metodami pracy zapewniaj,!cymi bezpieczenstwo
i higient( pracy.

0) w sali gimnastycznej wywieszony jest regulamin okreslaj,!cy zasady bezpiecznego
uzytkowania urz,!dzen i sprzt(tu sportowego.

8. Dokumentacja stanowi~ca prawo wewn~trzszkolne:
a) Statut szkoly uchwalony przez Radt( Pedagogiczn,! - ostatnia zmiana - uchwala RP

z dnia 29.06. 2011r.r. nr 17/2010/2011
b) Wewn,!trzszkolny System Oceniania zatwierdzony przez Radt( Pedagogiczn,!-

zal,!cznik do statutu.
c) Regulamin Rady Pedagogicznej - uchwala z dnia 13.11.2011r. nr 6/2010/11
d) Plan pracy szkoly na rok szkolny 2011/2012 zatwierdzony przez Radt( Pedagogiczn,!

- uchwala z dnia 16.09.2011r. nr 6/2011/2012
e) Program Profilaktyczny i Wychowawczy na rok szkolny 2011/2012 - zatwierdzony przez

".--.,." Radt( Pedagogiczn,! i Radt( Rodzic6w w dniu 16.09.2011r. nr 6/2011/2012.

9.Dyrektor jako przewodnicz~cy Rady Pedagogicznej realizuje uchwaly podj~te w ramach jej
kompetencji stanowi~cych. Rada Pedagogiczna zgodnie ze swoimi kompetencjami:

- zatwierdza plany pracy szkoly,
- podejmuje uchwaly ws. wynik6w klasyfikacji i promocji uczni6w,
- ustala organizacjt( doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- podejmuje uchwaly w sprawach skreslenia z listy uczni6w.

10.Przyznawanie nagrod dyrektora (uchwala nr XLII/870/05 Rady Miasta Katowice z
dnia

27 czerwca 2005 r. w sprawie kryteriow i trybu przyznawania nagrod dla nauczycieli
szkol
i placowek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osi~gni~cia dydaktyczno-
wychowawcze)

~ W 2009 r. nagrodt( dyrektora szkoly otrzymalo 16 nauczycieli.

Powolano komisjt; kwalifikacyjn,! na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2009r.
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w skladzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodzic6w, przedstawiciel
Zwi'lZku Nauczycielstwa Polskiego.

Decyzjy 0 przyznaniu nagr6d podjjfl Dyrektor szkoly pO zapoznaniu siy z opiniq komisji
kwalifikacyjnej. Siedmiu nauczycieli, kt6rzy otrzymali nagrody posiadali wyr6Zniajjfce oceny
pracy, dziewit(ciu nauczycieli pozytywnjf ocent( dorobku zawodowego z tym, ze siedmiu
nauczycieli uzyskali ocent( dorobku zawodowego w okresie dluzszym niz rok przed zlozeniem
wniosku 0 nagrodt(.

~ W 201Or. nagrodt( dyrektora szkoly otrzymalo 12 nauczycieli.

Powolano komisjt( kwalifikacyjnjf na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2010r. w
skladzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodzic6w, przedstawiciel
Zwijfzku Nauczycielstwa Polskiego.

Decyzjy 0 przyznaniu nagr6d podjjfl Dyrektor szkoly po zapoznaniu siy z opinijf komisji
kwalifikacyjnej. Osmiu nauczycieli, kt6rzy otrzymali nagrody posiadali wyr6zniajjfce oceny pracy,
trzech nauczycieli pozytywnjf oceny dorobku zawodowego z tym, ze jeden nauczyciel uzyskal
ocent( dorobku zawodowego w okresie dluzszym niz rok przed zlozeniem wniosku 0 nagrodt(.

~ W 2011r. nagrodt( dyrektora szkoly otrzymalo 10 nauczycieli.

Powolano komisjt( kwalifikacyjnjf na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2011r.

w skladzie: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodzic6w, ZwiCfzku
Nauczycielstwa Polskiego.

Decyzjy 0 przyznaniu nagr6d podjjfl Dyrektor szkoly po zapoznaniu sit( z opinijf komisji
kwalifikacyjnej. Siedmiu nauczycieli, kt6rzy otrzymali nagrody posiadali wyr6zniajjfce oceny
pracy, trzech nauczycieli pozytywne oceny dorobku zawodowego z tym, ze dw6ch nauczycieli
uzyskalo ocent( dorobku zawodowego w okresie dluzszym niz rok przed zlozeniem wniosku 0

nagrodt(.

Przyznanie nagrod nauczycielom z pozytywnq ocenq dorobku zawodowego bylo niezgodne z §8
ust.2 Uchwaly Nr XLIII 870/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie
kryteriOw i trybu przyznawania nagrod dla nauczycieli szkol iplacowekprowadzonych przez
Miasto Katowice za ich osiqgni~cia dydaktyczno-wychowawcze.

Powolany sklad komisji byl zgodny_Uchwaly Nr XLIII 870/05 Rady Miasta Katowice z dnia 27
czerwca 2005r. w sprawie kryteriOw i trybu przyznawania nagrod dla nauczycieli szkol i
placowek prowadzonych przez Miasto Katowice za ich osiqgni~cia dydaktyczno-wychowawcze.

Dyrektor nie udzielil zadnej kary porzjfdkowej.

11. W zakresie wystftPowania z wnioskami w sprawach nagr6d i odznaczen:
Dyrektor systematycznie wystt(puje z wnioskami 0 nagrody dla nauczycieli, pracownik6w
administracji i obslugi - zal~cznik nr 1 do protokolu.

12. Organizacja doskonalenia zawodowego:
Plan doskonalenia zawodowego -zawarty w planie nadzoru na rok szkolny
2011/2012 - uchwala Rady Pedagogicznej nr 3/2011/2012 z dnia 31.08.2011r.

13.Wsp6Ipraca z innymi organami szkoly:
a) Rada Pedagogiczna:
- opiniuje organizacjt( pracy szkoly, w tym tygodniowy rozklad zajyc lekcyjnych

i pozalekcyjnych,
- opiniuje plan finansowy szkoly,
- opiniuje wnioski 0 nagrodt( dyrektora,
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- opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zaj((c
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych zaj((c dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuilczych,

b) Rada Rodzic6w ( Szkoly):
- opiniuje dokumenty prawa wewn,!trzszkolnego (Program Wychowawczy Szkoly,

Program Profilaktyczny Szkoly i organizacji pracy szkoly),
- wspiera dzialalnosc statutow,! szkoly poprzez przeznaczanie zebranych srodk6w finansowych

na zakup m.in. pomocy naukowych.
c) Samorz,!d Uczniowski - Rada Mlodziezowa opiniuje dokumenty prawa wewn,!trzszkolnego

( WSO, Program Wychowawczy Szkoly, Program Profilaktyczny Szkoly) .

14. VIII Liceum Og61noksztalcqce im.Marii Sklodowskiej-Curie w ramach wsp61pracy ze
srodowiskiem lokalnym i promoeji szkoly podejmuje dzialania:
Wsp61praea z:

~ Palaeem Mlodziety w Katowieaeh
./ Uczestnictwo mlodziezy w konkursach fizycznych:
./ Og6lnopolski Konkurs na Prac(( z Fizyki "Fizyka a Ekologia",
./ Wojew6dzki Druzynowy Turniej z Fizyki 0 Puchar Dyrektora Palacu Mlodziezy,
./ Udzial uczni6w w Mi((dzynarodowej Konferencji Mlodych Naukowc6w w Indonezji,
./ Og6lnopolski Tumiej Mlodych Fizyk6w,
./ Udzial w konkursie: "Uwaga Talent" .
./ Organizacja I etapu Druzynowego Tumieju z Fizyki 0 Puchar Dyrektora Palacu Mlodziezy

na terenie szkoly.
~ Uniwersytetem Slqskim w Katowieaeh
./ Opieka nad studentami w ramach cwiczen z dydaktyki fizyki,
../ Udzial w pokazach fizycznych - "Osobliwosci swiata fizyki",
./ Zwiedzanie pracowni Instytutu Fizyki Uniwersytetu Sl,!skiego,
./ Udzial pracownik6w Uniwersytetu Sl,!skiego w IX Dniach Fizyki,
./ Udzial uczni6w w konkursie "Fizyka si(( liczy",
./ Udzial Boguslawa Lanusznego w Konferencji Demonstrator6w Fizyki - Ustron 2010,
./ Wsp61praca mlodziezy i nauczycieli w ramach programu "Partnerzy w nauce",
../ Wsp61praca pracownik6w technicznych Uniwersytetu Sl,!skiego przy wykonywaniu pomocy

dydaktycznych do pracowni fizycznej,
~ Planetarium Slqskim w Chorzowie
./ Udzial Mlodziezy w seansach edukacyjnych - pokaz nieba,
./ Udzial mlodziezy w kole astronomicznym,
./ Udzial pracownik6w Planetarium Sl,!skiego w IX Dniach Fizyki i Festiwalach Nauki,
./ Udostl(pnienie sal przy organizacji Olimpiady Astronomicznej.
~ Politeehnikq Slqskq w Gliwicach
../ Udzial pracownik6w w IX Dniach Fizyki,
./ Spotkanie uczestnik6w Olimpiady Fizycznej z wladzami Politechniki Sl,!skiej.
~ Wydawnictwem "ZamKor"
./ Zorganizowanie stoiska z ofert'! wydawnicz,! na IX Dniach Fizyki,
./ Udzial w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwo "ZamKor".
~ Filharmoniq Slqskq w Katowicach
./ Od wielu lat w auli szkolnej odbywaj,! si(( comiesil(czne koncerty Filharmonii Sl,!skiej,

propaguj,!ce wsr6d mlodziezy muzyk(( powazn'!.
~ Muzeum Historii Katowic
./ Mlodziez UCz((szczana wyklady i sesje populamo - naukowe organizowane przez MHK.
~ Teatrem Slqskim im. Stanislawa Wyspiaiiskiego w Katowicaeh
./ Uczniowie naszej szkoly bior,! udzial w lekcjach teatralnych. Wsp61prac(( liceum i teatru
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0/ zainicjowal aktor Teatru Sl,!skiego w Katowicach Pan Andrzej Dopierala, absolwent VIII
0/ Liceum Og61noksztalc,!cego im. Marii Sklodowskie j- Curie w Katowicach.
~ Muzeum Sl~skim w Katowicach - zwiedzanie wystaw

~ Muzeum Marii SkJodowskiej-Curie w Warszawie
Wyklad Pani dyrektor muzeum na "X Dniach Fizyki"

~ Zwi~zkiem Zolnierzy Polskich Sil Zbrojnych na Zachodzie
25 listopada 2005 roku utworzono w szkole Izb(( Pami((ci ku czci Zolnierzy walcz,!cych w
okresie II wojny swiatowej pod dow6dztwem brytyjskim na wszystkich frontach zachodnich.
Kombatanci przekazali na rzecz Izby Sztandar Zwi~owy Polskich Sil Zbrojnych na
Zachodzie poswi((cony przez Papieza lana Pawla II, gabloty z eksponatami oraz wszelkie
pami'!tki b((d,!ce wlasnosci,! bylych zolnierzy: ksi~ki, medale, odznaczenia wojenne oraz
albumy ze zdj((ciami.
Otwarcie Izby mialo uroczyst'! opraw((, odbylo si(( przy udziale licznie zgromadzonych gosci.
Izb(( Pami((ci poswi((cil diecezjalny kapelan Rodzin Katynskich o. Antoni Pospiech.

~ Swietlic~ srodowiskow~ "Dom Aniol6w StroZ6w"
Co roczne akcje charytatywne na rzecz podopiecznych swietlicy

~ Poradni~ Psychologiczno Pedagogiczn~
Skierowanie mlodziezy na badania
R6mego rodzaju zaj((cia prowadzone przez pracownik6w poradni.

~ Policj~
Prelekcje dla uczni6w i rodzic6w

~ Liceami katowickimi
wsp6lpraca w zakresie organizacji egzamin6w zewn((trznych

~ Gimnazjami
Udzial girnnazjalist6w w "Spotkaniach z matematyka"

~ Polskim Towarzystwem Matematycznym
Prowadzenie k6lka matematycznego dla girnnazjalist6w i uczni6w klas I i II LO
Promocja szkoly:
VIII Liceum Og61noksztalc,!ce im. Marii Sklodowskiej-Curie w Katowicach rna wysoki
poziom nauczania przedmiot6w scislych. Szkola organizuje sesje popularne-naukowe "Dni
Fizyki" i "Spotkania z matematyk,!". W ubieglym roku szkolnym odbyly si(( po raz dziewi,!ty.
Organizatorzy - nauczyciele fizyki i matematyki zapraszaj,! wykladowc6w z uczelni krajowych
i zagranicznych do wyglaszania wyklad6w a uczniowie klas matematyczno-fizycznych
przygotowuj,! doswiadczenia, konkursy tematyczne i prezentacje multimedialne. Na "Dni
Fizyki" i "Spotkania z matematyk'!-" zapraszani S,!- uczniowie katowickich lice6w i ostatnich klas
gimnazj6w. Obie imprezy ciesz,!- si~ popularnosci,!- i zdobyly uznanie wsr6d mlodzieZy, nauczycieli i
rodzic6w. Mlodziez uczestniczy w wymianie mi~dzynarodowej z gimnazjum w Kolonii. Liceum
zaprasza przedstawicieli szk61 wyzszych na imprezy naukowe organizowane przez szkoly np. Dni
Fizyki, Spotkania z matematykq.
Liceum przygotowuje edukacyjn,! ofert(( dla kandydat6w do pierwszych klas.

15. Osi~gni~cia uczniow w konkursach i olimpiadach, wykaz stypendystow - zal,!cznik nr 2 do
protokoru.

16. Doskonalenie zawodowe Dyrektora - zal~cznik nr 3 do protokolu.

17. W VIII Liceum Og61noksztalc,!cym w Katowicach stworzone zostaly dobre, na miar((
posiadanych srodk6w finansowych oraz mozliwosci lokalowych, warunki organizacyjne do
realizacji zadan statutowych. Systematycznie rozwijana i wzbogacana jest baza materialna szkoly,
w tym dydaktyczna. W latach 2009-2011 zakupiono ze srodk6w budZetowych pomoce naukowe na
l,!czn,! kwot(( - 124 857,48 zl. zal~cznik do protokolu nr 4.
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Pani Dyrektor wykazuje r6wniez duze zaangazowanie w realizacjt( remont6w i inwestycji. W
latach 2009-2011 ze srodk6w budzetowych zrealizowano zadania remontowe i inwestycje - w tym
m.in wykonano wymiant( okien, pod16g, malowanie sal i remont dachu na ll:!cznl:! kwott(
374 154,49 zl.- zalqczoik do protokolu or 4.

Nauczyciele, kadra kierownicza szkoly systematycznie podnoszl:! swoje kwalifikacje, w latach
2009-2011 ze srodk6w budzetowych sfinansowano szkolenia i kursy na kwott( 23255,64 zl.-
zalqczoik do protokolu or 4.

Na powyzszych stwierdzeniach protok61 zakonczono.

Protok61 sporzl:!dzila: Katarzyna Stawska- Dudziak - Inspektor

Katowice, dnia 21lutego 2012r.

Zgodnie z § 22 ust. 1 Regulaminu kontroli wewnt(trznej Urzt(du Miasta Katowice oraz gminnych
jednostek organizacyjnych Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej ma prawo
zgloszenia wyjasnien do tresci protokolu w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu.

Protok61 sporzl:!dzono w 2 egzemplarzach, z kt6rych jeden dort(czono Dyrektorowi VIn
Liceum Og6lnoksztalcl:!cego im. M. Sklodowskiej-Curie w Katowicach.
Protok61 przyjt(to bez zastrzezew z zastr'i3@.g~HHfrffli.

.............'!!~~.~~ .
(podpis Dyrektora)
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