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Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstancow 41a

40-024 Katowice

wN 5533.23.2017

Protokol kontroli doraznej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Przyspasabialqca do Pracy w Zespole Szkol

Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach, ul. Rolna 22. 40-555 Katowice

Imig i nazwisko dyrektora szkoty: Joanna Warpas

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny. Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 074 Katowice, ul. Powstancow 41a

lmig i nazwisko kontroluj4cego: Adriana WaSnik

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 1l paLdzietnika

2017 r OA-OR 057 2.1157.2017

Terminy rozpoczgcia r zakohczenia kontroli'. 1I paidziernika 2017 r.

Tematyka kontroli: zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunkow pobytu ucznia

w szkole orazprzestrzeganie praw ucznia.

8. CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dYrektorem szkolY,

b) analiza dokumentacj i :

szkolnych planow nauczania, protokolow spotkaft zespofu nauczycieli

dokonuj4cego oceny realizacjr IPET, protokolu posiedzenia rady rodzicow,

statutu szkoly, korespondencji dyrektora szkoly z JE Arcybiskupem Kurii

Metropolitalnej w Katowicach, harmonogramu dyzurow migdzylekcyjnych.

g. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidiowoSci:

w Szkole PrzyspasabiajQcej do Pracy w Zespole Szkol Zawodowych Specjalnych nr 6

w Katowicach wymiar lekcji religii zostal zmniejszony za zgod4 biskupa diecezjalnego

KoScioia Katolickiego w oparciu o zapis Q 8. ust. 1 Rozporz}dzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia l4 kwietnia 1992 r. w sprawie warunkow i sposobu organizowania nauki

religii w szkolach publicznych (Dz.U. z 1992 r., nr 36 poz. 155, zpoin.zm.). Dyrektor szkoty
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pismem nrZSZSpn16-4114101690412017 zdnia?9marca2017 r.zwrocil sigzproSb4doJE

Arcybiskupa Kurii Metropolitalnej w Katowicach o wyrazenie zgody na nauczanie religii

w wymiarze 1 godziny tygodniowo w Szkole Przyspasabiaj4cej do Pracy oraz Branzowej

Szkole I Stopnia wchodz4cych w sklad Zespolu Szkol Zawodowych Specjalnych nr 6

w Katowicach. Jako uzasadnienie wskazal duz4 iloSc godzin obowi4zkowych zaJQc

edukacyjnych oraz sugestie rodzicow uczniow i wlasne doSwiadczenia pedagogiczne,

prowadz4ce do wniosku, ze zbyt duaa liczbq godzin w skali tygodnia moze zniechqcac

uczniow do przedmiotu. pismem nr VSz-y-4117 z dnia 30 marca ?017 r. Archidiecezja

Katowicka wyrazila zgodg na jedn4 godzing nauczania religii w roku szkolnym 201712018.

Wniosek dotyczqcy zmniejszenia godzin religii z dwoch do jednej zostal poprzedzony

konsultacjami z rodzicami uczniow podczas zebrafi, co zostalo udokumentowane zapisami

w dziennikach lekcyjnych.

Tygodniowy rozklad zajpc uwzglgdnia realizacjg I godziny w tygodniu w Szkole

Przyspasabiajqcej do Pracy.

Z informacjL uzyskanych od dyrektora szkoly wynika, 2e dla uczniow wykazuj4cych

szczegolne zainteresowania ww. przedmioteffi, W szkole stwarzane s4 mozliwoSci udzialu

w konkursach literackich, wydarzeniach i imprezach kulturalnych o tematyce religijnej,

wycieczkach zawierq4cych w planie zwiedzante miejsc kultu religijnego. Uczniowie maj4

prawo wyrazac swoje przekonania i realizowac praktyki religijne, np w fbrmie modlitwy

przed posiikiem lub podroz4.

Zgodnie z $ 14 ust.l rozporz4dzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 t.

w sprawie bezpieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach

(Dz. U. zZO03 r., nr 6, poz.69 zpoLn. zm) przerwy w zajqciach uczniowie spqdzai4 pod

nadzorem nauczyciela. Dyrektor szkoly, uwzglgdniaj4c specyfikg pracy oddzialow

przysposabiaj4cych do pracy, opracowal ,,Harmonogram dyzurow migdzylekcyjnych"

w kazdej klasie. W szkole nie uzywa sig dzwonkow sygnalizul4cych czas trwania przerw

ilekcji. Zgodnie zzapisem g 34 ust. I Statutu Zespofu Szkol Zawodowych Specjalnych nr 6

w Katowicach przerwy lekcyjne frwajq 10 minut, przewtdziano rowniez dwie przerwy l5

minutowe.

Po dokonaniu analizy tygodniowego planu zilgc oraz harmonogramu dyzurow nauczycieli,

mo2na stwierdzic, Ze mrgdzy zajgciamr rewalidacyjnymi dla uczniow nie przewidziano

przerw migdzylekcyjnych. Takie zaplanowanie pracy nie zapewnia higienicznych warunkow

pobytu uczniom w szkole, co jest niezgodne z $ 2 rozporz4dzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2OOZ r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
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W publicznych i niepublicznych szkotrach i plac6wkach (Dz. TJ. z 2003 r., nr 6, poz.69,

z poln.zm.), a takhe z $ 34 ust. 1 Statutu Zespolu Szk6t Zawodowych Specjalnych nr 6

w Katowicach.

10.Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqilat
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnosci statutowej szkoly: nie dotyczy.

ll.Na podstawie art.55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe

(Dz. U. 22017 r.,poz.59 zp62n. zm) zalecasig

1) zapewnid uczniom odpoczynek migdzy zqEciami rewalidacyjnymi organizowanymi

w blokach zgodnie z S 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach

i plac6wkach (Dz. U . z 2003 r., nr 6,poz. 69, z pd1n. zm).

Termin realizacji: 24 pu2dziemika 20 I 7 r.
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podpis dyrektora szkoly/pla{d;lr:ti, ifutre i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

)vrektor Ze

miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzeaenia dotyczqcego ustaleri

zawartych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstanc6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roklw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ.22017 r.,poz.l65s).
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