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Protok6l kontroli doraznej

1. Nazwa szkoly siedziba: Szkola

ul. Niedzialkowskiego 21

Imig i nazwisko dyrektora: Marlena SzczgSniak

Nazwa i siedziba organu sprawnjecego nadz6r pedagogiczny: Slqpti Kurator O6wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. tmig i nazwisko kontroluj4cego: Krystyna Wiqcek

5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowadzenia

oA- oR.05 7 .2.1.17 3.2017

L3.L0.2017 r.,

Terminy rozpoczgciaizakoirczenia kontroli:l9 pufudziernrka2}lT r. - 19 paZdziernikaZllT r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oiwiatowe - Dz. U. z 2017 poz. 59 z pdin. zm.) realizaqa zaleceri w zakresie

realizaqi podstawy programowej oraz przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania

z matematyki.

Czynno5ci kontrolne: rozrnowa z dyrektorem szkoly, analiza dokumentacji pedagoga,

dzienniki lekcyjne i dzienniki zajg(: dydaktyczro-wyrdwnawczych-(dot. oddzial6w

gimnazjum), ksiEga zastEpstw, protok6l rady pedagogicznej z 9.06.2O17 r., uchwala rady

pedagogicznej m 712017 z 9.06.2017 r.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqpku z wydanymi zaleceniami po przeprowadzonej kontroli

doraZnej 23 maja 2017 r. dotyczqcej realizacji podstawy programowej oraz przestrzegania

zasad oceniania i klasyfikowania z matematyki w klasie Ia Gimnazjum, kt6re od roku

szkolnego 2A77 fi8 zostalo przekszta\cone w oSmioletniq Szkotq Podstawowqnr 2.

7.alecerua dotyczyly:

- Realizowad zajgcia dydaktyczne z matematyki wynikaj4ce 2 ustalonego pensum zgodnie

z Art.42. ust. 2 Ustawy z dria 26 stycznia L982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U z 2A16 r. poz.

1379 zp6in.zm.)

- Doraine zastEpstwa organizowad zgodnie z art. 35 ust 2a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

Karta Nauczyciela (Dz. U z 2016 r. poz. 1379 z pbin. an.) przydzielaiqc

nauczycielom godziny zajEd dydaktyczrych, wychowawczych lub opiekurlczych powy2ej

tygodniowego obowiq-zkowego wymiaru ww. godzin.

Podstawowa ff2, 42-400
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- Zaiicia z matematyki i pozostalych obowiqgkowych zajg(, edukacyjnych przydzielai
jednemu nauczycielowi w celu umo2:liwienia mu ustalenia Sr6drocznych i rocznych ocen

klasyfikacyjnych zgodnie z Art.44h. ust. 1 Ustawy zdnia 7 wzesnia 1991 r. o Systemie

OSwiaty (Dz. U. z 2016 t., poz. 1943, z p6in. zm) oraz pkt. 13 Rozdziatu 1I Statutu

Gimnazjum nr 2 w Zawierciu.

- Zgodnie z wt. z Art. 44c. ust. 1 Ustawy z dnia 7 wrze5nia 1991 r. o Systemie Oswiaty (Dz.

U. z 2016 r., poz. 1943, z p6in. zm.) indywidualizowai pruce z uczniem odpowiednio do
jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz organizowa6 zajgcia dydaktyczno-

wyr6wnawcze stosownie do pkt. 3 Rozdzialu VI Statutu Gimnazjum nr 2 w Zawierciu.

- Dostosowa6 statut szkoly do aktualnych przepis6w okre5lonych w Rozporz$zeniaMinistra

Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w

i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy w szkolach

publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 z p6in- zm.) oruz Rozdziatu 3a Ustawy z dnia 7

wrzesnia 1991 r. o Systemie oswiaty (Dz. u. z 2016 r-, poz. 1943, z p6in. zm.).

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzo no, ircdo korica zajE6 dydaktycznych w roku

szkolnym 2016/17 wszystkie zajgcia z matematyki realizowane w klasie objgtej zakresem

kontroli tj. Ia byty realizowane przez-zgodnie z ustalonym pensum.

W ww. okresie nie byly realizowane doraZne zastgpstwa. Od I wrzesnia 2017 r. z powodu

nieobecno6ci nauczycieli zastgpstwa dorazne organizowane sq zgodnie z Art.35.ust. 2a

ustawy zdnia26stycznia1982r. Karta Nauczyciela {Dz. u z2017 t.poz.1199).

Zajqcia z matematyki i pozostalych obowiqgkowych zaj96 edukacyjnych w klasach

gimnazjum zostaly przydzielone na rok szkolny 2O17DA18 jednemu nauczycielowi.

W bie2Qcym roku szkolnym- do dnia kontroli nealizowala wszystkie

zajgcia z matematyki w klasie IV zgodnie z ustalonym pensum.

Dla uczni6w, o kt6rych mowa w S 3 Rozporzedzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

L0 czerwca 2O1.5 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczni6w i struchaczy w szkolach publicznych (Dz.U. z20l5 r. poz. 843 zp6in.
zm.) dostosowano wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz mo2liwo$ci psychofizycznych ucznia. Do zakoriczeni a zajg6

edukacyjnych w roku szk.2016117 dla 5 uczni6w kl. Ia zorganizowano zajpiadydaktyczno-
wyr6wnawcze w wymiarze od 2-4 godzin tygodniowo. W biez4cym roku szkolnym zajpcia

dydaktyczno-wyr6wnawcze zorganizowano dla 31 uczni6w posiadajqcych wydane przez
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poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinie i orzeczenia oraz dla LZ uczni6w, u kt6rych
rozpoznano indywidualne potrzeby edukacyjne (w wymiarze L godz. tygodniowo).

UchwaQ Rady Pedagogicznej rr 7l2ot7 z dn. 09.06 .2017 r. wprowadzono zmiany do statutu.

Wprowadzone zmiany zostaly dostosowane do aktualnych przepis6w okreslonych

w Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7O czerwca 20L5 r. w sprawie

szczeg6lowych warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w

i sluchaczy w szkolach publicmych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 z p6in. zn.) orazRozdzialu 3a

Ustawy z drua 7 wtzeflnia l99l r. o Systemie Oswiaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z p6in
zm.)

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiezku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly: nie stwierdzono

11'. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oSwiatowe (Dz. U.

22017 poz. 5/ zpoin. zm.) zalecasig: zaleceri nie wydano
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qcego, miejsce i data podpisania protolalu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli, przysluguje

prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzekefi dotyczqcych ustalerl zawartych

w protokole kontroli do SQpkiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstatlc6w 41a, 41-Oz4Katowice, zgodnie

z $ 18 ust. 1 Rozporzrylzssia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ . z 2Ol7 r. poz. 1 65g).
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