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Protokol kontroli dorainej

L Nazwa sztoty/plag6wti, siedziba: Szlrob Podrtrwowl [r t in Jrnurzr Korczrka'

ul. Sp6l&ielcze 9,4i}5t03 Jeworzno

2. Imig i nazrvisko dyrcktora: Iloroa Dubbl

3. Nazwa i siedziba organu sprawujryego nadz6r pedagogiczny: Sqrli Kuntor Oirirty,
{/0-021Krtouic, rL Porlri&v 4lr

a. Inie i naari*o konrolqipgo: Atrtr Ardnr*icrirz
5. Ihta wydmia i numr rponaienia do pcfowrdzcaia komoli: 13 pdddcnikr 2017 r.;

oAon ut7j.lt7t20l7
6. Tcminy rczpoczpie i zatotirzco.h Lonr,oli: I7' 19 prtdricnllr 2lll? r.

7. Teodyka footoli (zgdm z przcpkroni oL 55 rl.tl 2 ustavy kmto obeidoYc)

algtzatnryrsia rtrhta rdoly hb plro&vfi;

0 przc*rzcgluic pnr &iele i pnr ucab orrz qlorrzcclliuic wir{zy o tycL prlr.cti
Q zepcrvafonie ucznfun bczpirayct i itgicoi(ayct rerudr6rv uuli' rvyc.horndr i opicki

t. CzynrcSci loamloc:

l) Anatizowam dokrrmaaqh:

- dzicnniki ujC lelcyjnych kt. SP nr t im- Janus Korczala w Jervorznie;

- protolroly zebrai i spo*afl indywidrulnych wycbowawcy klasy z rodzicami/opiekuoani

rrai6w kl. r SP nr t im- Janusza Ksczaka w Jworznic;

- Sunr Sztoty Podsa*o',r{ r t im. Jmusza Korczr&a w Jaworznic;

- obowiqadqoc Procod,ry dor bczPiea€dEtura w SP nr t im. Janrsza Korcrala w Jarporzrie;

- bannomgam Fhicois dyautw Euccycicli obscnruji zqiC uoczrstoici sztolnych

w SP nr 8 im. Janrsza Korczaka w Jaworaie;

- oSrriadczenia: dyrclctora szkoty, wicodyrcktora, pcdagoga, urychowawcy kI. SP

nr E im- Janusza Kdczaka w Jaworzuic;

2) ?rlryowadrrrre m,anonry z P. Dorotq Dubicl ' dpe.trucm szkoly, P'

wicedyrekorcra - rvSrchovrawc4 Llasy SP 8 w Jarrylznic P'

pedagogicm szkolnym;

3) Dokonano obscrwacji zqis w Uasie w dniu 19 paidziernika 2017 r'

(
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Opis usulontao stanu faloyczrego, w tym ujasnionych niepmwidlowoSci:

Kontrolg przeprorvadzono rv zwiqzl.u z Szkotl' Podstauortej

nr 8 im. Janusza Korcz-ka w Jaworanie zawarfymi w e-mailu z dnia 3 paidziemika 2017r.

do SQskiego Kurarora O$wiaty, w h6rym podniesiorrc:

l) brrk zapevmienia @icczcrtstwa dziccku w kl. w SP nr 8 im. Janusza Korczaka

w Jaworznie;

2) z4dnie zapewnienia na lekcjach w kl. w SP nr t im. Ianusza Korczaka w Jaworzfe

obecno3ci dodatkowego nauczycielq,

3) stosowanie niewlaiciuych metod wychowawczych gorz wychowa*czl niq

kl SP nr E im. Jaausza Korcza*a w Jaworznie;

e) nicrcspckownic przcr[oZouycn uryc.honarrcy zald z doktfficji mcdycznj &iecka:

5) udziclaaie inforrrrcji nmdiwfh ocobom nierlra*tionym;

6) bral. wlaiciwej fmudfaii ni$zy s*oQ a rcdziccm,

7) niewysrrczajpl lice.bp stanowisk nkadeLuratnych do licz.by wrni6w

U. SP nr t im- Jmrs Kortzala w Jarrorznic.

Celem konroli byh oc€a! stau frlaycaego, W u4milu lontoli usalotro:

Ad l) W Szkolc Podsarrowej m t im. Jaauszr lfurcza&a w Jaworaic kwc*ia bezpieczctistt+a

rrczri6w rrcgulowua jcs w usgpujqplch &hlocotacrh:

- Regylanit, pehla* dyzwdw p*z naeyiellnouayciela peblweso dyzrt ,u stolbwcc

szkohuj:

- Prwc&ay prtpworia w @ aagrdcnb z&awia b& ztoit w wyniht

wy&tlabayrutoolego;

- Prwefuy postgpo*anb w p@ Pzctwcl;

- Prucfuy bO,a* &i*ana fui u tvictlicy abbsj;

- Staegia pottgpwtia v @ pdeineni4 ie uacti psi*la pztdnioty

nieberyiean;

- Prwfuy pciery@ria w fzWet bey wffi wti6v;

- Procedwy wy*orzlxtotin nonitoirya v@ingo w sble;

- hcdy CIZ@rirsii &bh rcaidw w z$4ctuh d&ttorychw *hsuh ' SP m I tut"

Jarusu lCorals w ,lavqztk;

- bsdy korrystaia i dytbvoia na Ennie ekoly z ElaIo,a, ku"bkoweg, np3, roulera

tabletu sntslbablP;

- Prxedury postgpowania w p@t stwierdzenia zaginigcia neczy wda;

- Zosdy z*alniania truddw z le fuii wyclrl*otiafizyo*gg;

lT,
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- Prucedury p-.eprow&ania alormu c ohterinego;

- Procedury postgpowania w pnypadht tdycia gaz6*:

- Procedury postgpowania, Sdy po odbi6r &iecka ze szkoly zglana sig ro&ic w stanie

wskazujqcym na sp2ycie alkoholu;

- Zasady organizacji wyjit poza szkolg (eren osiedla), nyiud,6w i wlrcieczek paza reren

Dqbrowy Nanfuv'ej;

- Zosady reagowania noueycieli i hnych pracownikitt sztoly w przemocy

wir6d uczni6w;

- Tasady etyki z.awodowej naucryciela SP w I im Janusza Korczaka w Javormie

- Starut Szkoly SP w I im Janusza Korczo*a w Jawormie.

Z ovrynarrych od dyrelcon szkoly informacji wynil& iz uczniowie klas I - ffi w trakeie przen*'

i zajg lelcyjnych przebyq,sje pod opiekl lauczyciel& Naucryciele organia{q przerwy miedry

zajqcirmi nie wedlug braorogramu dzwonk6w, ale biorq pod uragg mzliwodci pcychofzyczne

&ieci, ich poziom komracji na lckcji. Narzyciele dukeji wczesmzloloej czekaje

na naucryciela jgzyka angielskiego tub katccHr, jdli r"Li6 zajecia rvynitai4 z planu lekcji.

W sz&ole prz1y1go a*o b w syErcji, gdy naucz5rcicl potzebujc pomocy (op. podczas zaj*)

fro7c z367,:wonie na portiemig, aby skontalCoumd siq z pracownitian porticrni, sclsEtalia0

lub hidcoisf+ W t),8 cclu zo{td unrhooioay oddzielny mrm tahfoaiczny. gc'n;esris khs I - III

korzysaj4 ze sol6urti sztolnej tylko w vryunezonlo dla tych tlas czasic. Wyznaczcni muczyciele

sprowadzajl ucznidw korzy*qi4pych zc atol6wld, sprauujl o8d dmi oPrch w czasie ryozywaaia

obiadu i odprowadzajq do sali hkcyjrcj po PGifttL Uczoiowie klr I - III rczf sig tylto oa

piernszyrn piFzc. W hdytrku s*olnym obowiqadq od&iefue ci4gi komunikacyjnc (wydzielonc

spflty schod6w dla klss I - Vt). Po zaloriczonych le&cjach uczniowic wszystkicl klas

se spfowadzad WZrz rEttJxz,lcicl6 do szmi. Narrczyciel sprawujc uad nimi opick9 do czasu

opuszczeoia hxlynku satolncgo.

- Dl/rehor szkoly stwicrr&ih, ,e nic otrz3mda Zadoegp aglovcaia w sprawie w szkole

umia kl. w pienrsaym tygodoiu nauli w biezncym rotu szlolnym'

Wychouawczyni r6wnte2 zrywyh, rr llrlte 
"nar;lnjc- 

mido miejsc.

Ad 2) z informacii w*+zzzlnycl' prre,:z dyr.fbra sdoty t qmike' i2 w z'wiqdnr z $ 5 uS. 4

Rory@zf,of-MEN z duia 17 maca 2017 mku w spr:awie szczeg6lowej organizacji publicznych

szl6l i publicznych prcaszror (Dz- u. z 2017t, pz 649) zosdo sLicrowmc $smo do organu

prowadzecegg dot zatrudnienis rsystenta oaxzycicla Mi@, i' w/w pisrro przrkna:a

do urz$u Micjskiego w Jaworzoic 2l sierpia 2017r., to asy$€nt Daucrryciela do doia kootroli. 6' do

19 pardziemika 201?r. nie zosd zatudnioon

ne&Aoro#fuila
i!r

p@@



Ad it Z intbnnacji u:ry'skanych od dyrekrora i wicedyrektora Szkoly Podsawo*'ej nr 8 im.

Janusza Korczaka w Jaworznie rvynika, ze w 20l6ll7t. w ramach harmonogramu obserrvacji zajgi u'

SP nr 8 im. Janusza Korczaka w Jan'oturie przeprowadzone zostaly 3 obserwacje zajqi: 27

paZdziemika 2016 r. Oospitacja doftrina), 7 listopada 2016r. (hospitacja dora&ra) i 30 marca 20 16r-

(obserwacja planowa).

W wyniku przeprowadzonych obserwacji lekcji w klasie I i wskrtek biez4cej

obsentzcji - w czasie codziennej pmcy wynika iL: mocne slrony tuuczyciela to:

zlrztiwo, milo atnosfera w kontabach ze wszyslkimi uczniami , dbanie o bezpieczenstwo

wsrlstl;ich uczni6w; bardzo dobra organizacja pracy na lekcjach; dtde zmngaiowanie wszystkich

uczni6w w wykonywoie polecei ruuczyciela; indywidualizrcja pracy z dzietmi; prawidlowe relacje

interperconalrc.

- W uakcie czyndci konrolnych 19 pnitzeqaita 20l7t. uirytator dotonala obserwacji zajf

prowadzonych U. . Z obocrwrcji \rynifa, 2c podczas tnania lekcji

wzniowie alrymic rrzestnicryli w lekcji, ch6tnh wykonywali poleccnia ruuczyciela' oraz

propooowali wlasne rozwiqzania Nauczycicl uwzgle&rid indywidualne potrzeby i mo2liwoSci

rrczni6w, ich uzdolnicnia i zaintcrcsowmis, resPcliloud zr'6tnicowane tempo pr.cy uc"ni6w,

a w razie potrzeby rrai6w podczas wykorywada zadm m lctcji.

I63tiemu uczniowi (na miarq jcgo mo2liwo6ci) $unrrd okazjq do odniesienia srtcesu Nauczyciel

rdzield rrczniom ksadtujqc€j inf@acii aflIobej, uuzglednid czyndki weumetrzne (nastr6j,

aapiqcie emocjonalne, zrneszenie) mdece wptyw na przebieg i wyniki uczenia sig, monitorowal

angarowanic sig w ejgci8, sposob urylonyurania zadan gl"3,zkardryo v.73ia. Kontr,ola wykazdg Zc

rctacjc pomigdTy narrzycieleo a uczniami opart€ s{ oa szadmku i zaufaoiu O dobrych kontattach

swiadczy m.in to, i2 nauczyciclka -- r & ka2dcgo dziecka a'rrcah si9 $osrjqp formg

zdrobnial4 imieoiq spokojnie, r4rzcjmie cicrpliwic, z usniechcm tlu16czyh polecenia &ieciom;

odwolfrala sie do 2"."d wh6ciurcgo 4howad&

Ad 4' zhforEeji uzystanych od dyerrora wynit4 2c w pierwszych tygodaiacb nauki w roku

sztolnym 20162017 mama . ' pol1llozyla orzoczaie o niepetnosprawnosci z dnia

r orzymda wyjalhienie od dyrEktora s*oty' 2e r?&i dokum€ot nie

rryawnia do organiaji ponocy psycblogicrmo - pedagogicacj wskazr{p na koniecznoJd

przcdlozenia dokr.mentacji z Poradoi Psychologio-Pcdagogicznej'

- w dokumentrcji szkoly nie znajduje sig alcualae orzszl'tia o pottzcbie lsdslccoia specjalncgo

ucaia klay Z 'tnfcr,firr;1i uzys&anych od dyrcktora' wychowawcy'

zastepcydyrehoraipedagogasdrolnegowynik4Lmatksbylsinformowanaomo2:liwo6ci

e*trUuastalYptArA *r**ru



skorz_vsrania z3 wskazai Poradni PsychologiczrrePedagogicznej w celu zdiagnozowania dziecka pod

kqrm pomocy psychologicmo-pedagogicznej.

N 5) Z infomracji uzfskanych od dyrektora wychowawcy, pedagop nie wynila' ze

w bezpo$redniej rozmowie z rodzicami uczni6w kl. 
-.- 

dri"lil" si9 uwagami nt. Pani

' 
Jedruk nauczycielka 1 w rozaowie z u/izytatorem stwierdzil4 2e:

mo2liwe, E reaguje zbyl emoejorulnie w bezpoiredaich lontahtach z matk4 cuopca z nt'agi na

W wyniku pzeprowadzonych czynnoSci kontrolnych uprawdopodobniono, 2e komunitacja

wychowawczyni kl. .jest zaburzola Kontrola dowiodla,2e prryczyn{ sytuacji

konflihowych w szkole w zakrcsie nicwladciwych relacji interpersonalnych na linii rodzic-pedagog-

dyrektor-nauczyciel jest brak wystaEzajqcej ingerencji i pomocy ze stsrony pcdagoga szkolnego w

syfitacjach kryzysowych

- Dyrektor zaplzrxrryla, 2e posiada wiedzg na tcoat porvzigcia jakiejkolwiek inforuacji o stanie

zdrowia przez osoby do tego nierprawnione.

sz.kolnego) wynik4 U

) oraz wyjainiei wychowawcy r

- .nimo dysponowania przez wycbowawcq r -.

Dokumentacja @agoga u,sloafie na pogonzenie rclacji pomi$zy a

wychrrawcq w bie4ym roku s*olaym. O esk lacji problcmu (w ocenie pedagoga) moze

Swidczyd 6fq i2 nie wzcstnicryh w zcbraniu z rodzicami ' ' 2ol7r--

Z idonnacji uzy*ancj od rq,cbowawcy wyaita i2 ;

v Ze&aaz &hmeoucja w trakcie czynmSci kontrolnych potwierdzila

2e r kommi\ie sig ze sztoQ mailo*o, unilre @q&Ednich kontakt6w

z wychowawc4 kierowala *Tlnda odsswia

podpisu dokr.ment6w nt postep6w dydsktyczno-wychowawczych jej dziecka

- W SP nr 8 im. Janusza lfurczata w Jaworznie przyjgte i uzgodnione formy kontalcu i komunikacji

wychowawcy kl. z ro&icami to: zsbraaia klasowe, Dni otwarrc s*oty, spottania indywidualne

z rodzicami, informacje wychowawcy i rodzicow kicrowanc pw7e. Tavyt korespordencyjny,

roimowy telefoniczre, kontalil e' rnail, arlusz obserrvacji ucznia

FeY*ru

Ad 6) Z informacji uzyskanych ze szkoly (dyrcktor+ wicedyrektor4 wychowawcy, pe&goga

Pedagog

sztolny przdlozyla wyja5nienia nt" podejmorvanych prob inicjowania i prowadzenia &ialan

mediacyjnych w syuracjach kqzysowych. W ocenie @goga sztolnego matka nie przyjmuje

informacji nr postgp6w dziecta przygotowanych przez wycbowawcp

F* ds,rc Lrua s*olylptetu b



Ad 7) Kontrola wytazala.2e do dnia 19 pa.Azicmika 2017 r. w szkole nie ma wystarczajqcej

liczby suno*'isk komputerowych dla kaidep ucznia, co jest sprzecane z zaleranyfii warunkanri

i sposobem realizacji podsrawy programowej (zalrymik nr 2 do Rozporz4dzenia Minisua Edukacji

Narodowej z daia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy pmgramowej rrychowania

przedszkolnego oraz ksztalcenia og6lnego w poszczcgrilnych typch szkol (Dz U , z 2012 r . pz 977

z fiz:- n)). Dyrclror uryjatuiL,2e skicmwala pismo do orgrnu prowadzpego szkolg z pro3ba o

doposa2enie bazT szkoty w komprmcry. Dyrclror dodala dwniea ,c znalazla irodki zewngtrzne i w

sierpniu 2017 r. pracownia lomputerowa zostala doposa2ona o l0 nowych komputelow dla uczd6w

i stanowisko dla nauczyciela

9. Opis ujawnionych niepa.widlowo$ci w zakresie nieobjgtym konuol4 w ari{zku

ze srwierdzonymi nieprawidowofuiami w &jalalnoici dydattyczncj' urycbowawczcj

i opiekuriczej oraz innej rtzialalno:ir:i sahrbu$ s*oty: Bnh

Na podstawic art 55 ust 4 ustawy z &ia z dnia 14 gndnh 2016 r. Prauo G*wiatowe

(Dz rJ. z 2017 r. p:z 59 z pfl'. a.) zalcca sig:

l) Zintensyfikowad dziahia w zak€sie rdzielania pmocy psycbologiczno-@agogicrej

w szlole rodzicom uczni6w i nagczycielom pogzez wspieranie rodzic6w i naucrycieli

w roarirEfwaniu probldw wycbuaurczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu

ich umiejEtnofui wychowawczych w celu arigkszania efelcyum$i pomocy ttdzielarcj

nczriom- ($ 2. ust 3.Rory4aria!,{inisua Hufrcji Narcdowj 2dnh$ sierpnia 20l7r.

w sprawie zasad orgruiaji i udziclania pomocy psyc.bologicao-@gogicaej

w publicznych przedsztolacl, szlohch i plac6wtach (DzU, 2017 wz l59l);

t€rmin realizeji: nirzrloczab

, Aryar,nmwal i udzielad ponoc psychologiczlo-pc&gogiczul we wse6tprrcy z rodzicami

rrczni6w ($ 4. ust.3. ph l. RozporzSzenia Minista Edutacji Narodowej z rlnie 9 sierpnia

2017 r. w sprawie "-.a,1 orgarizacji i u&ielania pomocy psyc.hologiczno-pedagogicaej w

publicaych przcddrolach, szkohcn i pho6v*rch (DzU. 2017 poz l59l);

t€rain rc.liaji: uizwloczoia

3) Inicjowac i pmwadzic ,l-iabnir mediacyjrc i intcnrreocyjnc w sytuacjach kryzTsowych

($2a.pk.6'Paryr"4"giaMidsaEdd@cjiNarodourcjzdnia9siapnia20lTr.
wsprawiezasadoryaniwjiirrdzielaoiaporrocypsycbologiczao.@agogiczrrej

rv publicaych przeds*olach' szlolrch i plac6wkach (DzU ' 22017 pz l59l);

p*ajtctuo stoly@cb F4,Y**tr
\



tennin realizacji : niczrvlocznie

.l) Zaleca siq, aby umofli*id uczniom klas II-II korzystanie ze szkolnej pracowni

komputerowej, aby podczas zs)fc ,;r;zrir mial do swojej dyspozycji osobny komputer

z dosgpem do Intemetu {Z.al*ane %rutki i sposib r€alizacii podstawy programowej-

zalryznil* nr 2 do Rozprz$nna Ministm Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstaury programowej wychorrania przedszkolnego oraz podstawy programowej

ksztalcenia og6lnego dta szkoly podsawowej, w tym dla uczti6w z niepelnosprawnoiciq

intelektualnq w stopniu "miartonratrym lub znacznynr, ksztdcenia og6lncgo dla branzowej

vloly I stopni4 ksztalcenia og6lrcgo dla szkoty spccjalnej przysposabiajrycj do pracy oraz

kszalcenia og6lnego dla vkoty policealnej (Dz U . z 2012 t . poz. 977 z pobt. zn );

tcrmin realizrji: uiczwloczuic

5) Zarnrdnid asyst€trt8 nauczycicla (...) jeuli licda rrczni6w w oddzialc klas I-IU szhfy

podsawowej zosaje zudqkszotrs (,..) zgodnie z $5. ust 5 Roaorzqdzcoil Ministra Edut cji

Narodowej z Aqr 17 mrca 2017 r. w sprawie szczeg6lowej a.gniw,ii publicaych szk6l

i publicznl,ch przcdszloh (DtU. z 7-017 r. pz 649).

temio rcaliaji: airzrlocah

w rlV ATOR
.,..!_g.1...eott,

i dota@bniaprotokolu
1 .: t\- ^n r /nt.4/ i.!a. i.!.ir'

SeloL Podrtrsorr Nrl
t

podpis

t 0. Poiwiadczeoic odbionr protokolu kontroli:
i 2../....'..,r*'ayt aUa2 f Ari,rr,.

Stl@lr Po&trron. Nr t
r Jurrzrb

niej*e i fua p@isaia Foto*du

.S.,.1prLea
v..-J

pdpis miejsce i fula dbioru protokolu

Dyrehoowi szkoty/plac6rrtri w terminie ? dni mboczych od dnia o8zymania protokdu kontroli'

przysluguje prawo doszenia piscmnyd umotynorranych 2*aA6 dotycz4qych t'stalen

zawartych w pmtokole koffi,oli do stqskicgo Kurrtora oswisfy, ul. Powstanc6w 4la. 4O-O24

Kaowicc, 4odaie z $ 18 LsL I Ro4or4daia Mhistsa Edulscji Narodowcj z dda 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz U. z 2017 poz' t65t)'

p*QcbltuttWtb p&

,rst

i.l'.


