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Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Bran2owa Szkola I Stopnia

Zawodowych im. prof. Jerzego Buzka w Wggierskiej G6rce,

34-350 Wggierska G6rka

Zespole Szkt6l

KoSciuszki 14,

2. Imig i nazwisko dyrektora: Lucyna Sleziak

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafic6w 4la

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 17.11.2017 r.

oA-oR.os 7.z.t4ts.z0t7 A,fry\ 
^.d6. Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: tl.l.{.il017 r. - tl./:futl r.

7. Tematyka kontroli: sytuacja uczni6w uczgszczaj4cych do szkoty oraz warunk6w,

w jakich realizuj4 obowi4zek szkolny w roku 201712018.

8. CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono na proSbg Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie,

dotyczqcej przekazxia aktualnej informacji na temat sytuacji uczni6w, uczgszczajqcych do

BrarrZowej Szkoly I Stopnia, wchodz4cego w sklad Zespolu Szk6l Zawodowych im. Prof.

Jerzego Buzka w Wggierskiej G6rce oraz warunk6w, w jakich uczniowie realizt$q

obowipek szkolny w roku 201712018.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, dokonano

oglgdzin budynku szkoly oraz WposuZenia sal i pracowni lekcyjnych, sprawdzono arkusz

organizacji pracy szkoly na rok szkolny 201712018 wraz z aneksami, statuty: BranZowej

Szkoly I Stopnia oraz Zespolu, program wychowawczo-profilaktyczy, dzienniki zqE6,

ksiggg uczni6w, roz-ldad zajEl w roku szkolnym 201712018, plan dyzur6w nauczycieli,

Wkaz uczni6w dojezdzajqcych do szkoly z poszczeg6lnych gmin, dokumentacjg pomocy

psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenia" IPET-y), rejestr wypadk6w uczni6w, ksi4zkg

obiektu budowlane go oraz protokoly z kontroli obiekt6w nale?qcych do Zespolu Szk6l

Zawodowych w Wggierskiej G6rce: protok6l z okresowej kontroli stanu technicznego
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sprawnoSci obiektu budowlanego, protok6l kontroli rocznej stanu technicznego budynku,

protokoly zprzeglqdntechnicznego i konserwacji podrgcznego sprzgtu gaSniczego.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Bran2owa Szkola I Stopnia wraz z Technikum, wchodz4ce w sklad Zespolu Szk6l

Zawodowych im. Prof. Jerzego Buzka w WEgierskiej G6rce mieszczq siq na trzech

kondygnacjach w budynku czteropigtrowego biurowca przy ulicy KoSciuszki 14.

Zesp6\ dysponuje 14 salami i pracowniami (rysunku technicznego, technologii, obr6bki

rgcznej, elektrotechniki i elektroniki, technologii mechanicznej, montaZu \rz4dzert i system6w

mechatroni cznych, eksploatacj i wzqdzeh i system6w mechatron icznych, projektowania

i programowania urz,qdzeh i system6w mechatronicznych, urz4dzeh techniki komputerowej,

sieciowych system6w operacyjnych, aplikacji internetowych, obslugi turystycznej), bibliotek4

szkoln4, gabinetem pielggniarki, gabinetem pedagoga szkolnego, zapleczami dydaktycznymi,

sklepikiem szkolnym, pomieszczeniem dla szkolnego zespolu muzycznego, szatniami, zastgpcz4

sal4 gimnastycznq oraz dzialk4 rekreacyjn4 wykorzystywan4 do zajg1 wychowania fizycznego.

Ponadto, uczniowie kbrzystaj4 z obiekt6w sportowych nale?4cychdo Gminy Wggierska G6rka,

np. hala sportowa w Wggierskiej G6rce i w Cigcinie, boisko Orlik.

Zgodnie z arkuszem orgarizacyjnym Zespolu 5zJ<61 Zawodowych w Wggierskiej G6rce

na rok szkolny 2}l7l20l8 zatwierdzonq do realizacji przez organ prowadzqcy szkolg dnia

29.05.2017 r. wraz z aneksami z dnia 16.08.2017 r. oraz z dnia 04.09.2017 r., w szkole

zatrudnionych jest lEcznie 27 nauczycieli, w tym 12 pelnozatrudnionych, 13

niepelnozatrudnionych, jeden nauczyciel przebywa na urlopie macierzyriskim.

Bran2owa Szkola I Stopnia w Zespole Szk6l Zawodowych ksztalci w zawodzie:

mechanik automatyki przemyslowej i urzqdzen precyzyjnych. Do 2 oddziallw BranZowej

Szkoly I Stopnia uczeiszcza 54 uczni6w. W klasie I naukg pobiera 18 uczni6w, a w klasie II 26

uczni6w.

Zespol Szk6l zawodowych w Wggierskiej G6rce prowadzi zgodnie zprzepisani

prawa o5wiatowego ksiggg uczni6w (data zaloZenia 01 .09.2009 r.), do kt6rej zostali wpisani

odpowiedniopodnastEpuj4cyminumeramiuczniowieBran2owejSzkolyIStopnia:

- klasa II od nr 637 do nr 667 rok szkolny 201612017

- klasa I od nr 668 do 686 rok szkolny 201712018

Zespll Szk6l Zawodowych w Wggierskiej G6rce jest upowazniony przez Okrggow4 Komisjg

Egzarinacyjn4 w Jaworznie do przeprowadzania egzamin6w zawodowych, pelni rolg oSrodka

egzaninacyjnego i spelnia standardy do odpowiednich kwalifikacji, w kt6rych szkola ksztalci.
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Posiadane wyposazenie umozliwia przeprowadzanie egzapin6w kwalifikacyjnych: M.20, E.03,E.18,

8.19,8.12, E.13, E.14, T.13, T.14,M.44, 311 50, 321 0l

W procesie ksztalcenia szkola wykorzystuje zasoby wlasne oraz realizuje czgS6 treSci

programowych z zajgl praktycznych w Powiatowym Centrum Ksztalcenia Praktycznego

i Ustawicznego w Zywcu (obr6bka mechaniczflaraz w tygodniu w klasie III) oraz w za*adach

pracy, z kt6rymi szkola podpisala umowg. Natomiast obr6bka r7czna odbywa sig w pracowni

szkolnej - Slusarni, wyposaZonej w caloSci przez lokaln4 firmg Metalpol.

Dyrektor szkoly dba o jej promocjg w Srodowisku lokalnym oraz podejmuje konsultacje

spoleczne, dotycz1ce zasadnoSci funkcjonowania Branizowej Szkoly I Stopnia (zaHady pracy,

Gimnazjum).

W Zespole dziala szkolny wolontariat oruz zespll mvzyczny Hamerband, uczniowie majq

mozliwoSd korzystania z konsultacj i z poszczeg6lnych przedmiot6w. Organizowane s4 r62ne formy

wsparcia dla mlodzieZy w postaci: stypendium dla wyr6wnywania szans edukacyjnych

dla 2 uczni6w oraz stypendia pienigzne fundowane przez Radg Rodzic6w. Ponadto, szkola

wsp6lpracuje z Gminnymi Osrodkami Pomocy Spolecznej w Wggierskiej G6rce, Radziechowych-

Wieprzu, Mil6wce, Ujsolach, Rajczy w zakresie darmowych posilk6w dla 9 uczni6w.

Zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym uwzglgdniaj4 rczw6j

emocjonalny, intelektualny, moralny, duchowy i spoleczny uczni6w W zalehnofui od potrzeb,

mlodziea BranZowej Szkoty I Stopnia w Wggierskiej G6rce objgta jest pomoc4 psychologiczno-

pedagogiczfr4, a dla kathdego ucznia przygotowane sQ indywidualne karty, zawieruj4ce diagnozg

i formy udzielanej pomocy. 4 uczni6w szkoly posiada orzeczenia poradni psychologiczno-

pedagogicznej o niepelnosprawnoSci intelektualnej w stopniu lekkim. Dla wszystkich uczni6w

zostaly opracowane indywidualne programy edukacyjnorterapeutyczne oraz zorganizowano zajgcia

rewalidacyjne w wymiarue 2 godzin dla jednego ucznia. Rodzice pozostatych uczni6w, dla kt6rych

poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydata orzeczenia o niepelnosprawnoSci w stopniu lekkim

nie wyrazili zgody na uczestnictwo w tych zajEciach swoich dziec| Do Zespolu uczgszczajq

uczniowie z problemami zdrowotnymi: wady wzroku, atkzyca,problemy z ukladem l<rqhenia.

Dwa razy w tygodniu mlodzieL Branhowej Szkoly I Stopnia ma mo2liwoS6 korzystania

z pomocy pielggniarki szkolnej orv z pomocy pedagoga szkolnego. W ramach pedagogizacji

rodzic6w, w dniu 21.09.2017 r. zorganizowano spotkanie na temat depresji i stan6w depresyjnych

(protokolarz zespolu wychowawc6w). Kolejne spotkanie w ramach pedagogizacji rodzic6w

planowane jest na dziefizz.ll.2017 r.

Rozktad zajgt, w szkole dostosowany jest do potrzeb uczni6w, zwlaszcza dojezdzaj1cych do

szkoly z okolicznych gmin: busami, komunikacj4 miejsk4 lub PKP. Uczniowie, w zaleinroSci od



klasy rozpoczynajq zajgcia najwczeSniej o godzinie 7.30, a kohcz1 najp62niej o godzinie 12.45 lub

13.35.

Z Gminy Rajcza dojeildZa 28 uczni6w, w tym ze Zwardonia 7 uczni6w, Rajczy 1l uczni6w,

Soli 4 uczni6w, Soli-Kiczora2 uczni6w, Rycerki Dolnej I uczefi, Rycerki G6rnej 3 uczni6w.

Z Gminy Ujsoly doje1dZa 13 uczni6w, w tym ze Zlatnej 3 uczni6w, z Glinki 4 uczni6w,

z Ujsol 5 uczni6w, Sobl6wki I uczeh.

Z Gminy Mil6wka doje2d2a38 uczni6w, w tym zKamesznicy l8 uczni6w, Lalik 5 uczni6w,

Nieledwi 4uczni6w, Szare 2uczni6w,Mil6wki 9 uczni6w.

Z Gminy Radziechowy - Wieprz dojekd?a 16 uczni6w, w tym z Wiep,rza 4 uczni6w,

zRadziechowych 5 uczni6w, PrzybEdzy 5 uczni6w, BrzuSnika i Juszczyny po I uczniu.

Z Gminy Wggierska G6rka dojehdZa 107 uczni6w, w tym z Cigciny 45 uczni6w,

z Wggierskiej G6rki 20uczniow, CiSca 26tczni6w,zZabnicy 16 uczni6w.

tr-4cznie do Zespolu Szk6t w Wggierskiej G6rce dojeZdZa 53oh uczni6w z Gminy Wqgierska

G6rka i 47 % mlodzie|y z pozostaNych gmin.

Statut Bran2owej Szkoty I Stopnia przyjgty uchwal4 Rady Pedagogicznej Nr 4/201612017

zdnia 31.08.2016 r. i oborvi4ztj4cy od dnia 01.09.2016 r. zawiera informacje dotyczqce zapewnienia

iprzestrzeganiazasadbezpieczenstwawszkole.

W rejestrze wypadk6w uczni6w, w tym roku szkolnym nie odnotowano zdarzei

zagrulq1cych zyciu lub zdrowiu uczni6w. W szkole obowi4zuje plan dy2ur6w nauczycielskich,

potwierdzony podpisami nauczycieli.

W szkole oznakowano drogi ewakuacyjne, wyjScia, ta kaldym z pigter znajduje sig plan

ewaktracji, w salach i pracowniach oraz w pokoju nauczycielskim regulaminy oraz instrukcje

bezpieczenstwa i higieny' pracy oraz apteczki zaopatrzofie w Srodki niezbgdne do udzielania

pierwszej pomocy. Schody wyposazone sQ w balustrady z porgczaffri wyposa:2onymi przed

ewentualnym zsuwaniem sig po nich. Urzqdzenia higieniczno-sanitarne sQ sprawne i utrzymywane

w czystoSci. Pomieszczenia budynku szkoly, w kt6rych prowadzone s4 zajgcia nie stwarzqq

zagrohenia dla bezpieczefi stwa uczni6w.

W dokumentacji szkolnej znqduje sig ksi4zka obiektu budowlanego prowadzona od

22.03.2002 r. oraz protok6l z okresowej kontroli stanu technicznego sprawnoSci obiektu

budowlanego Nr ll20l7 z dnia 18.10.2017 r.; protok6l kontroli rocznej stanu technicznego

Nr 1/10/2017 z dnia 17,.10.2017 r.; protokoly z okresowej kontroli przewod6w kominowych

Nr 24012017; protokoNy z przegl4du technicznego i konserwacji podrgcznego sprzgtu gaSniczego

z dnia 05.06.2017 r.; protokoly z kontroli obiekt6w naleZ4cych do Zespolu Szk6l Zawodowych
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w Wggierskiej G6rce - ostatni z dnia 30.08.2016 r. Nauczyciele szkoly zostali przeszkoleni

w zakresie BI{P oraz udzielania pomocy przedmedycznej,

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono

l1.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22017 r. poz. 59 i g4g ) zaleca sig: zaleceri nie wydano
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I 2. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli :

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zg\oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotyczqcych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.22017 r.pol.1658).




