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Protok6l kontroli doralnej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Gimnazjum

ul. WolnoSci 68.

Imig i nazwisko dyrektora: paulina Niegowska

Nazwa i siedziba organu sprawui4cego nadzor pedagogiczny: sl4ski
40-024 Katowice, ul. powstaric6w 4la
Imig i nazwisko kontrolui4cych: cecylia Stach / JerzyGodzik
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: g listopad a 2017
OA-OR.05 7 .2.1343.2017 orazOA_OR.05 7 .2.1344.2017
Terminy rozpoczgciai zakoficzenia kontrori: l6 listop ad,a2017 r.

im. Czeslawa Milosza w Mierzgcicach,

Kurator O5wiaty,

2.

J.

4.

5.

6.

7 ' Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy prawo oiwiatowe): organizacja
i realizacja zajg(, matematyki w szkole.

8. CzynnoSci kontrolne:

Kontrola doraana zostala przeprowadzonana wniosek Najwyzszej Izby Kontroli w zwiqzkuz ptowadzonE ptzez.nich kontrola pt. ,,Nauczanie matematyki w szkotach,,. Kontrola zostalaprzeprowadzona z wykorzystaniem priygotowanego Arkusza obserwacji lekcji matematyki.
w trakcie kontroli dokonano anarizy nastgpui4cej dokumentacji:' szkolnego zestawu program6w nauczaniii,rtotn.go flunu nauczania,' programu nauczania matematyki i jego zgodnosci z podstaw4 programow?,' statutu szkolnego, w szczeg6lnosci w zakresie **onk6* i sposob-u oceniania uczni6w,' opiniami poradni psychologiczno_pedagogicrnych,----
' tygodniowego rozkladu zajgc,
' dziennik6wlekcyjnych.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym

Gimnazjum im. Czeslawa Milosza w
poziomie klasy II i klasy lll. rJczy sig w nich
kl. IIIa -23 i kl. IIrb - 23.

t,!
parSq dyrekryfa)s:koty

/ity7*xa*_
i

uj awnionych nieprawidlowoSci :

Mierz.gcicach posiada 4 oddzialy, po 2 oddziaty
l4cznie 101 uczni6w, w tym: kl. iI;_ 3l; kl. Itb _

I' Szkolny zestaw programrfw nauczania i szkolny zestaw plan6w nauczania.
Szkolne zestawy program6w nauczaniazostaly przyjgteuchwal4 Rady pedagogicznej Gimnazjum:
- dla obecnej kl. II -nr r/13/06/2016 z dnia 13 czerwca20r6 roku,
- dla obecnej klasy III - nr 2fi2/06/20r5 z dnia 12 czerwca2Ol5 roku.

):#,*X:::::::::1T:yl* i_.L.u*i: ramoweso planu nauczania (Dz. u. z 20t2 r. poz. 204

i:"#;,: ) l#:[,:. *i:"-lll.ustarta szkoh" ;dr_T,i!ffi';;;X,";;*,11"1i,^;;XJ"rl#
It ljf:",u.i,119, n,!,nn,;.",1: ,^ :lk"l,ry : ,gj;i;iiZ-* aiJ"'"Jo:ilr:il,"',il;:" r,111,

?X::\:,:zkolnv.m,2!t6/2017 dla obecnych-ktas rr. w zakresie zajs|, z m140 godzin rocznie / 4 godziny tygodniowo.
maj4 wymiar:

y'trokiqctch e,



II{.Statut szkolY'

l.s4UchwatynrXXXI1226120lTRadyGminyMierzgcicezdnia2gmarca20|Tr.Stanowt,ze
publiczne Gimnazium im. czeslawoirtitorro z siedzibq w Mierzgcicach ul' llolnoici 68 wtqcza

sig do oimioleiniej szkoly_^ prarir*"iri nr I im. Tadrr*o Koiciuszki z siedzibq

w Mierzgci,o'h u'l' Iiolnoici'68 prowadzon'i p"" Gming Mierzgcice:

a)Dzienrozpoczgciadzialalno\ciszkolypodstawowej-]wrzeinia2017r,

b) Dzien zakohczenia dzialalnoici gimnazium - 31 sierpnia 2017 r'

Zgodniezzapisemart.T2ust.lustawlP:o*ooi,:,,1,:Y,.,radap,edago-glllajztotrPodstawowejnrl
im. Tadeusza KoSciuszki w Mierzgcicactr lest na- etapie,pt'ygoto*y*iiil:-Yego statutu szkoly'

kt6ry bgdzie ru*i".uif,or,*owienia Olty"r4"" prowadzonych klas wl4czonego glmnaz,um'

Analizie zostal poddany Statut Gimnazjum w Mierzgcicach i zmiany do niego wprowadzone (edna

zmianauchwalq * rOtr 
'*gtzor. 

r-ari" ii ;e:l ;W rolu Radv Pedagogicznej Szkolv

Podstawowej nr 1 * f'fi"t'E"icach)' Wprowadzone zmiany dotyczyly WSO'

Il. ProgramY nauczania matcmatyki i jego zgodnosc z podstarvq programow4.

Do nauczania matematYki

Zajgcia matematYki Prowadz4:

3fi :1i.t"f ffi l};il"-lT;x"lffi ':"#"f trT1?:#l$il:ictwaoswiatowego
:H ffiHrffi ;;ffi ;,ffi ;;'il "*i "m* 

ewi czeni ow vch te go wvd awni ctw a'

opinie lub orzeczenia wYdane

opinie doty czq sp ecvfi c zny"h'*1T:'1, L X :lX :X;,*Xl!i:*" gilT,T#ft itfl?ffi lllOpinie dotyczq specyficznych truonosol w utvzv,ru DrY' " :okowej i koordynacji
opinii), atakiLed"tt;J;;;;ia wymagair edukacyjnych' obni2onej percepclt wzt

wzrokowo-ruchowej'

Orzeczenia dolyczq niepelnosprawnoSci :ucznia z autyzmem'

orzeczenia).

w tym zesPolem AsPergera (3

V. Tygodniowy rozkl ad zaig( lekcyjnych

Z dniem 1 listopada 2017 r.nastqpila zmianatygodniowego rozkradu zajg6 spowodowana odejsciem

nauczyci ela igzyka niemi eckie go'

Z aj g c ia z matematy ki sq realtzowane przede wszystkim od 5 do 8 godziny l"ry

@udnoicioch
w uczeniu sigO rfr zrii o P ot" eb i e l<s zt al c eni a

Kl.IIa-31
KI.II b - 24

Kl.IIIa-23
I lo potrzebie nauczarua

Kr.IIIb-23

ia z matematYki

nie ma

KI.II b

KI.III b
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Kumulacja przedmiottiw uznawanych za trudne:
Poniedzialek:

' kI. IIb: (3-igzyk polski, 4-frzyka,5-geografia, 6-matematyka, 7-chemia);
' kl. IIIa: (4-geografia, S-matematyka, 6-jgzykpolski).
Wtorek:

' kl. IIa: (l-matematyka, S-chemia, l-jEzykpolski, 7_fizyka);

a 
kI. IIIa: (3-matematyka, 4-chemia, S_jgzykpolski);

' kl. Illb: (4-fizyka, 5-igzyk_pobki, 6_matematyka, 7_jqzyk_pqbki).
Sroda:

. kl. IIb: (4-matematyka, S_fizyka);

. kl. IlIb: (2-jgzyk polski, 3-matematyka, T_fizyka).

Czwartek:

. kl. IIa: (6-j9zyk polski, 7_fizyka);

. kl.IIIa: (5-matematyka, 6_jgzykpolski);

. kI. IIIb: (8-matematyka)! _ dla klasy 7 godzina zEEe .
Pi4tek:

' kl. IIb: (1-chemia,  -jgzykpolski, 5_matematyka).

Prawidlowo 
-skonstruowany rozklad zajgc lekcyjnych wplywa na zdrowie oraz mozliwosci

O l:rtl: fizyczne d-zie9i i mlodziezy, u .o za tym idzie na prawidlowy proces uczeniasig i osi4ganewyniki w nauce' Po{sJawe prawn4 systemu oceny rozkladiw zajgi jesig 4 RozporzEdzeniaMinistra
Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieizenstwa i higilny"w plbh.rry"h i niepubl icznychszkolach i plac6wkach (Dz. tJ. z 2003 ,, ni 6, poz. 69 , potn. , .1, kt6ry stanowi: ptan zajgidydaktyczno-wychowawczych powinien uruzgigdniai pitrzebg iriwnomiernego obciqienia
zajgciami w poszczegillnych dniach tygodnia.

Dla wlasciwego zaspokojenia podstawowych potrzeb uczni6w przy ukladaniu plan6w lekcjinale?y przestrzegai by: zqgcia rozpoczwae o stalej porze, roznica liczby godzin lekcyjnychpomigdzy kolejnymi dniami tygodnia nie byla *iglsiu od 1 godziny oraz nie wprowadzacprzedmiot6w uznanych za trudne na 1 i po 5 lektji.
Przy ustalaniu planu lekcji (tygodniow ego rozkladu zajgt) konieczne jest uwzglgdnienie zasad,ochrony zdrowia i higieny pracy, o czw wspomina 5 ro ust.-3 zal4cznikanr 2 do rozporz4dzeniaMEN z 27 maja 2001 t. w sprawie .umo*y"h statut6w publicznego przedszk ola orazpublicznych

szk6l (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z po2n. zm).
wyrnagani a stawiane przed pr anem uszczeg6rawiai 4 row niel

Sanitarnej, zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z l4marca 19g5 r. o

Pa *{a 4, r e k t o ra s : k o 11'

t,{wtt{,n--
!

Inspekcji
Sanitarnej

Iloii lekcji w danym dniu tygodnia:

Poniedziulek llttorek Srods Czwartek Pigtek
Kt. IIa 7 7 6 8 6KI.II b 7 8 7 7 6KI.III a 8 6 8 8 6KI.III b 8 8 7 7 6

wskazania Paristwowej

ru



(Dz. tJ . z 1985 r. Nr 12, poz. 49 z poan. zm.) sprawuj 4cej nadzor nad warunkami higieny proces6w

navczania i w ycho w ani a.

ukladaj4c plan nale2y przede wszystkim rSwnomiernie obci42y6 uczni6w zajgciami'

VI. Dzienniki lekcYjne.

Wpisy dokonywane systematyczrie i na biea4co. Dyrektor szkoly dokonuje kontroli poprzez

wpisy potwierdzaj qce t4 czynnoS6.

Tematyka zqg6 z matematyki zgodna z planem nauczania dla klasy' Ocenianie uczni6w ma

r6Lne formy: odpowiedzi ustne, t<arttcOwtca, sprawdzian, praca domowa, aktywnoSi' Ka1dy

zuczni6w posiada od 4 do 7 ocen cz4stkowych'

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwrqzkrt

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opi ekuircz ej' or az ilIrrej dziaNalno S ci statutow ej s zkolylp I ac o wki :

Nie ujawniono

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

o

/)i ,/

z2Ol7 r. poz. 59 zp62t. zm.)* zaleca sig:

1) dokonad zmian w tYgodniowYm

Ministra Edukacji Narodowej
w publicznYch i niePublicznYch

zp62n. zm.).

planie zajgd dostosowuj4c je do $ 4 Rozpotz4dzenia

i Sportu w sprawie bezpieczeristwa i higieny

szkolach i plac6wkach (Dz. IJ. z 2003 r. nr 6, poz' 69

0o: {l w_{+

12. PoSwiadczenie odbioru protokotu kontroli:

1i',1,r,{^
lpodpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

l!'6)l\1
'i^'^',;_': ^

Dyrektorowi szkoly/plachwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia o_trzymania protokolu kont.rol-i, przysluguje. p:?'o

zgloszenia pisemnych, umoryowanych zastrze2eri dotyczqcych ustaleit zqwartych w protokole kontroli do Slqskiego

Kuratora Oiwiaty, ul. Powstafic6w 4lq, 40-024 Katiwicl,'zgodnie z $ /8 asl. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacii

Narodowej z dnia 25 sierpnia 20 t 7 roku w sprawie nadzoru peclagogicznego (Dz' U' z 2017 r' poz' 1658)'

- wpisad aktualny Publikator

parafa dyre ktora szkolY

I
parafa konlrolujqcych


