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Protok6l kontroli dorulnej

1. Nazwa plac6wki, siedziba: Mlodzie2owy O5rodek Wychowawczy w Jaworzu, ul.

Palacowa l, 43-384 Jaw orze

2. Imig i nazwisko dyrektora plac6wki: Bohdan Klimaszewski

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

OSwiaty, 40-024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a.

ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Agata Franek.

Data wydania i numer upowaZnienia do przprowadzenia kontroli: 20 listopada20lT,

oA-oR.Os 7 .2.143 4.2017,

Termin rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: 27 listop ada 2017 r.,

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe):

Nadz6r dyrektora nad prawidlowym prowadzeniem dokumentacji plac6wki

oraz ewaluacji wewngtrznej

CzynnoSci kontrolne:

dokonano analiz,,r dokumentacj i :

o Dokumentacjaprzebiegu narczania oraznadzarupedagogicznego -dziennikizaigli
grup wych ow aw czy ch, plan nadzoru, sprawozdan ia z nadzoru

o Protokolarz Rady Pedagogicznej
o IPet-y - 37 wychowank6w

przeprowadzono rozmowq z kierownikiem ds. opieki i wychowania - Dorotq Stariczyk i
wicedyrektorem ds. dydaktycznych- Krzysztofem Biernackim,

9. Opis ustalonego stanu faktyczrrego) w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono 27 listopada 2017 r. w Mlodziezowym OSrodku
Wychowawczp w Jaworzu w zwiqzku z zarzvtami wychowawcy dotycz4cymi
niewlaSciwego nadzoru pedagogicznego, w szczeg6lnoSci ,,ralqcego zaniedbania
w prowadzeniu dokumentacji plac6wki (dzienniki zajgd edukacyjnych
i wychowawczych), bezczymoSci w zakresie podejmowania czywroSci ewaluacyjnych oraz
wi elomiesiEcznych brak6w w indywidualnych pro gramach edukacyjno -terapeuty czfle" .

Mlodziehowy OSrodek Wychowawczy w Jaworzu jest plac6wkq dla chlopc6w w normie
intelektualnej w wieku 13-18 lat, wobec kt6rych sqd orzekl zastosowanie Srodka
wychowawczego w postaci umieszczenia w oSrodku wychowawczp. W plac6wce dniu
kontroli przebywalo 37 chlopc6w.
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W trakcie kontroli przeprowadzono przeglqd nastEpujqcej dokumentacji Osrodka: plan
nadzoru z ostatnich trzech lat, indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne
wychowank6w, dzienniki szkolne i dzienniki grup wychowawczych.

W wyniku kontroli stwierdzono, 2e dyrektor co roku opracowuje plan nadzoru, kt6ry
przedstawia radzie pedagogicznej do 15 wrzeSnia kahdego roku (rok szkolny 201512016 -
uchwala nr 612015 z dnia 14 wrzelnia2015 r., rok szkolny 201612017 - uchwala nr 812016 z
dnia 14 wrzeSnia 2076 r.,201712018 - uchwala 812017 z dnia 14 wrzeSnia 2017 r.). Plany
nadzoru za lata 201512016 i 2016120T7 zostaly opracowane zgodnie z g 25 Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. 2015 poz. 127(l) i zawieraly w szczeg6lnoSci:
1) przedmiot ewaluacji wewnqtrznej oraz termin jej przeprowadzenia,
2) tematykE i terminy przeprowadzania kontroli przestrzeganiaprzez natczycieli przepis6w
prawa dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz inrrej
dzialalnodci statutowej plac6wki,
3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadah
4) plan obserwacji.
Plan nadzoru w roku szkolnym 201712018 nie zostal dostosowany do nowych wymagari
okreSlonych w $ 23 Rctzporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dma 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz, 1658). W planie nadzoru nie
uwzglEdniono wniosk6w z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w plac6wce
w poprzednim roku szkolnym, podstawowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej
p aristw a or az zah,r esu mo ni toro wani a dzial ah p o dej mow anych w pl ac6 w ce.

Wszystkie plany nadzoru zawiera\y tematykE, cele, plan i harmonogram ewaluacji
wewngtrznej oraz sklad zespolu ewaluacyjnego. W kontrolowanych latach poddano badaniu
nastqpuj4ce obszary:
201512916 - Procesy zachodzqce w plac6wce: plac6wka wspomagarozwijartie zainteresowafi
i uzdolnieri wychowank6w oraz umozliwia korzystanie z r6znyc,h form wypoczynku
i organizaqi czasu wolnego.
2016120T7 * Respektowane sq noflny spoleczne: zachowanie wychowank6w, przestrzeganie
norm spolecznych.
201712018 - Wychowankowie nabywaj4 wiadomoSci i umiejEtnoSci okreSlone podstawie
programowej: realizacla podstawy programowej w zakresie cel6w og6lnych, umiejqtnoSci
iwiedzy przedmiotowej, zalecanych warunk6w i sposob6w jej realizacji.
Dwa razy w roku dyrektor przedstawia wyniki z nadzoru pedagogicznego na zebraniach rady
pedagogicznej. Zesp6l ewaluacyjny prezentuje raport, kt6ry zawiera nastppujqce elementy:
badany obszar, sklad zespolu, harmonogram planowanych dzialaho cele, pytania kluczowe,
kryteria ewaluacyjne. metody pozyskiwania informacji, narzpdzia badawcze, analizg
wynik6w ankiet i dokument6w szkolnych wraz z wnioskami i rekomendacjami. Dodatkowo
co roku nanaradzie sierpniowej rada pedagogiczna uchwala spos6b wykorzystania wniosk6w
z prow adzonej ewaluacji.

Dzienniki zajq6 edukacyjnych i Srup wychowawczych zawieralq informacje okreSlone
w $ 8 i $ 10 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji
przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekufczej oraz rodzq6w tej
dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646). W zwi4Tku z zarzutem braku podpisu dyrektora
i pieczgci podluZnej na pierwszej stronie dziennik6w zqE6 wychowawczych przepisy prawa
o6wiatowego nie wskazujq aby dyrektor mial taki obowiqzek. Wychowawca odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika moze sam uzupelnii adres plac6wki i wpisai nazwisko dyrektora.
PoprawnoSi zapis6w w dziennikach jest systematycznie sprawdzana przez dyrektora
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i kierownika plac6wki, a uwagi dotyczqce nieprawidlowoSci lub brak6w sq przekazywane
nauczycielom i wychowawcom ustnie lub w formie pisemnej.

Dla kaadego wychowanka Mlodzielowego Osrodka Wychowawczego powolany zesp6l
tworzy indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, kt6ry zawiera informacje
o chlopcu, zalecenia z orzeczenia, diagnozp psychologicznq oraz pedagogicznq przyczwy
i symptomy niedostosowania spolecznego, dostosowania wymagari edukacyjnych do

indywidualnych mozliwoSci ucznia, informacje o Srodowisku rodzinnp oruz wsp6lpracy
z instytucjami wspierajqcymi, zakres i formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
wsp6lpracy z rodzicami i r6znymi instytucjami, zalecenia zespolu edukacyjno
terapeutycznego, waaniejsze wydarzenia z Lycia wychowanka zgodnie z $ 6 ust.l
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w
organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziely niepelnosprawnych,
niedostosowanych spolecznie i zagrohonych niedostosowaniem spolecznym (D.z U. 2017
poz. 1578). Osobq wyznaczotqprzez dyrektora do koordynacji prac zespolu jest kierownik
ds. wychowania i opieki, kt6ry wyznacza wychowawcQ grupy wychowawczej do koordynacji
realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec indylvidualnych wychowank6w.
Prace zespolu s4 protokolowane. Co najmniej dwa razy w roku zesp6l zbiera sig w celu
analizy wynik6w obserwacji wychowanka, oceny efekt6w zaproponowanego dla niego
wsparcia, okreslenia przyczyn niepowodzef i ewentualnego zmodyfikowania zalecen
zawartych w indywidualnym programie edukacyjno -terapeutycznp. CzE36 ipet- 6w
wychowank6w oSrodkamialanieaktualne wpisy dotyczqce braku informacji o zmianie skladu
zespolu, zalecen wynikaj4cych z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
wychowanka, zakresu dostosowania metod i form pracy. Kierownik ds. opieki i wychowania
regulamie kontroluje terminowe uzupelnianie ww. dokument6w, o czym Swiadcz4 podpisy
w dziennikach, fiszki w ipet-ach oraz informacje w sprawozdaniach z nadzoru odnosz4ce sig
do niewlaSciwego prowadzenia dokumentacji, np. ,.Nie wszystkie zespoly wychowawcze
zrealizowaly plan spotkari, proszQ o uzupelnienie brakuj4cych informacji, proszQ uzupelnid
strony.., brak systematyki wpis6w i aktualizowania informacji, mimo komunikatu o terminie
uzupelnienia dokumentacji nadal brak...". 'W' sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego
wyodrgbniono punkt ,,Obszary wymagajqce doskonalenia i utrwalenia", w kt6rych w okresie
kontrolowanym pojawila sig wielokrotnie proSba o terminowe i rzetelne tworzenie
i uzupelnianie dokumentacji o6rodka i dokument6w wychowank6w".

Po analizie dokument6w oraz informacji przekazanych przez dyrektora i kierownika
molna stwierdzid, ze dyrektor realizuje zadania wynikajqce z obowiqzku prowadzenia
nadzoru pedagogicznego, lecz nie zawsze jego dziaLania przynoszqnatyclwriastowe efekty.
Szczeg6l.owa kontrola nie wykazala ralqcych nieprawidlowoSci w prowadzeniu nadzoru
pedagogicznego przez dyrektora Mlodziehowego OSrodka Wychowaw czego.

l}.Zgodme z art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 r. Prawo OSwiatowe ( Dz. U. z
2017 r., poz. 59.), zaleca sig:

1. Uzupelnid plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami znajduj4cymi siE w $ 23
Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. 2017 poz. 1658) uwzglgdniajqc wnioski ewaluacyjne
zpoprzedniego roku szkolnego, kierunki polityki oSwiatowej i zakres monitorowania.
Termin reahzacji zaleceh 31 grudnia 2017 r.
2. Wzmocnii tadz6r nad terminowym i rzetelnym wypelnianiem dokument6w
funkcj onuj 4cych w plac6wce.
Termin realizacjizaleceh 31 grudnia 2017 r.
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podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

9. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

fuMt h:r/.fL, h,W d/z-u47q
podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

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

kontroli, przysluguje prawo zg).oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzelef dotycz4cych

ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a,

40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.2017 poz. 1658).
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