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Protok6l kontroli dorafnej

1. Nazwa szkolyl plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 14 Fundacji ,,Elementarz",

42-4WZawiercie, ul. Harcerska 46.

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Marta Rok-Szymariska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Stqpki Kurator O6wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafrc6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Maryla Skupieri i Krystyna Wiqpek

5. Data wydania i numery upowainieri do przeprowadzenia kontroli: L7 listopada 2017 r.,

OA-OR..057.2.1422.2017 iz dnia 1T listopada 2O17 r., OA-OR..057.2J,4232017

6. Terminy rozpoczgcia izakonczenia kontroli: 2L listopada 7.017 r.

7. Tematyka kontroli: realizaqa wydanych zalecef w zakresie przestrzegania zasad oceniani4
klasyfikowania i promowania uczni6w oraz przeprowadzania egzamin6w zgodnte
z przepisami prawa z uwzglgdnieniem przepis6w dotyczqcych prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania okreSlonych w art.55 ust.2 ustawy z dnia 14 giudnia ?-016 r. Prawo
oSwiatowe (Dz. U. 22017 r.,poz.59 zp6in-zm.)

8. CzynnoSci kontrolne:
rozmowa z dyrektorem Szkoly Podstawowej nr l4 Fundacji,,Elementarz",
analiza dokumentacji: ksigga ewidencii dzieci, ksigga ucmi6w, dzienniki zajE6

usz organizacyjny szkoly, arkusze ocen
uczni6w, protokoly Rady Pedagogicznej, uchwaly R.ady i'edagogicznej dotycz4ce
klasyfikowania i promowania uczni6w, dokumentacja dotyczqca realizacji przez uczni6w
obowiryku szkolnego poza szkolq, w tym decyzje dyrektora szkoty, protokoly egzamin6w
klasyfikacyjnych.

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

KontrolE przeprowadzono w zwiqpku z wydanymi zaleceniami po przeprowadzonej kontroli
doraznej 9 i L4 marca 2Ol7 r. Zalecenia dotyczyly:
1) Dzienniki , ksiggE uczni6w, ksiggE ewidencji

dzieci prowadzii odpowiednio zgodniez $j 3, $ 10 ust.2 $ 6 ust.2,$4zrozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z drria 29 sierpnia 2OL4 r. w sprawie sposobu prowadzenia
pruez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania,
dzialalnoSci wychowawczej i opiekuhczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U z 2OI4 r.
poz.ll70 zp6in. zm.).

2) W dokumentacji przebiegu nauczania dokonywad sprostowania blgd6w
i oczywistych omylek zgodnie z fi 26 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 29 sierpnia 201.4 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalno{ci wychowawczej
i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U 22014 r. poz.l170 zp62n.zm.).
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3) Ksiggi arkuszy ocen u^czni6w,kt6rzy w dalym roku szkolnym ukoriczyli lub opu5cili szkolgzaklada'' zgodnie z $ 16 ww. rozporzqdienia Ministra iaumcli Nurooo*l; z dnia 29sierpnia 2014 r' w sprawie tpototu prowadzeni a przez publiczne przedszkola, szkotyi plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej
oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.tJ 22014 r. poz.tl7} z p6in zm.).

4) fukusze ocen wypelnia6 zgodnie z $17 ust. 2-5 napodstawie g 17 ust. 10 rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 stycznia zotl r, w sprawie Swiadectw, dyplom6wpanstwowych i innych druk6w szkolnyc-h (Dz. U. z 20li r. poz. 170 ) oraz $ 15rozpruqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia zot+ r.* *pru*i. sposobuprowadzenia pizez publiczne przedszkolai $*, i placowti aomm"n'taqi przebiegu
nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuhciej oiaz rodzaj6w tej dokurientacji (Dz.U. 2 2014 r. poz. ll70 z poin. zm).

5) Decyzje administraryjne- wydawa6 zgodnie z art. 107 g I ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r.Kodeks postgpowania administracyjnego (or.y 
?2012 r. poz.z3 zwi,..zm.) zwpisanym

aktualnym Dziennikiem ustaw, w kt6iym opublikowana;est ustawa z7 wrze$nia l99l r.o systemie oSwiaty.

7) Egzaminy klasyfikacyjne dla uczni6w realizujqcych obowi4Tek szkolny poza szkol4
n-r1e-Rrowadzad przez komisjg w skladzie zgodnym'z g 17 ust. 6 rozponqdzima MinistraEdukacji Narodowej z dnia 10 czerwca zots'r. w sprawie rr.r.!oto*y.t warunk6wi sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania u.-io* i sd"rraciy w szkolach

^. 
prblicznych (Dz. U.22015 r.poz.g43 zp62n. zm.).

8) W protokolach egzamin6w klasyfikacyjnych dla uczni6w realizujqcych obowiq,zek szkolnypoza szkol4 wskazywai prawidlowe nyw zajEi eduka"vjnycir, zadania.giu.iru.y3n"
oruz zalqczac do protokol6w zwigzl4informacjg o ustnych odpowiedziach ucinia i z*ijzlqinformacjE o wykonaniu przez r"rniu zadanil'prattycznego zgodnie z g17 ust. L0 i 11rozpotzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej'z dnia 1d czerwca 2015 r. w sprawieszczeg6lowych warunk6w i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6wi sluchaczy w szkolach pubricznych (Dz. U. zzois r.piz.g43 zp6in.Lm).

9) Podejmowad uchwaly rady pedagogicznej w szczeg6lnosci w zakresie klasyfikowaniai promowania oraz ukofczenia szkoty zgodnie . urt. il us,. i pL z ,-.t"*y')?ia ustawyz dnia 7 wrze(nia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. u. z 2o1i r., poz. r94-z-potn. zm.)w zwiqSku z S 18 pkt 1 lit. a rozporzqdzenia Ministra Edukacji'Narodowej z dnia 29sierpnia 2014 r' w sprawie sposobu prowadzeni a przez publiczne przedszkola , szkolyi plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnodci wychowawczej i opiekuriczejorazrodzaj6w rej dokumenracji (Dz. u. 22014 r. poz.1r70 zp6in. zm.). ' I

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono co nastqpuje:
- w szkole prowadzone s4.dzienniki zajg(, przeaszkolnych dla dw6ch zorganizowanych oddzial6wprzedszkolnych. W dzienniku ,4 odnotowywane ai odbierania dziecka z ptzedszkola co;est 5i 2 ust. 1 Rozporz4dzenia Mrnistra EdukacjiNarodowej z dnia 25 sierpnia 201,7 r. w sprawie sposobi, prowadzeni a przezpubliczne przedszkola,szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaialnosci wychowawczej i opiek uiczej oraz
ggdzaj6w tej dokumenracji (Dz. l) z2O1j r. poz.t646.).

6) Komisje przeprowadzaj4ce egzaminy klasyfikacyjne powolywad zasadzie pisemnoSci
y..P_5^:\r*::i dyrektora 
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1: I ustawy , !ryu z *r,"i.,ia-iqqi,. ; ;ffi;[Hfi;vJ w rqLJ

9'; U' ? 2016 t., poz. 1943 z p6fn. zm.) igodnie z g 72 i S 740 rozporz4dzenia prezesa

li*Ty,T:u::ro czer\ryca Z00Z r. w sprawie ,uruo t."ilr,ir;;;;;ffi;;(Dz. U.2201,6 r. poz.283).

w dziennikach zajEi lekcyjnych stwierclzono przypadki wpisywania nazw przedmiot6w zajgiedukacyj nych niezgodn y ch z:
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- Rozporz4dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia28 marca 2017 r. w sprawie ramowych

ii?lr:- 
nauczania dla publicznvch szkol (Dz.IJ. zoU t, pii.'no1- dotyczy dziennik6w krasy r, rv

- Rozporztd'eniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowychplan6w nauczania w 
_szkolach publicznych (Dz.u. 20rr r., poz. r70 z poin, mt.) - dotyczydziennik6w klasyViVI.

W dziennikach zaig6 przedszkoinych i dziennikach lekcyjnych dokonywane sq sprostowania blEd6wi oczywistych omylek niezgodnie z $ 25 ust._ 2 i 3 xiipoizqazeniaMinistra nauuc.li Narodowejz dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzeni a pruez publiczne przedszkol4 szkotyi plac6wki dokumentacji pt .bi"gu nauczania,-dzialalnosci wychowawczej i opiekuriczej orazrodzaj6w tej dokumentacji (Dz. V iZOtl r.,po2.1,646.).

- w ,,KsiEdze ewidencji dziecr" stwierdzono brak urpis6w dotyczqcych danych o miejscu, formiei realizacji obowiqTkowego rocznego przy€otowania przedszkolnego/ obowi4gku szkolnego co jest
niezgodne z g 3 ust. Zpkt .2**. roiporz4dzenia.

- rvpisy w ksiEdze uczni6w dokonywane sq chronologicznie wedlug dat rozpoczgcia przezuczni6wnauki w szkole' w okresie od marca oo sierpnia 20L7 r. dokonano wpis6w L92 uczni1wrozwczynaiacvch realizeei, nhnwiazku szkolneso poza szkolq oraz

rmienia ucznia co jest oilrgoai"ig 4 ust. 2ww.rr#fi:::no 
przypadki nie wpisywania orugreg,

- dla uczni6w, kt6tzy w danym roku szkolnym ukofczyli lub opuscili szkolg zalo1ono,,Ksiggiarkuszy ocen uczni6w,, zawierajqce stosowny opis.

;:::::,jj":T:"T?-"yf*,n: jn_n1orukac! zs.od.nlch z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji
I , uJ },rurrlolTL:_r1:T*-l(D:: tJ.2.2017 r., poz. 170 zp6in.r*.1 

"Jpo*iednio:- na drukach MEN-V37a/2 (wypelnianych rgcznie),

^11SIh 
MEN y37bl2 (wypelnianych tornprie.o*o) - od roku szk. 20r5fi6,""STHfl,,"T 

.*i:,lr. ^t :1 gk":h ,,ii :i it Ji d";;;; -,i ;"* ; arkuszy o symbo r uy'iylJl"?f;.y*:,I:y::tb:t:hronorogii;*0.;;6;;il;"#;;;#",#"J"T[,i..r ru.lrl. e uwagl

l:j$:J::-yj,--|]y.il,],y_:h ,:Ty.h numJr6w ,tr", Jiri,, za ocen. podobne nieprawidlowojcidotyczqarkuszy ocen wypelnianych komputerowo.

- decyzie wydawane przez dyrektora szkoly w sprawie zezwolenialub cofniqcia zezwolen ia przezucznia obowiq3ku szkolnego poza szkolqzawier4qblqdnc lul nieaktualne p;;t^y prawne.

- w dokumentacji w zakresie rcalizaqi przez \cznia obowiqpku szkolneg o poza szkolq w rokuszkolnym 20lG/ZOl7 znajdujq sig:
- powolania komisji do przeprowadzenia egzamin6w klasyfikacyjnych sporz4d zone przezdyrektora form ie zarzqdzenii,

- potwierdzenia nauczycieli egzaminator6w o terminach egzamin6w.

irff:Xtr lSyjl":^rf.-dla uczni6w realizuj4cvch obowiqTek szkolny poza szkor4 w roku

ii}"rfjy"irrj,"Tl"o,?:"o!:!-!::.r."*i#;;;;;";;;.#;i.#'ff fr :;-#J[:
llr:;"fL":.Tll,l;I,i.f1:yt i.glomolanja uczniiwi;i;;il,r; #"J;"il,0i,1,,"I[iT#
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ptzez nich zadania praktycznego co na dzieft przeprowadzania egzamin6w klasyfikacyjnych bylo
niezgodne z $17 ust. 10 i 11 ww. rozporzqdzenia.
- w podejmowanych przez RadE Pedagogiczn4 uchwalach w sprawie wynik6w klasyfikadi rocznej
uczni6w nie zawieruiq informacji o liczbie uczni6w klasyfikowanych/nieklasyfrklwanych,
promowanycl/niepromowanych. Ponadto w ww. uchwalach wskazywane sq bl$ne podstawy
prawne.

Na podstawie powy2szego stwierdza sig, realizacjg zaleceri wykazanych w protokole w pkt. 3, 6 i 7.
Pozostale zalecenia nie zostaly zrealizowane lub zrealizowano je czgSciowo.

10.Opis ujawnionych nieprawidlowoSci
ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami

w zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqpku
w dzialalnodci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekufczej oraz innej dzialalno$ci
Nie stwierdzono.

statutowej szkoty/plac6wki :

11' Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2O16 r. Prawo oSwiatowe (Dz.lJ z
2OL7 r., poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

L) Zgodnie z art. 68 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia ?fr16 r. Prawo
o6wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6in. zm.) oruz g 23 ust. 3 Rozporz4dzenia a
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru -
pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. po2.1658) zintensyfikowa6 proces kontroli
nauczycieli w zakresie dokumentowania przebiegu nauczania w dziennikach zajgt
przedszkolnych, dziennikach lekcyjnych oraz arkuszach ocen uczni6w.

termin realizacji: od 30listopada2O17 r.
2) Podjqp dzialania organizacyjne zapewniajqce staranno$d i rzetelnoSci prowadzenia

ksiEgi uczni6w, ksiEgi ewidencji dzieci oraz pozostalej dokumentacji przebiegu
nauczania zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
sierpnia 20L7 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici wyclowawczej i
opiekufczej oraz rodzaj6w tej dokumentpcji (Dz. u z 2oL7 r. po2.1646.).

termin realizacii: od 30listonada2OlT r. I
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,Wwtw
podpisy kontrolujqcych, miejsce i data podpi'sonia protokolu

. . .,#il.. % :&*,$1., . .g;17p*i-.. . . . .1.?,,//. Zol
podpis clyrektora #*rr, miejsce i dota podpisania protokolu

DYTEKTON, $ZKOIY ?ODSTA*'OWEJ
Fundacji,,Elementlrz'

^r, *r#rr- szymaiska
12. PoSwiadczeni e odbioru protokolu kontroli :

t- -_)
../Yob ...4J.-5.ava-ath,,.-bsoo.*.?e,. .!?-,lllo// oruoo*szK,r,vrcDsTA,,,lv'r

'U -- Fun{sfl"Elemi;6n" 
_-

podpis dyrektoro sz[ily, miejsce i data odbioru protokolu 2ffi"'"'entrrz"
Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzym tfl W[lsft5d'{61i,i3ri,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzeaenia doiycz4cego ustalef
zawartych w protokole kontroli do Slqptiego Kuratora O6wiaty, ul. Powsta6c6w 4la, 40 - AZ4
Katowice, zgodnie z $ 1tt ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ. z Z0l7 r., poz.1653).
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