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Protok6l kontroli dor a1nej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza

Brodziriskiego w Bielsku-Bialej, ul. KazimieruaBrodziriskiego 3, 43-300 Bielsko-Biala.

Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Natalia Trela

Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Stqsti Kurator O6wiaty,

ul. Powstari c6w 4l a, 40-024 Katowice.

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Beata Janczak.

Data wydania i numer upowaznienia do przepfowadzerna kontroli: 7 listopada 2017 r.,
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Termin rozpoczEcia i zakohczenia kontroli: i0 listop ada 2017 r. t

Tematykakontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust.2 ustawy z 14 grudnia2016 r. Prawo

oSwiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6in, zm.): Organizaga pracy szkoly w roku

szkolnym 201712018.

CzynnoSci kontrolne:

8. 1 Dokonano analizy dokumentacji:

o Statut Szkoly Podstawowej nr 6 Integracyjnej im. Kazimierza Brodziriskiego

w Bielsku-Bialej,

o Statut Gimnazjum nr 13 w Bielsku-Bialej,

o Arkusz organizacji pracy szkoly na rok szkolny 201712018 wraz z aneksami,

. PrzydzialczynnoSci nauczycieli w roku szkolnyrn 2Ol7l2OL8,

o Protokoly rady pedagogicznej,

o E-dzienniki zaig6 dodatkowych.

8.2 Przeprowadzono rozmowe z P. Natali4 Trelq; dyrektorem szkoly oraz wicedyrektorem

szkoly- P. Anna Pahl.

9. Opis ustalonego stanu faktyczneeo. w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci:

KontrolE przeprowadzono w zwiqzkuz anonimow4 skarg4 nauczyciela Szkoly Podstawowej

nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Bialej. SkarZqcy poinformowal., ze dyrektor szkoly P. Natalia Trela
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zmusza wszystkich nauczycieli do nieodplatnego prowadzenia w szkole zajgt dodatkowych

w wymiarz e2 godzin.

Szkola Podstawow a nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodziriskiego w Bielsku-Bialej

w obecnym roku szkolnym 2017/2018 miesci sig w dw6ch budynkach: przy ulicy Kazimierza

Brodzirlskiego 3 i ulicy Bratk6w 6. W budynku przy Kazimierza Brodziriskiego 3 tczy siE 17

oddzial6w (Ia, Ib, Ic, Id, IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIo, IVa, IVb, IVc, IVd, Va, Vb, Vc,) liczqcych

lqcznie 289 uczniow, natomiast w budynku przy rlicy Bratk6w 6 uczy siq 12 oddzial6w (klasa

Via, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIc oraz sze36 oddzial6w g;mnazjalnych IIa, IIb, IIc, IIIa, IIIb, IIIc)

hczqcy ch lqcznie 23 0 uczm6w. W szkol e z atrudnionych j est 9 5 natczy cieli.

Szkola Podstawowa nr 6 Integracyjna w Bielsku-Bialej posiada Statut. Zapisy statutowe

okreSlajq cele i zadania szkoly oraz zawierajq treSci zwiryane z zadaniami nauczycieli

wynikajqcymi z dydaktycznej, wychowaw czej i opiekuriczej funkcji szkoty: $ 3 ust. 5 W miarE

Srodk6w finansowych i mozliwoSci kadrowych szkola organizuje zajEcia dodatkowe uczni6w.

$ 19 ust. 1 W celu ksztaltowania i rozwoju zainteresowaf uczni6w szkola prowadzi zalEcia

dodatkowe poprzeztworzenie k6l przedmiotowych, zainteresow afi orazzajgi sportowych.

Obowi4zujqcy w dmiu kontroli Statut wt4czonego do Szkoly Podstawowej nr 6 Integracyjnej

w Bielsku-Biatej Gimnazjum nr 13 okreSla cele i zadania szkoly oraz zawiera treSci zwiqzane

z zadaniami nauczycieli wynikajecymi z dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej funkcji

szkoly: $ 12 ust.l i 2 Szkola stwarza warunki do rozwijania zaitteresowafl i uzdolnieri

organizujqc r62ne formy zajgd pozalekcyjnych, zgodnie z oczekiwaniami uczni6w

i rodzic6w. Uwzglgdniaj4c potrzeby rozwojowe uczni6w i ich zainteresowania, szkola

organizuje zqgcia dodatkowe w nastEpujqcych formach: kola przedmiotowe, kola

zainteresowafl, prezentacje tw6rczoSci uczniowskiej. $ 12 ust. 4 W pierwszych dw6ch

tygodniach nauki wychowawcy klas zbieraJqinformacje wSr6d uczni6w i rodzic6w na temat:

,,Jakie kolazainteresowari powinny dzialal w szkole w danym roku szkolnym?"

Arkusz organizacji pracy Szkoly Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Bialej

na rok szkolny 2017/2018 orazjego aneksy zostaly pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium

Oswiaty w zakresie zgodnoSci zprzepisarni prawa.

Plan pracy szkoly na rok szkolny 2Ol7l2}l8 zostal.jednogloSnie zaakceptowany przezradg

pedagogicznq na konferencji Rady Pedagogicznei 'szkoly Podstawowej nr 6 Integracyjnej

w Bielsku-Bialej z dn1a28.08.2017 r. (Uchwalarc ll20l7/2018).

Ustalono, Ze w obecnym roku szkolnyrn 201:tl2}18 ksztalceniem specjalnym w szkole

objEto 1 16 uczni6w, clla ktorych zorganizowano zajEcia rewalidacyjne. Pomocq psycholo g1czno'

pedagogiczn4zostalo objgtych 83 uczni6w, dla kt6rychzorganizowano zajgcia specjalistyczne:
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o zaJecia korekcyjno-kompensacyjne- 30 uczni6w

o zaiecialogopedyczne- 12 uczni6w

o zaigciao charakterze profilaktycznrr,nr,- 31 uczni6w

o zaieciao charakterze terapeutycznrc- 10 uczni6w

W toku kontroli ustalono, 2e w obecnyn roku szkolnym 201,712018 zaloaono 193 dzienniki

zajg6:

o 3 dzienniki zaiEd Swietlicowych

o l l6 dziennik6w zalgc rewalidacyjnych

4 dzienniki zaj96 korekcyjno-kompensacyjnych

I dziennik zajg6 logopedycznych

o 3 dzienniki innych zajg6 specjalistycznych: 2- pomoc psychologiczno-pedagogiczna,

l- praca z wychowawcqu lwiczeniarozwijajqce

c 7 dziewrik6w indywidualnego nauczania

o 97 dziennik6w innych zajgl i czynnoSci nauczyciel&, flp. k6lko plastyczne, zajgcia

dodatkowe, zajecia Swietlicowe, k6lko biologiczne, rehabilitacja, gimnastyka

korekcyjna, jezyk angielski-konsultacje, SKKT, SKS, zajEcia z wychowawcq /k6lko

kulinarne, zajecia losopedyczne, projekt edukacyjny, zajgcia og6lnorozwojowe 4c,

kolo historyczne, k6lko religijne, zajgciadodatkowe.

Analiza rodzaj6w ,,innych zajEt i czSmnoSci natczyciela" oraz tresci temat6w losowo

wybranych dziennik6w innych zajgt i cz5mnoSci natczycielawykazala, Le nie wszystkie zajgcia

majq charakter zajge wynikaj4cych z zadafi statutowych szkoly, w tym zajel opiekmczvch

i wychowawczych uwzglEdniajqcych potrzehy i zainteresowania uczni6w. Ponadto zgodnie

z att.42 ust. 2d ustawy Karta Nauczyciela w ramach zajpl iczynnoSci, o kt6rych mowa w art. 42

ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel ni1 prowadzi zajE6 Swietlicowych oraz zajg(,

z zatresv pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
!. 

zake rozwijajqcych uzdolnienia, zajpc

tozwijajqcych umiejgtnoSci uczenia siQ, ,uje! dydaktyczno-wyr6wnawczych, zajEt

specjalistyc znych: korekcyjno-kompensacyjnych, logfipedycznych, rozwljajqcych kompetencje

emocjonalno-spoleczne oraz ziajgt w formie klas
i

terapevtycznych, zajg(, zwiqzanych

z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu, zindlnfvidualizowanej Sciezki ksztalcenia, porad

i konsultacji czy warsztat6w.

Zapis w Protokole z konferencji Rady Pedagogicz{rej Szkoly Podstawowej nr 6 Integracyjnej

w Bielsku-Biatej z drna 28.08.2017 wskazuJe, 2e ,,Pani dyrektor przypomniala
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o obowiqzku prowadzenia 2 godzin zajE( tygodniolo z uczniami zdolnymi i wymagajecymi

wsparcia". WypowiedZ dyrektora, potwierdzona potlyhszym zapisem w protokole, pozostaje

obowiqzku prowadzenia 2 godzin zajE( tygodniod
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w sprzecznoSci z obowi4Tujqcymi przepisami prawa oSwiatowego, tj. art. 42 ustawy Karta

Nauczyciel a (Dz. tJ. z 2017 r. poz. I 1 89).

Dyrektor szkoly- P. Natalia Trela odnoszqc siE do zarzvtl zawartego w skardze wyjaSnila:

,,ie 28 sierpnia 2017 roku na konferencji rozpoczynajqcej rok szkolny 2017/2018, na ktdrei

po raz pierwszy obecni byli nauczyciele wlqczonego do szkoly Gimnazjum nr i,3, powiedzialam,

ie w szkole jest rwyczaj prowadzenia 2 godzin zajqci dodatkowych, jednoczeinie odpowiedziala

nauczycieli, ze jeiti ktol planuje wyjicia z uczniami na wycieczki, np. w ramach SKKT, do domu

pomocy spolecznej, do teatru, na wystawy to nie oczekujemy dodatkowych zaiq6; chodzi o to,

aby dzieci miaty moZliwoit korzystania z kolek zainteresowar4 po lekciach, aby oferta szkoly

byla poszerzona. Od lat dziatajq w szkole k6lka cieszqce siq wielkim zainteresowaniem, h6re

wspominajq nasi absolwenci, np. kdtko kulinarne, teatralne, Baccia itp. Ze wzglqdu no lo,

ie szkola znajduje siq w dwdch budynkach, do szkoly uczqszczaiq uczniowie niepelnosprawni

i ie wzglqdu na bezpieczeristwo ucznifw wszystkie zajqcia i obecnoici uczniiw muszq byt

odnotowytvane w dz:iennikach zajqt pozalekcyjnych, aby rodzic wiedzial, 2e iego dziecko

w danym momencie jest jeszcze w szkole. Szkola nie ma rejonu, uczqszczaiq do nas uczniowie

z calego miasta i dzikie dziennikowi elektronicznemu rodzic wie, ie dziecko jest na zaiqciach

dodotkowych. Nauczycieli nie sq rozliczani w szkole z wykonywania dodatkowych zaiqt jedynie

zobli gow ani do ich odnot ow1,wania" .

Dyrektor szkoly- P. Natalia Trela poinformowala, 2e po zdiagnozowaniu sytuacji czyli

otrzymaniu wszystkich aktualnych orzeczeh i opinii, po przygotowaniu wszystkich IPET-6w,

wystqpila do organu prowadz4cego szkolE o przyznanie dodatkowych godzin z przeznaczeniem

na zajgcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajgcia logopedyczne. Dyrektor powiedziala,

2e wszystkie realizowane bezplatnie w szkole zajgcia dodatkowe nie obejmuj4 pomocy

p sycholo giczno-p edago gicznej.
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Ustalono, 2e wypowiedf dyrektora (,Pani dyrektor pr4ypomniala

o obowiqzku prowadzenia 2 godzin zajgi tygodniowo z uczniami zdolnymi i wymagaiqcymi

wsparcia") potwierdzona w Protokole z konferencji Rady Pedagogicznej Szkoty

Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Bialej z dnia 28.08.2017 oraz rodzaj,,innych

zajg( i crynno6ci nauczyciela" prowadzonych prtez nauczycieli pozostaj4 w sprzecznoSci

z obowiqzujqcymi przepisami prawa oSwiatowego, tj. art. 42 ustawy Karta Naucryciela

(Dz. U. 22017 r. poz.11S9).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zalresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej orazinnej dziatalno6ci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

ll. Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z 14 grudma 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

59 z p6in. zm.) zaleca sig.' podj46 dzialania, aby realizowane przez nauczycieli zajpcia

i czynnoSci byty zgodne z zapisami art. 42 ustawy Karty Nauczyciela (Dz,lJ. z 2017 r.

poz. 1189).

Termin realizacji zalecenia:od 17 listopada 2017 roku.
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrektora szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokoluTN
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Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli, przysluguje

prawo zg!.oszerna pisernnego, umotywowanego zastrzeheria dotyczqcego ustalef zawartych

w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40 - 024 Katowice,

zgodnie z $ 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
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