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Protok6l kontroli doraZnej

[. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr I im. Stanislawy Lakomik, ul. Reymonta 80,
41-250 CzeladL.

Imig i nazwisko dyrektora: Joanna JEdrusik.
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: SlEski Kurator OSwiaty,
ul. Powstaric6w 41a, 40 - 024 Katowice.

4. Imiona i nazwiska kontroluj4cych: starszy wrzytator Anna Adamczyk, wizfiator Maria
Policht.

Data wydania i numery upowaZnieri do przeprowadzenia kontroli: 7 listopada 2017 r.,
nr. OA-OR.057.2.1333.2017,nr. OA-OR.057.2.1332.2017.

Terminy rozpoczEciaizakonczeniakontroli: 13 listopada2OlT r.- 13 listopada 2017 r.
Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoly w zakresie rekrutacji i realizacji obowi4zku
szkolnego oraz zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,
wychowania i opieki.
Kontrola doralna odbyla sig w zwi4zku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej
nr. DKO-WOK.4017.67.2017 z dnia 20 pa2dziernika 2017 r. skierowanym do Sl4skiego
Kuratora OSwiaty.

CzynnoSci kontrolne:
a. Ogl4d budynku szkoly,
b. Ataliza dokumentacji, w tym m.in.:

Statutu szkoly, w czgSci dotyczqcej organizacji pracy szkoly i uczni6w,
Ksiggi ewidencji dzieci,
Ksiggi uczni6w,
Wniosk6w o przyjgcie do klasy I,
ZarzEdzenianr 512017 Dyrektora Szkoly Podstawowej nr I w Czeladz|
Protokol6w z rekrutacji do klasy I w roku szkolnym 201712018 z dnia 4 maja
i 22 maja 2017 r. wraz z zal4cznikiem,
Procedury rekrutacji do klasy pierwszej SP1,
Planu zajgt,.

c. Rozmowa z dyrektorem szkoly - P. JoannE Jgdrusik.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

W trakcie kontroli ustalono, ze:
1) w roku szkolnym 2017/2018 do 15 oddzial6w Szkoly Podstawowej nr 1 w Czeladzi

uczQszcza 350 uczni6w. W biezqcym roku szkolnym przeprowadzono nab6r do dw6ch
klas pierwszych. Do klasy I auczQszczaL3 uczni6w, do klasy I b 19 uczni6w.
Na podstawie analizy ksiggi ewidencji dzieci ustalono, 2e dvndziestu szesciu uczni6w
zapisanych w ww. ksigdze nalezy do obwodu Szkoly Podstawowej nr 4 w Czeladzi,
dw6ch do obwodu Szkoly Podstawowej nr 5 w Czeladzi.

2) w okazanej przez dyrektora Ksigdze ewidencji dzieci brak informacji na temat miejsca
spelniania przez dzieci obowi4zku szkolnego, co jest niezgodne z $ 3 ust. 2 pkt 2lit. d
rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji
przebiegu nanczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej
dokumentacji(Dz. U. z 2017 r., poz. 1646), kt6ry stanowi, cyt: do ksiggi ewidencji (...)
wpisuje sig informacje o (...) szkole, w tym szkole za granicq lub przy przedslqwicielstwie
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dllplomalycztlltnl irr,rngo Potislv)o v) Polsce (...) r,r,kl6r)ttrt dziecko spelnia obowiqzek

szkolny.
Statut Szkoly Podstawowej nr 1 w Czeladzi zatwierdzony Uchwal4 Rady I'edagogicznej

nr 81201612017 z dnia27 marca 2017 r. obe cnie jest w trakcie nowelizacj i. Zgodnie z $ 3 I

ust. 4 statutu szczegolowe zasady rekrutacji zamreszkalych poza rejonem okreSlone sE

w Regulaminie rekrutacji. Podczas kontroli dyrektpr okazala Procedurg rekrutacji do

klasy pierwszej Szkoly Podstawowej nr I im. Stanislawy tr akomik w Czeladzi w roku

szkolnym 2017/2018 wprowadzon4 Zarzqdzeniem nr 5 /2017 Dyrektora Szkoly

Podstawowej nr I im. Stanislawy tr akomikw Czeladzi z dnia I h,vietnia 2017 r.

Pkt. 3 ww. procedury rekrutacji stanowi, cyt.14 przypadku, gdy szkola dysponuje wolnymi
miejscami, do klasy I przyjmowane sq dzieci zamieszkale poza obwodem szkoly, po
przeprowadzeniu postgpowania relcrutacyjnego. Pkt 5 ww. procedury stanowi, cyt.

Wniosek o przyjgcie dziecka 7-letniego (rocznik 2010) spoza obwodu nalezy skladat
w sekretariacie szkoly w terminie od l6 maja do 23 maja 2017 r. do godziny 15.00.

Ustalono, Ze szkola przyjmowala wnioski o przyjgcie do klasy I dzieci spoza obwodu ju2
od 31 stycznia 2017 r, tj. przed rozpoczgciem postgpowania rekrutacyjnego.
Z Protokolu relvutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 ucznifw spoza

rejonu szkoly 222 maja20l7 r. wynika, Ze 17 uczni6w spoza rejonu zostalo przyjgtych do

klasy I.
Podczas ogl4du budynku szkoly stwierdzono,2e bazg szkoly stanowi 16 sal lekcyjnych,
sala gimnastyczna, sala gimnastyczna tzw. mala, Swietlica na kt6r4 skladaj4 sig dwa

pomieszczenia i sala ,,doSwiadczenia Swiata". W szkole funkcjonuje takhe 16

stanowiskowa pracownia j gzykowa.
W przyziemiu umieszczono szatnie. Dla klas I - III przeznaczono wieszaki umieszczone

w jednym pomieszczeniu. Dla klas IV -YII przeznaczone s4 szafki dla kaZdego ucznia

umieszczone w odrgbnym pomieszczeniu. Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika,
Ze w przyszlym roku szkolnym nie bgdzie mozliwoSci zapewnienia ka2demu uczniowi

odrgbnej szafki. Dyrektor wyjaSnila, 2e w przyszlym roku szkolnym ze wzglgdu na

wzrastajqcqliczbg oddzialow bgdzie zmuszona przeniesi pok6j nauczycielski, aby w jego

miejscu umiescii salg informatyczn4. W obecnej sali informatycznel stworzona bgdzie

sala lekcyjna.
Jadalnia w przyziemiu przeznaczona na ok. 80 miejsc. W dniu kontroli stwierdzono

w jadalni 56 uczni6w spoZywaj4cych obiad w I turze o godzinie 1 1.30 i 53 uczni6w w II
turze o godzinie 12.35. Wedlug dyrektora kuchnia wydaje Srednio 200 obiad6w dziennie.

Warunki w jadalni panuj4ce podczas ogl4du byly optymalne. Nalezy jednak zauwaZy|,

Ze spolywalo obiad tylko 109 uczni6w. };4:ozna zatem mied obawy co do warunk6w
panuj4cych w jadalni, gdy liczba spo2ywaj4cych obiad uczni6w zwigkszy sig o 91 os6b.

Swietlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6.30 - 16.30. Do Swietlicy zapisanych jest

119 uczni6w tworz4cych cztery grupy Swietlicowe. Zgodnie z wyjaSnieniami dyrektora

wszyscy zgloszeni uczniowie zostali przyjEcl Z analizy arkusza organizacyjnego szkoly
wynika, ze w pelnym wymiarze zatrudniono trzech wychowawc6w Swietlicy. Pozostale

go dziny r o zdzielo no pomi gdzy p i gc iu r 6 Zny ch nauczyc i el i'
W wyniku analizy dziennik6w zajg6 Swietlicy stwierdzono, 2e w ladnym z dziennik6w
nie odnotowano oddziatu, do kt6rego uczEszczaj4uczniowie korzystaj4cy ze Swietlicy, co

jest niezgodne z $ 9 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki

dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej orv
rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 poz. 1644.
Stwierdzono, Ze liczba uczni6w niepelnosprawnych przebywaj4cych na zajEciach

Swietlicowych pod opiek4 jednego nauczyciela nie przekracza pigciu uczni6w, zgodnie

z 5 7 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.
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w sprawie szczeg6lowej organizacji publicznych szk6l i publiczr-r1,ch przedszkoli
(Dz. tl. z 2017 r., poz. 649). Z analizy zapis6r,v w dziennikach zalEc Su,ietlicowych
wynika,
2e podczas zajE(, pod opiek4 jednego nauczyciela przebywa nie wigcej niz25 uczni6w..
Analiza planu lekcji wskazuje,2e lekcje rozpoczynaj4 sig o 8.00 i trwaj4 do 14.35. Nie
stwierdzono dwuzmianowoSci. Stwierdzono,2e w planie zajEc wszystkich klas czwartych
nie uwzglgdniono zasady niel4czenia w bloki zajEc z tego samego przedmiotu. Dotyczy to
zajgi edukacyjnych matematyka w oddziale klasy IV a we wtorek i oddziale klasy IV c
w pi4tek, oraz zajgc edukacyjnych j gzyk polski w oddziale klasy IV b w Srodg.
Pok6j nauczycielski wypostzony jest w 34 zamykane szafki i 30 miejsc siedz4cych.
Grono pedagogiczne, wg. dyrektora liczy 35 nauczycieli.

8) Dyrektor okazal protok6l z 31 sierpnia2017 r. sporzEdzony wyniku kontroli obiekt6w
naleZ4cych do szkoly pod kqtem zapewnienia
Protok6l podpisaly cztery osoby: Pani

-i

Dyrektor szkoly prowadzi rejestr wypadk6w. Ostatni wpis w rejestrze dokonano 20 lutego
2017 r.
Plan ewakuacji szkoly umieszczony jest w widocznym miejscu, w spos6b zapewniajqcy
latwy do niego dostEp. Drogi ewakuacyjne oznaczone sq w spos6b wyralny i trwaly.
W dniu kontroli uczniowie spgdzali przetry pod nadzorem nauczycieli, zgodnie
przedstawionym przez dyrektora szkotry harmonogramem.

Maj4c na uwadze ustalenia kontroli naleZy zauwaLyt,,2e w przyszloficibaza szkoly nie bgdzie
wystarczaj4ca do realizacji procesu dydaktyczno- wychowawezego. Naturalne zwigkszanie
liczby oddzial6w (tj. dwa oddzialy klasy VIII w przyszlym roku szkolnym) spowoduje, ze
szkole gr ozi dv,ruzmianowoSi.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuricz ej oraz inrrcj dzialalnoSci statutowej szkoly I plac6wki : nie stwierdzono

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

l) do ksiggi ewidencji dzieci wpisywai informacje o szkole w kt6rej dziecko spelnia
obowigek szkolny zgodnie z $ 3 ust. 2 pkt 2 lit. d rozporz4dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci
wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz U. z 2017 r., poz.
r 646),

termin realizacji: od dnia podpisania protokolu.

2) zgodnie z obowi4zkiem wynikaj4cym z $ 26 rozporu4dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci
wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz.
1646) w dzienniku zajE(, Swietlicy odnotowywa6 oddzial do kt6rego uczgszczajq
uczniowie korzystaj4cy ze Swietlicy w mySl $ 9 ust. 2 powolanego rczporzqdzenia.
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terrnin realizacii: od dnia podpisania protokolu.

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpis'ania
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podpi,s, 'placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

3) PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywou,anych zastrzelen dotycz4cych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r., poz. 1658)
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