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DK-8B.5533.1r5.2017

Protok6l kontroli dorafnej

L. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa Nr 1 Zespolu Szk6l Nr I w JeleSni,
34-340 JeleSnia, Rynek 11

2. Imig i nazwisko dyrektora: Malgorzata Falisz
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny:

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

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Ilona Wloch, Magdalena Ksiqiek - Gacek
5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli:

OA-OR.057.2.1265.2017, OA-OR.057.2.1264.2017 z dnia 27 pafldziernika 2017 roku
6. Terminy rozpoczgciai zakoiczenia kontroli: 3 listopad 2017 roku
7. Tematyka kontroli: Organizowanie i realizowanie zajg6 matematyki w szkole.

Czynno$ci kontrolne:
Analizowano dokumentacjg: szkolny zestaw program6w nauczania, podstawa programowa

i program nauczania, statut szkoly w zakresie szczeg6lowych warunk6w i sposobu oceniania
wewn4trzszkolnego, opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, tygodniowy rozklad zajg6,

dziennik lekcyjny.
Przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, nauczycielami matematyki.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z pismem NIK Nr KNO.410.0O7.00.2017 Pll7l026 zdnia
4 puhdziemika2}IT roku w sprawie przeprowadzanej przez NIK kontroli ,, Nauczanie matematyki
w szkolach". Obserwacje lekcji matematyki prowadzono w klasach: IV a, IV b, VI, VII - szkoly
podstawowej i klasie III gimnazjum.

ema obserwowa te matematvkr
Lp. klasa Tematy obserwowanych lekcji

1. IVa Godzinv nazegarze

2. III simnazium WlaSciwoSci tr6ikat6w

J. IVb System rzymski. Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim

4. VII Wszechobecne procenty - zastosowanie procent6w w Zyciu

5. VI Odczytywanie danych przedstawionych na wykresach

kkc matematyki rdbvwalv sie:

Lp. klasa Miej sce realizacji zaj gC

1. IVa Pracownia matematyczno - fizyczna

2. III simnazium Pracownia bioloeiczno - chemiczna

J. IVb Pracownia biologiczno - chemiczna

4. VII Pracownia matematyczno - fizyczna

5. VI Pracownia matematyczno - fizyczna
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2 Na wszvstkich lekciach nauczvciele matematyki wykorzystywali pomoce dydaktyczne.

Lp. klasa Pomoce dydaktyczne Zakres wykorzystania pomocy dydaktycznych

L, IVa
Karta pracy, zegar, kalendarz,
frag. filmu, 6wiczenia,
podrgcarik

Indywidualne zapisywanie liczb w systemie
rzymskim, omawianie zagadnief. dotyczqcych
obliczerl zegarowych, wykorzystanie liczb
rrymskich w Zyciu codziennym, babilofski system
liczbowv - film.

2.
ilI
gimnazjum

P rzybor y geometryczne,
plansze, karty pracy, frag. filmu

Rysowanie prostych prostopadtych i r6wnolegtych,
praca indywidualna, poznanie sylwetki Pitagorasa

-J. IVb Zegar, poczet kr6l6w,
kalendarze. krzv26wki. tabele

Omawianie heSci zadania, rorwiqzyw anie zadafl ,

definiowanie svstemu rzvmskieso

4. VII Karty pracy, kalkulator
Powt6rzenie materialu, do praktycmego
wvkorzvstania orocent6w

5. VI Plansze z danymi, karty pracy,
liniika. ekierka

Podsumowanie i utrwalenie materialu, rysowanie
wykesu

3) Nauczyciele podczas lekcji korzystali z podrqcznika i e - podrgcznika. Stosowali techniki
informacyjno - komunikacyjne.

4) Klasy byly odpowiednio przygotowane do prowadzeniazajg(, matematyki, spelnialy warunki
higieniczno - sanitarne.

5) Zajgciaodbywaly sig zgodnie z planem lekcji w dniu 3 listopada 20L7 roku

Lp. klasa Godzina lekcyjna
zaieC matematvki

Przed mio I popr zedzaj qcy
ohserwouiana lekcie

Przedmiot nastgpuj 4cy po
lekcii matematyki

1. IVa 8.00 - 8.45 brak - oierwsza lekcia . polski

2. III simnazium 8.00 - 8.45 brak - oierwsza lekcia niemiecki
-r. TVb 8.55 - 9.40 i. ansielski Drzvroda
4. WI 9.50 - 10.35 wvchowanie fizvczne .polski
5. VI 10.45 - 11.30 wvchowanie fizyczne Dolski

6) Frekwencja na obserwowanych zajgciach

Lp. klasa LiczebnoSC klasy
Liczba udzni6w na
obserwoJanei lekcii

7o wskafuik obecnoSci
uczni6w

1. IVa 15 L4 93

2. III simnazium 2L 18 86

3. IVb 23 22 96

4. VII 29 23 t9
5. VI 29 24 83

7) Nauczyciele okreslili cele lekcji, podali je uczniom. Zaplanowane cele podczas wszystkich
obserwowanych lekcji zostaly osi4gnigte w stopniu wysokim.

Lp. klasa Cele lekcji

Stopieri
osiqgnigcia
celu lekcji

1. IVa Znar6hte sposoby zapisywania iednostek czasu wvsoki

2.
m
eimnazium

Oblicza k4ty tr6jk4ta, stosuje tw. Pitagorasa
do obliczania bok6w tr6jk4ta

wysoki

--r. IVb Odczytuie cyfry rzymskie i liczby zapisane w tym systemie wvsoki
4. VII Potrafi korzystad zriturych Zr6del informacji, wvsoki

5. VI Rozumie pohzebq tworzenia baz danych, znar6hte sposoby
zaoisvwania danvch

wysoki
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nauczanta I poosmw le

Lp. klasa Program nauczania mateniatyki w poszczeg6lnych klasach

1. IVa Matematyka z plusem - M. Dobrowolska, M. Jucewicz

2. III simnazium Matematyka 3 - praca zbiorowa GWO

J. TVb Matematyka z plusem - M. Dobrowolska, M. Jucewicz

4. VII Matematyka 7 z plusem - praca zbiorowa

5. VI Program nauczania matematyki w szkole podstawowej - M. Jucewicz,

M. Karpiiski

8)

e)

Uczniowie zostali poinformowani na wszystkich obserwowanych lekcjach o temacie lekcji
oraz o zakresie wprowadzanego materialu.
Na wszystkich lekcjach cele byly powipane z treSciami okreSlonymi w przyjqtym programie

Metody nauczania w poszcz€ n klasach

Lp. klasa Metoda nauczania

1. IVa
Wyklad, samodzielne rozwiqzywanie zadaiprzez ucmi6w po zaprezentowaniu sposobu

rozwiqzanianatablicy, rozwipywanie zadafinakartach pracy, dyskusjaztczniami,
omawianie soosobu uzvskaneso rozwiazania

2. III gimnazjum
Wyklad, samodzielne rozwiqzywanie zadahprzez ucznidw po zaprezentowaniu sposobu

rozwiqzania na tablicy, praca indywidualna, dyskusj a z uczniami, omawianie sposobu
rrzvskaneso rozwiaz.ania'- metodv - nraktvczna- oroblemowa eksoonuiaca

a
J. IVb

Wyklad, samodzielne rozwi4zywanie zadartprzez ucmi6w po zaprezentowaniu sposobu

rozwiqzania na tablicy, praca indywidualna i zespolowa, dyskusja z uczniami, omawianie

sposobu uzyskanego rozwiazmia

4. VII
Wyklad, samodzielne rozwigywanie zadafiprzez uczni6w po zaprezentowaniu sposobu

rozwiqzania na tablicy, praca w grupach, samodzielne rozwiqzywanie zadafi na kartach

oracv. dvskusia z uczniami. omawianie sposobu uzyskanego rozwiazania

5. VI
Wyklad, samodzielne rozwiqzywanie zadaiprzez uczni6w po zaprezentowaniu sposobu

rozwiqzaniana tablicy, praca w grupach, samodzielne rozwiqzywanie zadari na kartach

oracv. dvskusia z uczniami. omawianie sposobu uzvskanego rozwiazania

11)Na wszystkich obserwowanych lekcjach nauczyciele sprawdzili i ocenili pracg domow4
uczni6w.

2) Nowe zaqadnierua ne Dodczas obserwowanvch lekcii:
Lp. klasa Nowe zagadnienia wprowad zone podczas lekcj i matematyki

1 IVa Odczytywanie godzin na r62nych zegarach. Wykorzystanie wiedzy w 2yciu
codziennvm

) III simnazium Forma zadai eszaminu gimnazi alnego. Sylwetka Pitagorasa.

3. IVb Poznanie cyfr rzymskich, odczytywanie, zapisywanie, obliczanie. Inne systemy

Iiczenia
4. VII Zastosowanie orocent6w w Zvciu codziennvm
5. VI Wvkres i wiadomoSci na temat akcii na gieldach

13) Na wszystkich lekcjach nauczyciele zindywidualizowali spos6b naucz*rnia. Poziom trudnoSci zadari

bylo odpowiednio przygotowany do mo2liwoSci percepcyjnych uczni6w ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem opinii poradni psychologiczno - pedago gicznei.
L4) Podczas obserwowanych lekcji stwierdzono, ize navczyciele stworzyli uczniom r6wne szanse udzialu

w lek< I AktvwnoS6 uczri6w na ZC

Lp. klasa Stopieri aktywnoSci ucZni6w na poszczeg6lnych lekcj ach

1. IVa bardzo wYsoki
2. III simnazium wysok
a
J. IVb wvsok
4. VII wysok
5. VI wvsoki
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15) Podczas lekcji nauczyciele wykorzystywali mo2liwoSci pracy zespolowej i indywidualnej

L6) Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele odwolywali sig do pozaszkolnych doSwiadczef
uczni6w:

L7) Nauczyciele ocenili prace uczni6w podczas lekcji, uczniowie mieli mo2liwoS6 dokonania
samoocen

para/a dy r e ktor a sz ka ly/p I ac6w ki
,/<.1*r.

uczruow. efekty na lekciach
Lp. klasa Praca zespolowa tal</nie

Osiasniete efektv
Praca indywidualna tak/nie
Osiagnierte efelcfv

1. IVa Nie
Tak - du2e zaanga?nw anie uczni6w podczas
wykonywani a zadai dotycz4cych obliczania
czasu

2.
m
gimnazjum

Nie
Tak - dMe zaangahowanie uczni6w podczas
wykonywani a zadafi dotycz4cych obliczania
bok6w h6ikata

-J. IVb
Tak - du2e zaangailowarrie uczni6w,
dobra wsp6lpraca w grupach, wymiana
pomysl6w dotyczqcych sposobu ukladania
r6wnarl orzv wvkorzvstaniu zaoalek

Tak - duze zaanga2owanie uczni6w podczas
wykonywani a zadai dotycz4cych uzupelniania
kart pracy, rozwiqzania krzy26wki,
wypetniania tabeli

4. VII
Tak - uczniowie omawiali efekty pracy
domowej, wybierano najciekawsze
rozwiazania

Tak - wykonywanie zadaf poSwigconych
obliczaniu procent6w, du2e zaanga2owanie
uczni6w w samodzielna Drace

5. VI Tak - wsp6lne obliczanie wyniku zadania,
konsultacja w parach

Tak - praca wymagala koncentracji,
samodzielnego malezienia prawidlowego
rozwiazania

Lp. klasa Tak/nie
Pozaszkolne doSwiadc zenia uczni6w, do kt6rych odwolywal sig
nauczvciel

1. IVa tak
Wykorzystanie czasu pracy, rozklad jazdy, plan lekcji, czas w Zyciu
codziennvm

) III gimnazjum tak
Wykorzystanie tw. Pitagorasa do znalezienia najkr6tszej drogi do celu,
odleeloSci do daneso nnieisca

a
J. IVb tak

Wykorzystanie systemu liczb rzymskich w literaturze, zegarze, numeracji
krzesel w kinie. w nazwach wlasnych kr6l6w. dostoinik6w relieiinvch

4. VII tak
Zastosowanie procent6w w klasie, w szkole, w gminie, od2ywianie w
orocentach. zdrowie w orocentach. Drocentv w skleoie

5. VI Tak Temperatura powietrza, ciSnienie atmosferyczne, sila wiatru, pomiar czasu

Lp. klasa Tak/nie Soos6b ocenv Dracv uczni6w

1. IVa tak
Nauczyciel ocenil aktywnoSd uczni6w nagradzajqc ich nalepkami,
otrzymali oceny za aktywnoSd, ucmiowie otrrymali oceny za zadanie
domowe. uczniowie dokonali samoocenv oracv na lekcii

2. III gimnazjum tak
Nauczyciel ocenil zadanie domowe, przJgotowanie do lekcji, uczniowie
otr4imali plusy za akfywnoSi, ocenil samodzielnerozwiqzanie zadania na
tablicy

-J. IVb tak
Ocenione zostalo zadanie domowe uczni6w, aktywnoSd na lekcji,
samodzielne rozwiqzanie zadania na tablicy. Uczniowie tak2e ocenili
swoia prace i prace koles6w z klasv

4. VII Uczriowie ohzymali ocely za wykonanie zadaipodczas lekcji, dokonali
samoocenv oracv domowei

5. VI Tak
Ocenione zostalo zadanie domowe uczni6w, akrywno3d na lekcji,
rozwiqzanie zadania na tablicy. Uczniowie tak2e ocenili swoja prace i
orace koles6w z klasv
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18)Wszyscy nauczyciele podczas obserwowanych lekcji stosowali obiektywne kryteria oceniania
uczni6w zgodnie zzapisari w statucie szkoly.

1 9) Kazdy z pr ow adz4cych dokonal podsumowania lekcj i matematyki.
20)Uczniowie otrzymali pracg domow4, kt6ra ma na celu utrwalenie nowych treSci poznanych

na obserwowanych lekcjach.

Wnioski z obserwacji lekcji matematyki:
Obserwacje lekcji matematyki prowadzono w klasach: IV a, IV b, VI, VII - szkoly

podstawowej i klasie III gimnazjum.
Tematyka obserwowanych lekcji matematyki:

o kl. IV A - Godziny nazegarze;
o kl. III gimnazjum - WlaSciwoSci tr6jk4t6w;
o kl. IV B - System rzymski. Zapisywanie i odczytywanie liczb w systemie rzymskim;
o kl. VII - Wszechobecne procenty - zastosowanie procent6w w Zyciu;
o kl. VI - Odczytywanie danych przedstawionych na wykresach.

Irkcje matematyki w dniu 3 listopada 2017 roku odbywaly sig -
biologiczno - chemicznej i trzy w pracowni matematyczno - fizycznej.

Na wszystkich lekcjach nauczyciele matematyki wykorzystywali pomoce
to karty pracy, przybory geometryczne, plansze, fragmenty film6w zwiqzarrc
krzy26wki.

Nauczyciele podczas lekcji korzystali z podrgcznika i e - podrgcznika.
informacyjno - komunikacyjne.

Klasy byly odpowiednio przygotowane do prowadzenia zajg(, matematyki, spelnialy warunki
higieniczno - sanitarne.

Zajgcia odbywaly sig zgodnie z planem lekcji w dniu 3 listopada 2017 roku. Plan zajgi
poszczeg6lnych klas uwzglgdnial eliminowanie sytuacji, w kt6rej nastgpowaloby kumulowanie
w jednym dniu, czy te2 bezpoSrednio po sobie zajgd zprzedmiot6w Scislych, w tym matematyki.

Sredni frekwencja na obserwowanych zajgciachwyniosla 87 %.

dwie w pracowni

dydaktyczne. Byly
z tematyk4 lekcji,

Stosowali techniki

cele podczas

temacie lekcji

Wszyscy nauczyciele okreSlili cele lekcji, podali je uczniom. Zaplanowane
wszystkich obserwowanych lekcji zostaly osi4gnigte w stopniu wysokim.

Uczniowie zostali poinformowani na wszystkich obserwowanych lekcjach o

oraz o zakresie wprowadzanego materialu.
Na wszystkich lekcjach cele byly powi4zane z tre$ciami okreSlonymi w przyjgtym programie

nauczania i podstawie programowej.
Nauczyciele podczas lekcji matematyki stosowali r62ne metody nauczania. Wykorzystali

wyklad, samodzielne rozwiqz.ywanie zadah przez uczni6w po zaprezentowaniu sposobu
rozwi1zania na tablicy, rozwiqzywanie zadari na kartach pracy, dyskusja z lucznianl omawianie
sposobu uzyskanego rozwiqzania, pracg indywidualnqoraz pracg w grupach.

Podczas wszystkich lekcji nauczyciele sprawdzili i ocenili pracg domow4 uczni6w.
Uczniowie na obserwowanych zajgciach z matematyki poznali nowe zagadnienia. Bylo to:
odczytywanie godzin na r62nych zegarach, wykorzystanie wiedzy w 2yciu codziennym, forma
zadafi egzaminu gimnazjalnego, sylwetka Pitagorasa, poznanie cyfr rzymskich, odczytywanie,
zapisywanie, obliczanie i inne systemy liczenia, zastosowanie procent6w w 2yciu codziennym,
wykres i wiadomoSci na temat akcji na gieldach.

Na wszystkich lekcjach nauczyciele zindywidualizowali spos6b nauczania. Poziom trudnoSci
zadart bylo odpowiednio przygotowany do mo2liwoSci percepcyjnych uczni6w ze szczeg6lnym
uwzglgdnieniem opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej: kl. III gimnazjum - 6 opinii,
kl. IVB - 2 opinie, kl. VI B -4 opinie, kl. V[ - 8 opinii.

Podczas obserwowanych lekcji stwierdzono,2e nauczyciele stworzyli uczniom r6wne szanse

udzialu w lekcji. AktywnoS6 uczni6w na poszczeg6lnych lekcjach byla na poziomie bardzo
wysokim - kl. IV A i wysokim w pozostalych klasach.

parafa dyr e kto ra szkoly/p lac 6w ki

>-\
OtrrrrffinM,rO



Na wszystkich lekcjach nauczyciele wykorzystywali mo2liwoSci pracy indywidualnej
uczni6w, czego efektem bylo du2e zaangahowanie w wykonywanie zadafi, aktywnoSd

i koncentracj a przy obliczaniu zadaf. Praca zespolowa uczni6w w klasie IV B, VII i VI
pozwolila uczniom na wymiang doSwiadczefii dzielenie sig wiedzq orazuczenie sig od siebie.

Podczas obserwowanych lekcji nauczyciele odwolywali sig do pozaszkolnych doSwiadczef
uczni6w, kt6re dotyczylo vrykorzystanie czasu pracy, rozkNad judy, planu lekcji, czasu w Zyciu
codziennym, wykorzystanie tw. Pitagorasa do znalezienia najkr6tszej drogi do celu, odlegloSci
do danego miejsca, wykorzystanie systemu liczb rzymskich w literaturze, zegarze, numeracji
krzesel w kinie, w nazwach wlasnych kr6l6w, zastosowanie procent6w w klasie, w szkole,

w gminie, odZywianie w procentach, zdrowie w procentach, procenty w sklepie, temperatura
powietrza, ciSnienie atmosferyczne, sila wiatru, pomiar czasu.

Nauczyciele ocenili prace uczni6w podczas lekcji, uczniowie mieli mo2liwoSd dokonania
samooceny. Wszyscy nauczyciele podczas obserwowanych lekcji stosowali obiektywne kryteria
oceniania uczni6w zgodnie z zapisarri w statucie szkoly.

Kazdy z prowadzqcych dokonal podsumowania lekcji matematyki. Uczniowie otrzymali
praca domowq, kt6ra ma na celu utrwalenie nowych tresci poznanych na obserwowanych
lekcjach.

9. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzktt
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: brak

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.
z20l7r. poz. 1658) zaleca sig: nie wydano

STAR,SZYWIZTTATOR

W;Yr*or, $ieb, uo -biria,6 r't btY
podpis kintrolujqcego, miejsce i data podpisania prolokolu

W I Z Y T A T O I.

::' y:wd n,stnw:-::%) a;a, 6. 44. l,'tr
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokalu

Dyrektor
::T BJ,e/^k^o*.3,i; ett J/)4'

'ffifuifrfillsniejsce i data podpisania protokolu

1L. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

:::*gt)::l: \uu:*Llq-,&;iA trt 4)il?,. . . . . . .liE ..G(' .." . .'''U'q (#'1h?'''1(J'u a't' c.'' 
"

podpis &gt#SLg{lWAMi*f miejsce i data odbioruprotokotu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prctwo

zgloszenia pisemnyih, umotywowanych zastrzeilefi dotyczqcych ustaleri zawartych w prolokole kontroli do Slqskiego

Kuratora Oiwiaty, ul. Powstartcfw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z S 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacii
Narodowejzdnia25sierpnia20lTrokuwsprawienadzorupedagogicznego(Dz.U.z20l7r.poz.1658).
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