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Protok6l kontroli dorafnej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa Sportowa nr l5 z

2.

Klasami
Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczykow w Rudzie Slqskiej, przy ul.Energetyk6w 15.
ImiE i nazwisko dyrektora szkolylplac6wki: piotr prencel.

3'

Nazwa

i

siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slaski Kurator OSwiaty,
ul. Powstari c6w 47 a, 40-024 Katowice.
4. Imig i nazwisko kontroluiqcego: Barbara Romanowska-Kruszyriska.
5' Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 2listopada
2017 r., OA-OR.05 7 .2.1299.2017 .
6. Terminy tozpoczgcia i zakohczenia kontroli (ze wskazaniem dni, w kt6rych odbywaly
siq czynnoSci kontroli): 6 i7 listopada ZO|T r.
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe):
przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, zapewnienie uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki oraz sprawowanie nadzoru
pedagogicznego przez dyrektora szkoly w tym zakresie, w kontekScie pisma
rodzic6w
uczni6w skierowanego do Ministra Edukacji Narodowej.
8. CzynnoSci kontrolne:
1) rozmowy z dyrektorem szkoly, panem Piotrem Prenclem,
wychowawczyniq
nauczycle

nauczycielk4
howawczyni4 klasy

wychowawczyniq klasy

wychowawczyni4 klasy
wychowawczyniq klasy
wychowawczyni4
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-wychowawczyniq
notatki sluZbowe w aktach sprawy);
udostEpnionych dokument6w, tj.: ,,Orzeczenie m
o potrzebie ksztalcenia specjalnego",,,wielospecjalistyczna ocena poziomu
funkcj onowania ucznia
z 26 wrzesnia 2017 r.,,,Indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny" (IPET) - dotyczy ucznia klasy

2) analiza

qq indywidualnych potrzeb
psychofizy cznychi edukacyjnych uczni6* * klusi.*e
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
zawiadomienie rodzica ucznia
,,Dostosowanie wymagari edukacyjnych
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o spotkaniu zespolu nauczycieli z 19 wrzqSnia2017 r., ,,Zgoda rodzic6w/opiekun6w
na zaj gcia d o datko'w,e." - doty czy u. rni uJ,,z
go da ro dz i c 6 w/op i.k onu *
na zajgcia z psychologiem" - dotyczy ucznia
potwierdzenie odbioru

IPET dotyczy ucznia
o potrzebie ksztalcenia specjalnego",

,,Orzeczenie nr
,,Wielospecjalistyczna ocena poziomu

funkcjonowania uczni
27 wrzeSnia 2077 r.,,,Wielospecj alistyczna
ocena poziomu funkcjonowania ucznia.
- bez tabeli, brak daty,

,,lndywidualny program edukacyjno-terapeutyczny" dotyczy ncznta klasy
wanie wymagari edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych

i edukaCyjnych.(-

zawiadomienie rodzie6rv

uczni[potkaniuzespolunauczycieliz15wrzeSnia207jr,,,,Zgoda

rodzic6w/opiekun6wnazajgciadodatkowe,,_dotyczyuczniaG,pismo
dyrektora do rodzic6w ucznia
27 wrze{nia 2017 r., potwierdzenie
odbioru IPET - d.otyczy ucznia
,,Otzeczenie C
o potrzebie ksztalcenia specjalnego",_,,wielospecjalistyczna ocena poziomu

funkcjonowaniauczttia'ItGz25wrzeSnia20l7r.,,,Indywidua1ny
program

ed ukacyj no-terapeutyc

zny"

-

doty czy uczennicy klas

z niepelnosprawnoSciq ruchowq. Sposoby dorto**uniu
Il-uczennica
wymagafi edukacyjnych (dotyczy wszystkich przedmiot6w)" - bez podzialu na
przedmioty, zawiadomienie rodzica uczennicy
spotkaniu zespolu
nauczycieli z 19 wrzesnia 2077 r., pismo dyrektora do rodzica uczennicy
I
{II
19 wrzesnia 2017 r., ,,zgoda rodzic6w/opiekun6w na zajpcia dodatkowe,,
dwie, dotyczy uczennicy
,,Orzeczenie ru
o potrzebie ksztalcenia specjalnego", ,,wielospecj alistyczna ocena poziomu
funkcj onowania ucznia
pro gram edukacyjnoterapeutyczny" wraz z potwierdzeniem odbioru przez rodzic6w ucznia
- dotyczy
ucznia klasy 5
,,Dostosowanie wymagari ecrukacyjnych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych.
bez podzialu na przedmioty, zawiadomienie rodzic6w
o spotkaniu zespolu nauczycieli z 20 wrzefima 2Ol7 r., pismo dyrektora do rodzic6w
5 wrzeSnia 2017 r., ,,Zgoda rodzic6w/opiekun6w na zaj gcia
--ucznia
dodatkowe" - dotyczy
-,Indywidualny
ucznia
,,Zgoda rodzic6w/opiekun6w

na zajEcia grupowe rozwijajqce kompetencje emocjonalno-spoieczne
(socjoterapeutyczne)" - dotyczy ucznia
,,Dziennik zajEi pedagoga

szkolnego (psychologa) na rok szkolny 201712018", ,,Diagnoza obszaru zwiqzanego
z przeciwdzialaniem narkomanii", ,,'Wnioski z diagnozy (...) IloSciowe zestawienie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Sportowej
nr 15 z Klasami Integracyjnymi w Rudzie Sl4skiej",,,Diagnoza zespolu klasowego
iagnozazespolu klasowego" , ,,Diagnoza zespolu klasowego. Klasa
integracyjna", ,,Diagnoza klasy i
e ,,Diugnoza d,otyczqca klasy e
nor.
szkolny 2017/2018", ,,Diagnoza zespolu klasowego klasa
diagnozy
t|,,Ku.ta
t
tusy(JRok
szkolny
2017/2018", ,,Aneks do planu nadziE pedagogicznego
Szkoly Podstawowej Sportowej Nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. polskich
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obserwacji

zajqc"

dotyczq zajE(, prowadzonych przez nauczyciela

1!l
,,Arkusze

obserwacji uroczystoScilimprezy sztotnej,, -- dotyczq zakortczenia roku
szkolnego
201612017, rozpoczgcia roku szkolnego 20171201g,

CDyptomnr27772,,,,,Swiadectwoukoriczeniastudi6wffi
ff
,,Dyplom *
,,suplement do dyplomu wazny z dyplomem
nt
(poswiadcz ane za zgodnos6 z oryginalem kopie w aktach
sprawy);
do-,
-lwgl4du udostEpniono- ,,Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczny,,
dla wszystkich pozostalych uczni6w wylosowanych klas:
nie udostEpniono teczek indywiduarnych wylosowanych uczni6w, procedur
szkolnych, potwierdzenia przekazania rodzicom lub prawnymL opiekunom
wielospecjalistycznych ocen wszystkich wylosowanych uczni6w, potwierdzenia
pr zekazania

IPET

ro

dzicom

3) obserwacj a obowi4Tkolyych zajg6 edukacyjnych:

e*

wylosowanych

i (odpowiednio w klasach:
w obecnoSci dyrektora szkoly, pana Piotra Prencla (notatki

4)

slu2bowe w aktach sprawy);
obserwacja szkoly podczas przerw w obecnosci dyrektora szkoly, pana
Piotra Prencla
(notatki sluzbowe w aktach sprawy);

5)

zapoznanie siE z pisemnymi wyjaSnieniami clyrektora szkoly

oSwiadczeniami
*waktachsprawy;.
oraz

nr

SpS 15/090-612017

ora,

9. opis ustalonego stanu fal<tycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:
KontrolE przeprowadzono na polecenie Dyrektora Delegatury, w zwiqzku
z brakiem
wystarczajqcych informacji, dotyczqcych realizacji zalecen zawartych
w protokole kontroli
dora2nej nr DK-GL. 5533.66.2077 oraz w zwiqzku z anonimowym pismem
rodzic6w uczniow
skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej. Rr:dzice opisuj4 niewlaSciwe
d,zialania
nauczycieli i dyrektora szkoly, w tym d,otyczqce zastraszania i agresji:
1) imprezy szkolne s4,,malo przygotowane, niezorganizowane (...) chaos i
brak
pomysl6w (...), a dziecitracq lekcje,,;

\-,:

2) ,,nauczyciele maiE duZo nadgodzin iako wspomagai4cy w krasach
(...), przesiedzq albo robiE cos swojego, robi4 i ich nie ma (...), jak dzieci
czegos nie potrafi4 to l<rzyczL denerwuiq sig na nich, nie przygotowuiq

t:
i

dla nich dostosowanych material6w, notatek specjalnych", rodzic6w
,,siq wzywa
i oddaje dziecko, kt6re nauczycielowi nie odpowiada, przeszkadza,
utrudnia

zarabianie";

3)
I

I
I

koniec

, po*odedostalo
sig pilnie na oddzial do szpitala (...), a dziecku w rrkol" rro"ro

,,na

zeszlego roku szkolnego dziecko

dokuczali

i nikt tego nie zauwaZyl,,;
4) ,dziecko nie chodzi do szkoly, bo wychowawca nie widzi jak mu dokuczajq
wyzywajau brjq'', z niekt6rymi wychowawcami ,,nie ma rozmowy,,, poniewaz
,,2 wyrzutem i zloSciq' odpowiad aiL Ze rodzice ,,zajmuiqim czas,,;
5) dzieci ,,slabsze i z klopotami siE albo zosta.wia albo poniza", rodzice obawiaj4
siE interweniowai u dyrektora, poniewaz,,odbija siE to p62niej na
[ich] dzieciach,,;
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6) ,,nauczycie

le

2le

pracuj6 nawet jak trafiaj4 clo innej klasy za (...) proSbq [rodzic6wl

to tam dalej 2le siE 2achowuj4";
7)

,,lekcje \il' wielil t<tasactr sig nie odbywaj% bo nauczyciele zawsze

8)

[s4] na zwolnieniach";
,,wymieniona cal.a pomoc pedagogiczna, coS ustaliliSmy przed koriqem roku
szkolnego, ale nikogo to nie obchodzi, nie ;ma do kogo p6jS6, bo nikt nic nie wie,

nie znatematu, problemu, dopiero siq zapoznaje".
Z pozyskanych w trakcie czynnoSci kontrolnych informacji wynika, 2e w biea4cym roku
szkolnym dyrektor podj4l dzialania w celu realizacjr zalecen zawartych w protokole kontroli
dota2nej nr DK-GL .5533.66.2017 , jednakZe dyrektor nie powiadomil o konkretnym sposobie
tealizacji ww. zaleceri w terminie wskazanym w art. 55 ust. 6 ustawy z dnta 14 grudnia
2016 r" - Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, z pofun. zm,). tJzyskano potwierdzenie
tealizacji ww. zaleceri w zakresie sposobu sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ustalono,
2e dyrektor opracowal plan nadzoru pedagog.icznego na rok szkolny Z0l7l2O18
z uwzglEdnieniem wniosk6w z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku
szkolnym oraz podstawowych kierunkow realizacji polityki oSwiatowej paflstwa, zgodnie
z $ 23 ust' 2 rozporz4dzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia'25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. Ll. z 2017 r., poz. i658). Plan nadzoru
zawiera wszystkie elementy rvskazane w $ 23 ust. 3 ww. rozporzqdzenraw sprawie nadzoru
pedagogicznego, w tym plan obSerwacji i zakres monLitorowania. Zgodme z ww. zaleceriami,
w planie nadzoru na rok szkolny 201712018 dyrektor uwzglEdnii obserwacje zajg(
prowadzonych przez
raz kontrole dzialan nauczycieli

w

zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeflst,wa, a takae w zakresie realizacjt
programu wychowawczo-profilaktycznego. Dyrektor przedstawil ww. plan nadzoru
na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 1l wrzeSrLia 2017 r., tj. w terminie olaeslonym
w $ 23 ust' 1 ww. rozporzqdzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor
dzialania
zgodne z planem nadzoru, w tym obserwuje zajEcia pl.owadzone

do panu nadzoru

-

gl6wnie redal<iyjne

-

*-

wprowadzono aneksem z dnia

3 listopada 2017 r.
W ramach czynnoSci kontrolnych nie uzyskano potwierdzenia vmiesionych przez rodzic6w
-Zmianydotycz4cych sposobu rsrganizacjiuroczystoSci szkolnych. Dyrektorpoinformowal
zaslrzeZeh,

o dobrej organizacji uroczystoSci

szkolnych. W jego ocenie, nauczyciele prawidlowo
wywi4zujQ siq ze swoich obowiqzkow, a uczniorn zapewnia siE pelne bezpieczeristwo.
Dyrektor prowadzi obserwacje uroczystoSci szkolnych, & w dokumentacji tych obserw,acji
nie stwierdzono zalecen, dotyczqcych bezpteczeflstwa uczni6w. Orgalizatorki
larbwaly, 2e clzieciom zapewniono bezpieczeristwo.
Pozyskano r6wniez informacjE, i2 po uroczystoSci. pasowania, uczniowie klas
}nieh
jeszcze zaj Ecia edukacj i wczesno szko lnej

.

Ustalenia kontroli nie potwierdzajq opisanych przez rodzic6w dzialafi nauczycieli
wsp6lorganizuj4cych ksztalcenie integracyjne, jednakze pozyskano informacje
o nieprawidlowoSciach w zakresie warunk6w organizacji ksztalcenia dzieci

niepelnosprawnych w oddzialach integracyjnych. Szkola pror,vadzi odzialy integracyjne
i zatrudnia dodatkowo nauczycieli w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia integracyjnego,
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z twzglgdnieniem tealizacji zaleceh zawartych \\' orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia
specjalnego, zgodnie z $ 7 ust. 7 rozporz4d,zenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i
opieki
dla dzieci i mlodziezv niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagro1onych

niedostosowaniem spolecznym (Dz, U. 2077 r,, poz. 7578). Wedlug
dyrektora, nauczyciele
wsp6lorganizujqcy ksztalcenie integracyjne prawidlowo wywi4zujq siE
ze swoich zadah.

Nauczycielki

wylosowanych klasach

oSwiadczyly, 2e nie zachowuj4 siq w opisany przez rodzic6w sposob.
Nauczycielki
wyjaSnily, w jaki spos6b pracujq z uczniarni w czasie zajpl. w trakcie
obserwacji
przeprowadzonych w wylosowanych klasach stwierclzon o, Ze zajEcia
byly prowadzone pod
nadzorem upowa2nionych do tego os6b, zgodnie z 13 rozporzqdzenia
Ministra Edukacji
$
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny
w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (D1. u. z 2003 r., nr 6, poz.
69).

Podczasobserwowanychzaie6liIelrn.,i.oih',}^^.io*.^.{^:^-^
\v.i
i

oraz zaplanowanym przebiegu lekcji.
ciqgu zajE6 systematycznie

i
l

i

I

Nauczycielka
dyskretnie milnitoro*utu

i

pr*[G[-ffi

uczni6w, mobilizowala ich do wykonywania zadan, objaSnila instrukcje, starala
siE ograniczyc im iloSi bodZc6w, zwracala uwagE rra poprawne kontakty
migd,zy dzieimi
oraz ich wsp6ipracE. Uczniowie mieli mozliwoSd wykonywania zrozmcowanych zadan
otaz pracy w zroZnicowanych grupach, byli chwaleni zapoprawne odpowiedzi.
Widai bylo,

ze uczniowie sqprzyzwyczajeni do takiego sposobu pracy zespolowej

i

czuli siE bezpiecznie.

Nauczycielki i wiEkszoSi uczni6w byli przebrani za postacie z bajek- to
r6wni ez wplywalo
atmosfery.
oraz nauczycielki
klasie

p

3-.$!nil.j
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oraz ,,Indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi". Podczas
obserwacji zajEc
sali lekcyjnej obecnych bylo siedemnaScioro
uczni6w. Nauczycielka
oraz

nauczycielkats

I

wniez podejmowaly dzialania sp6jne z zaleceniami
orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia specjalnego, z zakresem
i sposobem dostosowania wymagari edukacyjnych oraz zintegrowanymi dzialaniami
nauczycieli ukierunkowanymi na poprawQ funkcjonowania uczniow wskazanvmi
w ,'lndywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych". przez wigkszoSi lekcji

zawartymi

i
I

w

nauczycielka

I

i

t.
I

systematycznie

monitorowala praca wskazanych uczniow, objasnila irrrtrrk"3.,ffiiffiia
o wlasciwej
wsp6lpracy, w tym o podziale zadah w grupie. Na poczEtku lekcji uczniowie
byli chwaleni

za poprawne odpowiedzi,

nastEpnie mieli mozliwo6i wykonywania zadania
zroznicowanych grupach' Zadanie polegalo na przeczytaniu zwartego tekstu prognozy
pogody i przyklejeniu odpowiednich symboli na mapie konturowej polski.
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Dzieciom wydluZono, czas ,
na wykonanie zadania. dlatego nie mialy moZliwoSci zaprezentowania rezultat6w grupowej
pracy na tej lekcji. Widai bylo, 2e uczniowie jeszcze nie s4 wystarczaj4co wdroZeni
do samodzielnego organizowania pracy zespolowej i nie czuli siQ komfortowo
w takiej sytuacji. Pod koniec lekcji nauczycielka
skupila siq na pracy tylko grupy uczni6w siedzqcych przy drzwiach z jednym
niepelnosprawnym. Nauczyciel

i

r--

mogly odebrad ton wypowiedzi nauczycielki jako oznakE zniecierpliwienia. W trakcie pracy
grupowej jeden uczeh niepelnosprawny chlopiec siedzEcy na kot'rcu Srodkowego

rzgdu nie

wykonywal zadnych czynnoSci,

s[chae, czy ten chlopiec wypowiadal siq na

a

kiedy
ie bylo
sposobu wykonania przydzielonego

i;",;i
tejgrupiezadania'WtrakcieobserwowanychzajEilsali
siedemnaScioro uczni6w klasy (I
Uczniowie zostali szczeg6lowo
o celach otaz zaplanowanym przebiegu lekcji. Nauczycielka

lekcyjnej: byis
poinformowani
,

ci4gu zajEi systematycznie monitorowala pracq wskazanyc-f,uczni6w, objaSniia im polecenia, wspierala ich koncentracjq uwagi, interesowala
siE ich samopoczuciem, pomagala im wykona6 czyruroSci organizacyjne, np.: wyci4i i wklei6
kartE pracy. Nauczycielki zadbaly o milq i spokojn4 atmosferq pracy w klasie. Widai byto,
ze uczniowie sqprzyzwyczajeni do takiego sposobu pracy i czuli siE bezpiec znie. Dzialania
nauczycielki
raz nauczycielki
w klasi
byly sp6jne z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia
specjalnego oraz ,,Indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi" wskazanych
uczni6w.
Podczas obserwacji zajE6
sali lekcyjnej obecnych
bylo piEtnaScioro uczni6w. Uczniowie r6wnie2 zostali szczegSlowo poinformowani o celach
oraz zaplanowanym przebiegu lekcji. Usytuowanie uczni6w niepelnosprawnych umo2liwialo
nauczycielce
i4gle monitorowanie i efektywne

klasielw

wspieranie

ich pracy.

Nauczycielka
systematycznie wspierala biezqcq pracQ uczni6w,-tp.: zadawulu pyturiuuaywala gest6w, zachqcala do uwaznego sluchania, akceptowala odpowiedzi uczni6w
i czqsto chwalila, nagradzala naklejkami, przygotowala dodatkowe pomoce wizualne,
dodatkowo objaSnila kartq pracy, zachpcala do burzy mSzgow,pomagala porz4dkowai tawkg
oraz wyci4c i wklei6 kartq pracy, przypomniala o sprawdzeniu pisowni. Nauczycielka dbala
r6wniez o zapewnienie uczniom poczucia sukcesu i czEstego prezentowania efektow
ich pracy na forum klasy. Wida6 bylo, ze wskazani uczniowie sqprzyzwyczajeni do
takiego
sposobu ptacy, darzqnauczycielkE duzym zaufaniem i czujqsiE bezpiecznie. Szczeg6lnie
zauwazalne byly bardzo Zyczliwe, otwarte relacje nauczycielki z uczniami. Dzialania

ni,pro*uffi

'az nauczycielki
nauczycielkij
w klasielbyty sp6jne z zaleceniami zawartyi'ii-oo."r"n@
specjalnego oraz ,,Indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi". Obserwacje
zajg( w wylosowanych klasach nie przyniosly potwierdzenia zarzut6w rodzic6w.

Nauczycielki
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o wynikach obserwacji w obecno5ci dyrektora szkoly. Ustalono, ze indywidualne programy
edukacyjno-terapeutyczne dla wylosowanych uczni6w konlcretnie i jednozn
acznie
nie okreSlajq wszystkich element6w wskazanych w 6 ust. 1 ww. rozporzqdzenia
w sprawie
$
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy
niepelnosprawnych. Ponadto, zakres i spos6b dostosowania wymagari edukacyjnych
stanowi
oddzielny dokument, kt6ry nie uwzglqdnia wszystkich obowiqzkowych zajq6 edukacyjnych.
Wszystkie kontrolowane indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zawieraly
informacjeozajEciach, okt6rychmowaw $ 5 pkt3 i4 ww. rozporzqdzeniawsprawie
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy
niepelnosprawnych, tj odpowiednich do potrzeb i mozliwoSci uczni6w, spojnych
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia specjalnego. W zwiqzku z
powyZszym moZna tzna(, ze uzyskano potwierdzenie realizacji ww. zaleceh
w tym zakresie,
Wielospecjalistyczne oceny wylosowanych uczni6w zawierajE efekty dotychczas
podejmowanych w szkole dzialah, natomiast nie uwzglqdniajq wszystkich pozostalych
element6w wskazanych w $ 6 ust. l0 ww. rozporzqdzenia w sprawie warunk6w
organizowania ksztaicenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezv niepelnosprawnych.
W szkole nie udostEpniono dokument6w potwierd zajqcych przekazanie rodzicom wszystkich
wylosowanych uczni6w wielospecjalistycznych ocen oraz indywidualnych program6w
edukacyjno-terapeutycznych, co jest niezgodne z 6 ust. 12 ww. rozporzqdzenia w
sprawie
$
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie2y

niepelnosprawnych.

W ramach czynno6ci kontrolnych nie bylo mo2liwoSci potwierdzenia przyczyn
dziecka (nie podano imienia i nazwiska) w ubieglym roku szkolnym. Dyrektor,
-rpedagog oraz jedna z nauczycielek (byla wychowawczyni tlasv
domySlili
e
si9, 2e opisana sytuacja mole dotyczyc uczennicy klasy
rodzica
w tym zakresie byia podstawq kontroli dora2nej przeprowadzonej w dniu 29 czerwca
- 2017 r. Ustalenia kontroli orazzaleceniazawarto w protokole nr-Interwencja
DK-GL-5533.71.2017.F.y1a
wychowawczyni wyjaSnila: ,,sytuacja agresji slownej miala miejsce po lekcjach,
poza terenem szkoly; podczas lekcji i przerw nie odnotowano zachowan agresywnych
u uczni6w"" Ponadto,
podjEte w6wczas w szkole dzialania. Obserwacja
szkoly w trakcie ptzerw po obserwowanych zajgciach wykazala, ze na parterze
oraz na pierwszym piEtrze znajdowalo sig po dwoje nauczyciel i, ktorzy bacznie
obserwowali
uczni6w i w ruzie -opisal
potrzeby zwracali im uwagQ na ich bezpieczne zachowanie,
np. w przypadku biegania po korytarzu. Jednakze,to wizytator i dyrektor szkoly dostrzegli
zamieszanie wSr6d uczni6w na schodach. Dyrektor przywolal chiopc6w, ale nie bylo
slychai,
co do nich m6wil. Widad bylo, ze uczniowie wlaSciwie zateagowali na upomnienie
dyrektora - zaprzestatienatychmiast
sig rozeszli. Nikt z uczniow nie zostal
poszkodowany. Nie zaobserwowano innych zachowan uczni6w zagralajqcych
bezpieczenstwu pozostalych dzieci. Podczas przerw wiEkszoSi sal lekcyjnych na parterze
byla zamkniEta, natomiast w otwartych salach lekcyjnych dzieci znajdowaly siE w obecnoSci
nauczyciela, natomiast sale lekcyjne na pierwszym piqtrze byly zamkniqte. Nie zauwaZono,
czy dylurujqcy nauczvciele obserwowali r6wnie2 toalety i klatki schodowe. Uczniowie
swobodnie przemieszczali siq po kory.tarzach, rozmawiali, bawili siq, jedli Sniadanie, witali
siE z nauczycielami. Pierwszego dnta znaczna czESd dzieci mlodszych oraz niektorzy
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nauczyciele byli przebrani za postacie z bajek, poniewaz w szkole trwal ,,Dziefi postaci
z bajek". Warunki atmosferyczne uniemozliwiaiy uczniom przebywanie w czasie przenvy
na SwieZym powietrzu. Nie obserwowano dziaNafi dyZuruj4cych nauczycieli po dzwonku
na lekcjE. W drodze na obserwacjg zajgc zauwahono tylko pojedynczych sp62nidnych
uczni6w wchodz4cych do sal lekcyjnych. Stwierdzono, 2e podczas przerw w' zajgciach
w szkole zapewniono uczniom bezpieczenstwo na zasadach opisanych w $ 14 ust. 1 ww.
rozporzqdzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny. W trakcie obserwacji obowi4zkolvych
zajE( edukacyjnych w wylosowanych klasach r6wniez nie stwierdzono zachowafl
zagr aZaj qcych bezpieczeristwu uczni6w.
W trakcie czynnoSci kontrolnych nie uzyskano potwierdzenia wskazanych przez rodzic6w
zachowati wychowawc6w oraz przyczyn nieobecnoSci uczni6w w szkole. Dyrektor
w swoich wyjaSnieniach nie odni6sl siE do tych zastrzeheh rodzic6w. Wszyscy wylosowani
oraz nauczyciele
oSwiadczyli,
2e przypisywane im przez rodzic6w dzialania oraz przyczyny nieobecnoSci uczni6w
nie sq prawdziwe. Zdaniem
\A, szkole zdaruajq sig drobne konflikty
miqdzy uczniami, ale se one na biez4co rozwiqzywane.
zadeklarowali
takze swoj4 otwartosi na wsp6lprace z rodzicami.
oswiadczyli,
ze nie znajq przypadku dziecka, kt6re nie uczeszcza na zajpcia w szkole z powodu

l-

,,dokuczanla,wyZywaniaibicia,,'|[oinformowalaopodjqtychwbiezqcym,roku
szkolnym dzialaniach w zwiqzku z jednym przypadkiem agresji slownej.
udokumentowali prowadzone w szkole diagnozy, w tym dotycz4ce
sytuacji wychowawczej w szkole.
Ustalenia kontroli nie potwierdzajqniewlaSciwego traktowania uczni6w, w tym ,,slabszych
i z klopotami". Dyrektor zadeklarowal, 2e ,dzieci szl w szkolebezpieczne (..,),
- mog4liczy(

-

na pomoc nauczycieli (...), pozostawienie uczni6w w klasach (I
siq po zasiqgniEciu opinii PP-P oraz za zgodq rodzic6w (...),

odbywa
uczniowi,
kt6ry nie uzyskal promocji wychowawca udzielil wszelkiej mozliwej pomocy oraznabiez4co

kontaktowalsi8zrodzicami,,.Wylosowani{-tEoIaZII

wiadczyli, ze uczniowie nie sq traktowani w opisany przez rodzic6w sposob.
W trakcie obserwacji wylosowanych obowiqzkowych zajE6 edukacyjnych nie pozyskano
informacji o ,,ponizaniu" lub nier6wnoSciowym tralctowaniu uczni6w. W szkole
nie udostEpniono procedur, w tym dotycz4cych postEpowania w przypadku agresji
lub konfl ikt6w 16wiesniczych.
Podczas czynnoSci kontrolnych nie bylo mo2liwoSci potr.vierdzenia oceny rodzic6w
w zakresie pracy nauczycieli. Dyrektor szkoly nie potwierdzit i nie zaprzeczyt opinii
rodzic6w na ten temat, natomiast poinformowal o przypadku zmiany nauczyciela w ubieglym
roku szkolnym ,,na proSbE rodzic6w". Dyrektor stwierdzii, Ze nie ma wiedzy na temat
,jakichkolwiek nieprawidlowoSci zwi4zanych z pracq tego nauczyciela", ale nie podai
szczegolSw zaistnialej sytuacji. W szkole r6wnie2 nie pozyskano informacji
o tym, iz w ubieglym roku szkolnym dyrektor dokonal oceny pracy kt6regokolwiek
z nauczycieli na wniosek rady rodzic6w.
Ustalono, 2e w przypadku nieobecnoSci nauczycieli w pracy organizowane s4 zastgpstwa.

Woceniedyrektora,nauczycieleDyrektorwyjaSnil,
zewtakichprzypadkach,,odbywaj4siEzastqpstwa,lekcjeTzajEciatparafa
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Dyrektor zadeklarowal, 2e zajEc.ia sq odwolywane tylko w ,,wyjqtkowych
przypadkach"" W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor zaplanowal
,,kontrolE

Ustalenia kontroli wskazujE na nieprawidlowoSci, dotyczEce oiganizacji oraz udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednakze w innym niZ wniesi ony przez rodzic6w
zakresie.
nie ustosunkowali siq do zarzutow rodzic6w na ten temat.
z wyjasnieri dyrektora wynika, ze w biez4cym roku szkolnym zatrudnionoil!ft
w pelnym wymiarze czasu pracy oraz zwiqkszono wymiar zatrudnieniu

ilftF

Nowozatrudnionym specjalistom przydzielono zajgcia zgodnie , poiiuauny*i
ptzez nich kwalifikacjami. W ocenie dyrektora, w szkole poszerzono zakres zajg(
specjalistycznych w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
larowali, 2e w szkole zorganizowano pomoc psychologicznopedagogiczna w formie: zajg( rozwijajqcych uzdolnienia dla trzystu szeSddziesiEciu
dziewigciu uczni6w, zajEl, rozwrjajqcych umiejEtno5ci uczenia siE dla siedemdziesiEciu
ttzech uczni6w, zajge dydaktyczno-wyr6wnawczych dla stu siedemdziesiEciu siedmiu
uczni6w, zaiEe, specjalistycznych dla stu dwudziestu uczni6w, porad i konsultacji
dla czterdziestu czterech uczni6w. z informacji udostEpnionych przez
i e"ie
wynika , ze w biez4cym roku szkolnym uczniom udzielano pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie zajEc zwi4zanych z wyborem kierunku ksztalcenia
-Il
'i zawodu orazw formie warsztat6w, co jestniezgoclne z $ 6 ust. 2pkt6igrozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkolach i plac6wkach
(Dz. U' 2077 r., poz. 1591). Z udostEpnionej dokumentacji jednoznacznie nie wynika,
2e dyrektor niezwlocznie pisemnie udzielii rodzicom wszystkich wylosowanych uczni6w
pelnej informacji, o ktorej mowa w $ 23 ust.2 ww. rozporzqdzenia w sprawie zasad
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organizacjr i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. o ustalonych formach,
okresie udzielania i wymiarze godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej" W szkole
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nie gromadzi siQ dokumentacji wylosowanych uczni6w w indywidualnych teczkach
dokumentacja jest rozproszona w r62nych teczkach, u roanych os6b. Obowi4zek
gromadzenia dokumentacji badari, czynnoSci uzupeiniajqcych otaz indywidualnych
program6w edukacyjno-terapeutycznych w indywidualnych teczkach dla uczni6w objEtych
ksztalceniem specjalnym, zajEciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz pomoce
psychologiczno-pedagogicznqwynika z $ 19 rczporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z,dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
, Szkoiy i placowki dokumentacji przebiegu nauczania, dziaialnoSci wychow awczej
i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. u. 2017 r.,poz.1646).
:Ustalono, ze w szkole opracowano diagnozE, o kt6rej mowa w $ 6 rozporuqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia l8 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkolach i plac6wkach systemu oSwiaty dzialalnoSci wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziaXania narkomanii (Dz. U.2Ol5 r., poz.
.1249), tj. w zakresie wystEpuj4cych w Srodowisku szkolnym czynnik6w chroni4cych
oraz czynnik6w 1yzyka, Dyrektor poinformowal o zaplanowanych dzialanjach
rwychowawczych; w tym z zahesu promocji zdrowia
oraz wspomaganiu uczni6w w rozwoju
rukierunkowanym na osi4gnigcie pelnej dojrzaloSci w sferze aksjologicznej, zgodnie
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z $ 2 ust. 1 pkt 4 ww. rozporzqdzenia w sprawie dzialalnoSci wychowawczej, edukacyjnej,
informacyjnej i profilaktycz.nej w celu przeciwdzialania narkomanii. W zwiqzku
z powy1szym, mozna uzna6, ze dyrektor szkoly zrealizowal ww. zalecenia w tym zakresie.
10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuricz ej oraz irnej dzialalno Sci statutowej szkoly / plac6wki :
Nazwa szkoly zawiera inne elementy niZ wskazane w $ I ust. 3 pkt 2 rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7J marca 2017 r. w sprawie szczegolowej organizacji
publicznych szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. 22017 r., poz. 649).
larowali, 2e w btezqcym roku szkolnym udzielili
la rodzic6w uczni6w, natomiast nie poinformowali
co Jest
niezgodne z $ 6 ust. 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych szkolach i placowkach (Dz. U.2017 r., poz. 1591).
ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe
(Dz. U. 22017 r., poz. 59, z poln. zm.) zaleca siE:

i opiekE dla uczni6w
posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego , w szczeg6lnoSci:
a) opracowai indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne z uwzglEdnieniem
wszystkich element6w okreSlonych w $ 6 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieZv niepelnosprawnych, niedostosowanych
spolecznie i zagrohonych niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. 2017 r., poz. 1578);
b) opracowa6 wielospecjalistyczne oceny z uwzglEdnieniem wszystkich element6w
wskazanych * $ 6 ust, 10 ww. rozporzqdzenia w sprawie warunk6w organizowania
ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieay niepelnosprawnych;
c) przekazac wszystkim rodzicom uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie
ksztalcenia specjalnego wielospecjalistyczne oceny oraz indywidualne programy
edukacyjno-terapeutyczne, zgodnie z $ 6 ust. 12 ww. rozporuqdzenia w sprawie
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieZy
niepelnosprawnych.
Termin reahzacji: od l6listopada 2017 r.

1) Prawidlowo organizowa6 ksztalcenie, wychowanie

2) Prawidlowo organizowad i udziela6 pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczeg6lnoSci:

a) udzielai

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w formie zajg(,

zwiqzanych z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu oraz w formie warsztat6w,
zgodne z $ 6 ust. 2 pkt 6 i 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U.2017 r.,poz. i591);
b) udzielai rodzicom uczni6w pelnej pisemnej informacji w zakresie wskazanym
w $ 23 ust. 2 ww. rozporzqdzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, tj o ustalonych formach, okresie udzielania
i wymiarze godzin pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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Termin realizacji: od 16 listopada 2017 r.

3) Prawidlowo prowadzi6 dokumentacjg przebiegu nauczania, dzialalnoSci
wychowawczej i opiekuriczej, w szczeg6lnoSci gromadzic w indywidualnych
teczkach dla kaldego ucznia dokumentacjQ, o kt6rej mowa

z

w $ 19 rozporzqdzenta

dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoiy i plac6wki dokumentacji przebiegu
nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajow tej dokumentacji
(Dz. U. 2077 r., poz. 1646), tj. dokumentacjE badat'r i czynnoSci uzupelniaj4cych

Ministra Edukacji Narodowej

oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
Termin realizacji: od 16 listopada 2017 r.
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podpis dyrehora szkoly/plac1wki, miejsce i data podpisania protokolu
12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrehora szkoly/plac1wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu
kontroli, przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeZeh, dotycz4cych

ustalei zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty,
ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 7 rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. 22017 r.,poz.1658).
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