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Protok6l kontroli doralnei

I . Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka, ul. Stanislawa Staszica 47 ,

41-250 CzeladL.
Imig i nazwisko dyrektora: Renata Paluch.
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzSr pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

ul. Powstaric6w 41a,40 - 024 Katowice.
4. Imiona i nazwiska kontroluj4cych: starszy wizytator Anna Adamczyk, wizTtator Maria

Policht.
5. Datawydania i numery upowaznieri do przeprowadzeniakontroli: 7 listopada 2017 t.,

nr. OA-OR .057 .2.1334.2017, nr. OA-OR .057 .2.133 5.2017 .

6. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: 14 listop ada2017 r.-14 listopada20lT r.

7. Ternatyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoly, w zakresie rekrutacji i realizacji obowi4zku

(-B szkolnego oraz zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,
\ ,' wychowania i opieki.

Kontrola doraLna odbyla sig w zwiqzku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej

nr. DKO-WOK.4017.67.2017 z dnia 20 pa1dziernlka 2017 r. skierowanym do Sl4skiego

Kuratora OSwiaty.
8. Czynno6ci kontrolne:

a) Ogl4d budynku szkoly,
b) Analiza dokumentacji, w tym m.in.:
- Statutu szkoly, w czESci dotyczqcej uczni6w szkoly, w tym rekrutacji,
- Zgloszenia dzieckado klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 (z obwodu/spoza obwodu) w roku

szkolnym 201712018,
- Ksiggi ewidencji dzieci,
- Protokolu z rekrutacji,
- Wynik6w rekrutacji
- Planu lekcji,
- Planu dyzur6w nauczycieli,
- Dziennik6w zajE(, Swietlicy,

t' '\ c) Rozmowa z dyrektorem szkoly - Pani4 Renat4 Paluch.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

W trakcie kontroli ustalono, ze:
1) W roku szkolnym 201712018 w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Korczaka w Czeladzi

funkcjonuje 16 oddzial6w (335 uczni6w), w tym 6 oddzial6w integracyjnych: kl. IA, IIA,
IIIA, IVA, VA i VIIA (30 uczni6w szkoly posiada orzeczenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego). Z dniem l wrzeSnia 2017 roku w klasach pierwszych ksztalci sig 5l
uci1ni6w (IA int.g.ucyjna- 16 uczni6w, IB- 19, IC- 16). Ustalono, 2e do klas pierwszych

$czeszcza36 dzieci z obwodu szkoly i l5 spoza obwodu.
2) Statut Szkoly Podstawowej m 3 w Czeladzi zostal zatwierdzony Uchwal4 Rady

Pedagogicznej nr 6 2016117 z dnia 13 wrzesnia 2016 roku' Obecnie jest w trakcie

nowelizacji.
Rekrutacja do klas pierwszych zostala przeprowadzona niezgodnie z zapisami zawartymr

w $ 32 pt t S Statutu, gdy1 szkola nie aysponuje Procedurq rekrutacji na rok szkolny

ZOiltZOiA (ostatnia Piocedura rekrutacji - rok szkolny 201412015). Z pisemnych

wyjaSnieri dyrektora wynika, 2e ,,w szkole nie bylo oprocowanej procedury rekrutacii

uczni|w do klas I na rok szkolny 2017/2018. Rekrutacia zostala przeprowadzona na

podstawie Zarzqdzenia nr I l3/2017 Burmistrza Miasta Czeladi z dnia 7 kwietnia 2017 r.
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Dzieci zostaly przyjEte do szkoly na podstawie Zgloszenitt tlziecka do klasy I v, Szkctle
Podslav,owej nr 3 k oln,oduispozct oby,odu) y) roku ,szkolnym 2017/20t8 (daty
w zgloszeniach wskazuj4, 2e byly skladane od 27 lutego 2017 roku) tj. przed
rozpoczEciem postEpowania rekrutacyj nego)
Z Protokolu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej z dnia 31 maja 2017 roku wynika,
2e rodzice zloZyli 42 wnioski o przyjgcie dziecka do klasy z obwodu szkoly i 7 wniosk6w
spoza obwodu szkoly. Komisja stwierdzila, 2e ,,wszystkie zlo1one wnioski zostaly
rozpatrzone pozyfunie. tr qcznie do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 przyjgto 49
dzieci".

3) Podczas ogl4du szkoly stwierdzono,2e w budynku funkcjonuje l6 sal lekcyjnych w tym
klasopracov',nia jgzykowa, sala komputerowa (14 stanowisk komputerowych), sala
korekcyjna tzw. mala sala gimnastyczna przeznaczona dla klas I - III, sala gimnastyczna,
Swietlica (dla 87 zapisanych uczni6w) pelni4ca jednoczesnie funkcjg jadalni
o powierzchni 71 ,25 m2, biblioteka, szatnie, aw przyziemiu: salo doiwiadczania iwiata
i mala sala dla uczni6w ze Swietlicy Srodowiskowej.
Swietlica funkcjonuje od 6.30 do 16.00. Z obiadu korzystaok. 166 uczni6w (obiad jest
wydawany podczas dlu2szychprzerw tj. od 11.30 do 11.50 i od 12.30 do 12.45. W dniu
kontroli, w trakcie wydawania obiadu nauczyciel e przydzielali miejsce kazdemu dziecku,
jednakze panowal tlok i chaos. Wedlug dyrektora, w trakcie wydawania obiadu, dzieci
zapisane do Swietlicy musz4 opuSci6 salg (czgs( z nich je obiad i wychodzi),
a wychowawcy zajmujq sig innymi dziecmi spoZywaj4cymi posilek. Jego zdaniem, nad
dzie(mi przebywaj4cymi w Swietlicy przejmuj4 opiekg nauczyciele dy2uruj4cy na
korltarzu. Oceniono to jako nieprawidlowe, gdyZ w tym czasie wychowawca Swietlicy
ponosi peln4 odpowiedzialnoS6 za bezpieczeristwo i zdrowie pozostawionych
w Swietlicy dzieci. Ponadto nauczyciele dyZuruj4cy na korytarzu nie posiadaj4 pelnej
wiedzy na temat dzieci, kt6re na czas obiadu muszq opuScii Swietlicg. W zwi4zku
zpov,,yZszym nie s4 w stanie zagwarurtowa(,bezpieczefstwa tym dzieciom.

Z przedlohonych dziennik6w zajgc Swietlicy wynika, 2e obecnoSd w danym dniu jest
odnotowywana tylko na jednej godzinie dziennie, co jest niezgodne z $ 9 ust. 2
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i placfwki dokumentacji
przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajdw tej
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646), gdyz w dzienniku zajE1 Swietlicy
(...) odnotowuje sig obecnoit uczniiw na poszczeg6lnych godzinach zajgt. Poza tym
z zapisu frekwencji i podpisu nauczyciela prowadzonych zajE(, wynika, 2e pod opiek4
jednego nauczyciela znajduje sig wigcej ni| 25 uczni6w co jest niezgodne $ 7 ust. 1

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczeg6lowej organizacji publicznych szk6l i publicznych przedszkoli (Dz.IJ. z 2017 r.
poz. 649), gdyZ ,,Na zajgciach iwietlicowych w szkole podstawowej og1lnodostgpnej pod
opiekq jednego nauczyciela moZe pozostowat nie wigcej niZ 25 uczni|w"
(potwierdzeniem s4 wpisy w dzienniku grupy I i III).
Na podstawie wpis6w w dzienniku zaJQC Swietlicy szkolnej i wyniku analizy
przedstawionej przez dyrektora dokumentacji stwierdzono,2e w pierwszej grupie, nad
tt6'4'p,uwuj;^opiekg__dzieiiposiadaorzeczenia
o potrzebie ksztalcenia specjalnego, co jest niezgodne z $ 7 ust. 2 powolanego
rozporz4dzenia, kt6ry stanowi, cytujg: ,,W przypadku szkol og1lnodostgpnych
i integracyjnych oraz szk6l og6lnodostgpnych z oddzialami integracyjnymi liczba uczni1w
niepelnosprawnych nq zajgciach iwietlicowych pozostajqcych pod opiekq jednego
nauczycielawynosi nie wigcej ni2 5".
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Podczas ogl4du du2ej sali gimnastyczncj str,vierdzono, ze u,trakcie zajEc rvychou'ania
fizycznego sala przedzielona byla siatk4. Dw6ch nauczycieli wychorvania fizycznego
jednoczeSnie prorvadzllo zajEcia (grupie oddzialowej kl. IV c i grupie oddziaiowej
kl. Vb), maj4c do dyspozycji po p6i sali gimnastycznej. Z przedlo2onego planu zajqc
wynika, ze wigkszoi(, za1Et, wychowania frzycznego w klasach IV - VII odbywa sig
w takich warunkach,2e na sali przebywaj4 r6wnoczeSnie minimum 2 grupy. Stwierdzono
4 przypadki, w kt6rych jednoczeSnie na sali maj4 zajEcia 4 grupy. Dotyczy to: si6dmej
godziny lekcyjnej w poniedzialek (2 grupy oddzialowe kl. VII a i 2 grupy kl. VII b tj.
okolo 38 uczni6w), drugiej godziny lekcyjnej we wtorek (w analogicznych oddzialach),
czwartej godziny lekcyjnej w pi4tek (w tych samych grupach oddzialowych) i si6dmej
godziny lekcyjnej w czwartek (w grupie oddzialowej kl. VIa, VI b i VII a i VII b tj. okolo
38 uczni6w). PowyZsza sytuacja nie stwarza optymalnych warunk6w do realizacji zajgc
wychowania frzycznego, gdyL zajEcia prowadzone sQ w sali gimnastycznej o wymiarach
9m x 12m. W przypadku wiEcej niZ jednej grupy ozflacza to ograniczenie mozliwoSci
wykonywania zr6lmcowanych cwrczei. np. nale?y v'ylqczyl, cwiczenia, kt6re moglyby
zaburzy1, porz4dek grupie s4siedniej lub narazic innych uczni6w na niebezpieczefistwo.

Mala sala gimnastyczna, w kt6rej odbywaj4 zajgcia wychowania frzycznego
uczniowie klas I - III jest typow4 salq korekcyjn4. WqtpliwoSci budz4 warunki do
prawidlowe go i bezpi eczne go przeprowa dzania zal Ee.

Sala komputerowa posiada 14 stanowisk komputerowych Z v'ryjainieri dyrektora
wynika, ze w grupach licz4cych po 15 uczni6w np. w klasie Y b czy grupie klasy IV b
uruchomiony zostaje r6wnie2 laptop.

Podczas analizy planu lekcji stwierdzono dwuzmianowoSd. Klasa IC uczEszcza na
zajgcia w poniedzialek - na 5 godzing lekcyjn4 tj. na 11.50 - 15.15, we wtorek- od 4
godz. lekcyjnej tj. od 10.50 - 14.20, w Srodg od 3 godz. lekcyjnej tj. od 9.50 - 14.20,
w czwartek - od 3 godz. tj. od 9.50 - 14.20, w pi4tek- od4 godz.lekcyjnej tj. od 10.50 do
14.20.
Pok6j nauczycielski usltuowany jest naparterze. Warunki stworzone dlanauczycieli nie
s4 optymalne Stwierdzono 25 miejsc siedz4cych dla nauczycieli (grono pedagogiczne
liczy 43 nauczycieli). Nie stwierdzono indywidualnych szafek dla poszczeg6lnych
nauczycieli, lecz og6lnodostgpne i niezamykane szafki, w kt6rych zdaniem dyrektora
nauczyciele mogQ zostawiai swoje rzeczy. Nie stwierdzono szaf na ubrania, lecz
wieszaki.
Do Ksiggi ewidencji dzieci wpisano 67,zczego wprzypadku23 - brak informacji na
temat miejsca spelniania przez nie obowiqzku szkolnego. Z analizy Ksiggi wynika,
Ze dzieci z obwodu Szkoly Podstawowej nr 3 uczgszczajE do: Szkoly Podstawowej nr 1,

Szkoly Podstawowej nr 7 i Szkoly Podstawowej ff 2 w Czeladzi oraz Szkoly
Podstawowej nr 27 w Sosnowcu i Szkoly Podstawowej nr 10 w Katowicach.

Na podstawie powyZszych ustaleri stwierdzono, 2e w chwili obecnej baza szkoly nie
odpowiada liczebnoSci uczni6w i nauczycieli, co stwarza.niekorzystne warunki do realizacji
procesu dydaktyczno - wychowawczego dla funkcjonuj4cych 16 oddzial6w. W perspektywie
zwigkszenialiczby oddzial6w w przyszlym roku szkolnym warunki mog4 ulec pogorszeniu.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidtowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, ryy'chowawczej
i opiekuricz ej oraz rnnej dzialalno Sci statutowej szkoty / 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 siE:
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r) zgodrlie z obou'i4zkiem dyrektora szkoly' rv1,nikaj4c1,t\, z art.41 ust I pkt 2 Llsta\\y z dnia
l4 grtrdnia 2016 r. Prar,vo OSwiatowe (Dz. L/. z 2017 1toz. 59 ze zm.) rzetelnie prowadzii
ewidencjg spelniania obowipku szkolnego, upisuj4c do ksiggi ewidencji dzieci informacje
okreSlonew$3ust.2pkt2lit.drozporzqdzeniaMinistraEdukacjiNarodowejzdnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly
i placdwki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawczej i opiekunczej
oraz rodzajdw tej dokumentacji (Dz.U z 2017 r., poz. 1646).

termin realizacji: od24listopada 2017 r.

odnotowywai obecnoSd uczni6w naposzczeg6lnych godzinach zajEt, przebywania dziecka
w Swietlicy zgodne z 5 9 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly
i placdwki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawczej i opiekuitczej
oraz rodzajdw tej dokumentacji (Dz.U.22017 r.poz.1646),

termin realizacji: od24listopada 2017 r.

przestrzega6 maksymalnej liczby 25 dzieci pozostaj4cych pod opiek4 jednego nauczyciela
na zajgciach Swietlicowych zgodnie z $ 7 ust. I Roiporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej dnia l7 marca 2017 r. w sprawie szczegdlowej organizacji publicznych szk6l
i publicznych przedszkoli (Dz.U.22017 r. poz.649).

termin realizacjr: od24listopada 2017 r.

organizujqc grupy Swietlicowe, uwzglgdniad zapisy $ 7 ust. 2 Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczeg1lowej organizacji
publicznych szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.649) dotyczEce liczby
uczni6w niepelnosprawnych na zajEciach Swietlico!\ych pozostaj4cych pod opiek4 jednego
nauczyciela.

termin realizacji od24listopada 2017 r.

wzmocnid bezpieczeristwo podczas przebywania uczni6w na zajgciach wychowania
frzycznego i w Swietlicy szkolnej zgodnie z 5 2 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkolach i placdwkach (Dz. U. z 2003 r., z pdin. zm. )

termin realizacji od24listopada 2017 r.
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I 2. Po5rr,,iad czenie odbioru protokolu kontroli:

i;t -j1,. r ;
,--=vfuru"'_r-l

...uiar.ndLrurc.pCIrucir q...**x.r:roqsli.cE.....J.3.,.di...*r.l+ ".podpls dy\ektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

{'.

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeaen d,oTyczEcych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kurato.a O5*iuty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024
Katcrwice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
201 7 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. u. 20r 7 r. poz. l65g)
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