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Protok6l kontroli doraLnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowanr 4, ul. Katowicka42,4I-250 CzeladZ.
2. Imig i nazwisko dyrektora: Mariola Koziel.
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor ped,agogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

ul. Powstaricow 4la, 40 - 024 Katowice.
4. Imiona i nazwiska kontroluj4cych: starszy wizytator Anna Adamczyk, wizytator Maria

Policht.
5. Data wydania i numery upowaZnieri do przeprowadzenia kontroli: 7 listopada 2017 r.,

nr. OA-OR .057 .2.1330.2017, nr. OA-OR .057 .2.133 I .2011 .

6. Terminy rczpoczEciai zakonczenia kontroli: 8 listopada2)l7 r.-8 listopada2}lT r.
7. Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoly, w zakresie rekrutacji i realizacji obowi4zku

szkolnego.
Kontrola doralna odbyla sig w zwiqzku z wnioskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej
nr. DKO-WOK.4017.67.2017 z dnia 20 paldziernika 2017 r. skierowanego do Sl4skiego
Kuratora OSwiaty.

8. CzynnoSci kontrolne:
a. Ogl4d budynku szkoly,
b. Analizadokumentacji, w tym m.in.:

Statutu szkoly, w czgSci dotyczqcej zadaidyrektora szkoly,
Ksiggi ewidencj i dzieci,

'#il 5f[Tffii,t",*';i'3riT*UJ,i:?i"-ej 
nr 4 w czetadzi z sP

Listy dzieci urodzonych w 2010 r. w obwodzie Szkoly Podstawowej nr 4

w Czeladzi)

- Pisma (bez daty) kierowanego przez dyrektora SP 4 do rodzic6w uczni6w klas
I SP.

c. Rozmowa z dyrektorem szkoly - P. Mariol4 Koziel.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

W trakcie kontroli ustalono, 2e:

l) W roku szkolnym 201712018 nie dokonano naboru do klasy I Szkoty Podstawowej nr 4
w Czeladzi. Dyrektor oSwiadczyla cyt. ,,na stronie internetowej szkoly zamieszczono

informacjg o naborze 04.04.2017 r. - zdjgto na polecenie zastgpcy burmistrzo. Ponou,nie
zamieszczono 20 h,vietnia 2017 r. (...) Szkola nie prowadzila akcji promocyjnej, gdyZ

w momencie powolania szkoly (uchwala rady miejskiej 29.03.2017 r.) zdecydowdna
wigkszoit zapisana byla jui do innych szkdl - informacja z narad w urzgdzie miastq. "
Dyrektor przedstawila dokument (bez daty) skierowany do rodzic6w przyszlych uczni6w
klasy I zamieszkalych w obwodzie szkoly dotyczqcy proSby o zgloszenie/zapisanie
dziecka do klasy I. Dyrektor oSwiadczyla: cyt. ,,powiadomiono w drugiej poktwie
bwietnia pisemnie rodzicfw dzieci zamieszkujqcych w obwodzie szkoly o utworzeniu

Szkoly Podstawowej nr 4 od I wrzeinia 2017 r. Powiadomienia dostarczali pracownicy
szkoly za pisemnym potwierdzeniem rodzicdw na liicie. Lista w zalqczeniu (brak

otrzymania potwierdzenia w przypadku 18 uczni6w) Powiadomieri do rodzicdw nie

wyslano listem poleconym. "
MajEc powy2sze na uwadze ustalono, 2e szkola nie przeprowadzila rekrutacji zgodnie
z art. 14 ust. I pkt. 2 ustawy z dnia L4 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.
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z 2017 r. poz. 59 ze znt.), kt6ry stanowi, ze szkolq publiczn4 jest szkola, kt6ra

przeprowadza rekrutacjq uczni6w w oparciu o zasadE powszechnej dostqpnoSci.

St*i..droro, Le Statut Gimnazjum nr 2 w Czeladzi zatwierdzony uchwal4 Rady

Pedagogicznej nr 2l}l20l3-2014 z dnia 16 wrzesnia 2013 r. zawiera wyl4cznie zapisy

dotyizEce Gimnazjum m 2 w Czeladzi. Dyrektor wyjaSnila cyt. ,,stotttt szkoly

podstawowej nr 4 bgdzie ustalony na sesji rady miejskiej w dniu 8.11. 2017 r., o nastgpnie

zatwierdzony przez radg pedagogicznq szkoly podstawowej nr 4."
Dyrektor nie dysponowala regulaminem rekrutacji do klasy I Szkoly Podstawowej.

Podczas ogl4du szkoly ustalono, 2e w budynku szkolnym funkcjonuj4trzy oddzialy klas

gimnazjalnych:jedna klasa II i dwie klasy III. tr'qcznie 64 uczni6w-

St*i.rdrorro, Ze w budynku szkolnym znajduje sig siedemnaScie sal lekcyjnych,

biblioteka, jadania dla okolo 60 os6b polqczona ze Swietlicq, szatnie w przyziemiu.

Z informacji uzyskanej od dyrektora wynika, 2e w chwili obecnej kuchnia wydaje okolo

40 obiad6w. Szatnie wyposazono w zamykane oddzielne szafki przeznaczone dla kaZdego

ucznla.
W czasie ogl4du stwierdzono, ze sala nr 11 - pracownia jEzyka angielskiego, kt6ra

zgodnie z wyjaSnieniami dyrektora miala sluZy(, klasie I SP nie zostala dostosowana do
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*.rernoszkolnej. W sali brak dostosowanych do wzrostu dzieci mebli,

po*ocy dydaktycznych oraz wyodrgbnionej czgsci rekreacyjnej. Z wyjaSnieri dyrektora

wynika, cyt. ,,|,{ie zakupiono mebti i pomocy dydaktycznych, wiedzgc, ie dzieci do klosy

I zapisane sq w innych szkolach."
W pomieszizeniach szkoly na parterue usy.tuowano przestronny pok6j nauczycielski

z zapleczem socjalnym. Ponadto mieszcz1 sig tu inne instytucje, m.in. Stowarzyszenie

UitoSnikOw Czeladzi, Migdzyzal<\adowa Kasa Zapomogowo Po2yczkowa Pracownik6w

Oswiaty w Czeladzi
Na pierwszym pigtrze mieSci sig niepelnowymiarowa sala gimnastyczna, pomieszczenia

ksiggowosci, sik 
"tariat, 

gabinet dyrektora i gabinet w-icedylektora. V/ SP 4 nie

utworzono stanowiska wicedyrektora.
Stwierdzono,2e na II pigtrze usytuowano pracownie przedmiotowe - czyste, estetyczne,

wypostlzone w pomoce dydaktyczne.
t<sigga ewidencji dzieci zaloaona I wrzesnia 2017 r. zawiera tylko imiona i nazwiska

32 dzieci zameldowanych w obwodzie Szkoly Podstawowej nr 4 w Czeladzi.

Stwierdzono, ze do ksiggi ewidencji dzieci nie wpisano: dat i miejsc urodzenia dzieci

zamieszkalych w obwodzie SP 4, numer6w PESEL oraz adres6w zamieszkania dzieci,

imion i nazwisk rodzic6w, informacji o szkole, w tym o szkole za granicq, w kt6rych

dzieci spelniaj4 obowi4zek szkolny, co jest niezgodne z $ 3 ust. 2 rozporz}dzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia

przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentaqi ptzebiegu nauczania,

bziatalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U z 2017

r., poz. 1644.
W wyniku analizy dokumentacji przedstawionej pruez dyrektora SP 4 stwierdzono, 2e

dyrektor Pani Mariola Koziel nie ma petnej wiedzy na temat spelniania obowi4zku

,ikoln.go przez niekt6re dzieci zamieszkale w obwodzie tej szkoty. Na podstawie

pism kiJrowanych przez dyrektor6w SP l, SP 2, SP 3, SP 5 i SP 7 w Czeladzi ustalono,

Le D dzieci rpltniu obowi4zek szkolny w wymienionych szkolach. Dyrektor nie posiada

informacji rru temat miijsca spelniania obowigku szkolnego trzynastu dzieci,
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Majqc powyZsze na uwadze str,vicrdzono, ze dyrektor nie kontrolujc spelniania obowi4zku
szkolnego przez wr.v. dzieci zamieszkale'',v obwodzietej szkoly, co jest nie zgodne z art.
41 ust I pkt 1 ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo OSwiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59
ze zm.).
Stwierdzono r6wniez, ze w ksigdze ewidencj i dziecinie wpisano dzieckafl), kt6re
wskazal dyrektor Szkoly Podstawowej nr 1 w Czeladzi w piSmie nr SP10718-ll4l20l7
z dnia 10 lipca 2017 r. jako zamieszkujqce w obwodzie SP 4, a uczgszczaj4ce do
SP 1 w Czeladzl Wskazuje to na nierzetelne prowadzenie ewidencji spelniania
obowi4zku szkolnego przez dyrektora szkoly, niezgodnie z art. 4l ust. 1 pkt 2 powolanej
ustawy.
W udostgpnionym do kontroli wewngtrznym dokumencie ,,Lista dzieci urodzonych
w 2010 r. zamieszkalych w obwodzie SP 4 w Czeladzi" stwierdzono odrgczne notatki,
zawierajqce informacje ,,do kt6rej szkoly dziecko jest zapisane". 'W ww. informacjach
znajil44 sig stwierdzenia: cyt. ,,wyjechali za granicA", ,,Irlandio", ,,zmiana miejsca
zamieszkania".
Dyrektor nie podjgla dzialah, w celu wyjaSnienia miejsca pobytu tych dzieci, do czego
obliguje art. 4l ust. 1 pkt I w odniesieniu do art. 40 ust I pkt 4 powolanej ustawy.
Dyrektor potwierdzila, 2e do dnia kontroli nie zasiggnigto informacji od rodzic6w
uczni6w wskazanych w dokumencie ,,Lista dzieci urodzonych w 2010 r. zamieszkalych
w obwodzie SP 4 w Czeladzi " co do miejsca realizacji obowi4zku szkolnego. Dyrektor
w zlohonych wyja6nieniach oSwiadczyla, cyt. ,,brak informacji o I dzieciach
zamieszkujqcych w rejonie Szkoty Podstawowej 4 - na dzieri kontroli brak potwierdzenia
wyslania informacji listem poleconym do rodzicriw".

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dziatalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

1l.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz. 59 ze zm.) zalecasiE:

1) zgodnie z obowi4zkiem dyrektora wynikaj4cym z art. 4l ust I ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oSwiatowe (D2.U.2017 poz. 59 ze zm.), rzetelnie kontrolowad spelnianie
obowi4zku szkolnego przez wszystkie dzieci zanieszkale w obwodzie Szkoly
Podstawowej nr 4 w Czeladzl

termin realizacji do 1 grudnia2DlT r.

2) zgodnie z obowiqzkiem dyrektora wynikaj4cym z art. 41 ust 1 pkt I ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (D2.U.2017 poz. 59 ze zm.), kontrolowa6 spelnianie
obowi4zku rodzic6w, o kt6rym mowa w art. 40 ust. I pkt 4 powolanej ustawy,
dotycz1cego informowania dyrektora szkoty podstawowej do 30 wrzeSnia kazdego roku
o realizacji obowiqzku szkolnego w spos6b okreSlony w art. 36 ust. 10 powolanej ustawy,
tj. przez uczQszczanie dziecka do szkoly za granicq. 

.

termin rcalizacji: do 1 grudnia20l7 r.

3) zgodnie z obowiqzkiem dyrektora szkoly wynikaj4cym z art.41 ust I pkt 2 ustawy z dnia
14 grudnia 20t6r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 ze zm.) rzetelnie prowadzi6

ewidencjg spelniania obowi4zku szkolnego, wpisuj4c do ksiggi ewidencji dzieci
informacje okreslone w $ 3 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoly

pa ra1 a dy re klor a S/rto $/pl ac 6v, ki

,fir,,(



i placowki dokumentacji przebiegu rlauczania, dzi'alalnoSci wychorvawczej i opiekuriczej
orazrodzaj6w tej dokumentacji (Dz U z 2Al7 r., pctz. 1616).

termin realizac.ii: do 1 grudnia2}l7 r.
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1 2. Po Swiad czenie odbioru protokolu kontro li :

, miejsce i data odbioru protokolu
4L-250 Czeladi, ul. Katowicka 42

tet.32/?65|to€.2
identyfikator 368093060

Dyrektorowi szkolylplac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehen dotycz4cych ustaleri
zawxtych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 1658)
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