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Protok6tr kontroli doruinej

Nazwa szkoly, siedziba: szkola Podstawowa nrr 
] 

im. Tadeusza KoSciuszki w Bielsku-

Bialej, ul: J6zefa Pilsudskieg o 47, 43'300 Bielsko-Biala'

ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: GralytaMarkowska

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzlr pedagogiczny: Slaski Kurator Oswiaty,

ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice.

ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Beata Janczak.

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 9 listopadfl}l7 r',

oA-oR.057 .2.1358.2017 .

Termin rozpoczgciai zakohczenia kontroli: t0 listopada2}l7 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r' Prawo

oswiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6in. zm.): zapewnienie uczniom bezpiecznych

warunk6w nauki, wychowania i opieki.

CzynnoSci kontrolne:

8. I Dokonano analizy dokumentacii:

o Statut Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Bielsku-Bialej,

. Dokumentacja pedagoga i psychologa- Analiza syluacji wychowawczei i problem6w

wychowawczych na przestrzeni wrzeinia i paidziernika w roku szkolnym 2017/2018 w

klasach gimnazialnychw Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialei,

o protok6l z zebraria Rady Rodzic6w oddzial6w gimnazjalnych Szkoly Podstawowej

w 9 z dnia2l wrzesnia 2017 roku,

o Zarzqdzenie nr 162017 z dnia 06 puhdziernika 2017 r. dyrektora Szkoly Podstawowej

nr g w Bielsku-Bialej w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury

bezpiecznego pobytu uczni\w w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Biatei

przy ul. Broniewskiego 23

c Zalqcznik nr 1 do zarzqdzenia nr l62OL7 z dnia 06 paldziemika 2017 r. dyrektora

Szkoly podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej Procedury bezpiecznego pobytu uczni6w

w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej przy ul. Broniewskiego 23
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8'2 Ptzeprowadzono rozmowQ z P. Grazynq Markowskq- dyrektorem szkoly oraz losowo
wybranymi uczniami oddzial6w gtrmnazjalnych IIIa i IIIb.

8.3 Przeprowadzono obserwaciE pelnienia dyzur6w oraz oglEdziny szkoly.

Kontrolg przeprorvadzono w zwiqzk.r ze skargq rodzica tczn
Szkoly Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Koscius zkiwBielsku-Bialej.

Szkola Podstawow a nr 9 im. Tadeusza Ko5ciuszki w Bielsku-Bialej w obecnym roku
szkolnym 2017/2018 mieSci sig w dw6ch budynkach: przy ulicy pilsudskiego 47 i ulicy
Broniewskiego 23. w budynku przy ulicy Broniewskiego 23 uczy siE 5 oddzial6w (klasa Ic
oruz cztety oddzialy gsmnazjalne IIa, IIb, IIIa, IIIb) liczqcychlqcznie 113 uczni6w. pigtrowy

budynek, w kt6rym mie5ci siE szkola obejmuje: parter oraz jedno piEtro. Na parterze znajduje
siE: klasa oddzialu Ic, dwie toalety (edna dla dziewczqt, jednadla chlopc6w), szatnia, Swietlica,
biblioteka, gabinet pielggniarki szkolnej, gabinet psychologa i pedagoga oraz salagimnastyczna

z zapleczerrl Na piEtrze znajdujq siq sale lekcyjne czterech oddzial6w gsmnazjalnvch, dwie
toalety (iedna dla dziewc zqt, jednadla chlopc6w), sekreta irat orazgabinet dyrektora.

Szkola Podstawowa rv 9 im. Tadeusza KoSciuszki w Bielsku-Bialej posiada Statut. Zapisy
statutowe zawierajq treSci zwiqzane z zadaniami nauczycieli wynikaj4 cymi z dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuriczej funkcji szkoly oruz precyzuj4 prawa i obowiQzki uczni6w. Statut
szkoly zawiera nastEpujqce zapisy zwiqzane z zapewnieniem uczniom bezpie cznychwarunk6w

nauki, wychowania i opieki:

Rozdzial II Cele i zadani szkoly $ 2 ust. 2. plrt 4 Zadania szkoly uwzglpdniaj4ce optymalne

warunki rozwoju ucznia, zasadbezpieczeftstwa oraz zasadpromocji i ochrony zdrowia: szkola
zapewnia opiekq nad uczniami przebywajqcymi w szkole podczas zajE6 obowiqzkowych,
nadobowi4zkowych i pozaszkolnych oraz w trakcie przerw mipdzylekcyjnych (odpowiedzialni

s4nauczyciele prowadzqcy zajpcia i pelni4cy dyzttr wedlug harmonogramu).

RozdzialV Ocenianie wewn4tr zszkolne$ 8 ust.l Zadanianauczyciel i orazinnych pracownik6w

w zakresi e zapewni en i a bezpieczefi stwa uczniom :

a) opiekq nad uczniami przebywajqcymi w szkole podczas zajpt obowi4pkowych,

nadobowi4Tkowych i pozaszkolnych sprawujq nauczyciele realizujqcy z nimi zajqciaedukacyjne

i wychowawcze

b) osob4 odpowiedzia.lnqza bezpieczenstwo uczni6w w trakcie zajpl poza terenem szkoly
i w trakcie wycieczek jest nauczyciel organizujqcy te formy zajE6
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c) za bezpieczefstwo na terenie szkoly w trakcie przerw miEdzylekcyjnych odpowiedzialni

sq nauczyciele pelniqcy dyilur wedtug harmonogramu

d) funkcjonowanie monitoringu wzmacniapoczucie bezpieczehstwa na kotytatzach szkolnych.

Rozdzial VI Prawa i obowi4Tki ucznia $ 12. ust.l. pkt I lJczefi ma prawo do opieki

wychowawczej i warunk6w pobytu w szkole zapewntajqcych bezpieczeristwo.

Przedstawiona do wgl4du Analiza sytuacji wychowawczej i problem|w wychowawczych

nq przestrzeni wrzeinia i paidziernika w roh,t szkolnym 2017/2018 w klasach gimnazialnych

w Szkole Podstanowej nr 9 w Bielsku-Biatej wskazuje nabardzo powaZne problemy i trudnoSci

wychowaw cze w oddzialach gimnazjalnych. Problemy, o kt6rych mowa podzielono na klika

grup. Pierwsza stanowiq niebezpieczne sytuacje orar. zachowania uczni6w, czqsto o wysokim

stopniu agresji, stanowi4ce realne zagSoienie dla otoczenia, a takhe samych uczni6w. Druga

grupa to posiadanie i uzywanie r6wniez na terenie szkoly e-papieros6w. Grupg ttzeci4stanowiq

ucieczki uczni6w ze szkoly,niska frekwencja orazprZedtuhajqca siq atsencja.

Dyrektor szkoly- P. Grazyna Markowska poinformowala, 2e dokonana ptzez pedagoga

i psychologa szkolnego Analiza sytuacji wychowawczej i problemdw wychowm,vczych

na przestrzeni wrzeinia i paidziernika w roku szkalnym 2017/2018 w klasach gimnazialnych

w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej stala siq podstaw4 do podjEcia konkretnych dzialait

majqcych na celu zapewnienie zar6wno uczniom jak i pracownikom szkoly bezpiecznych

i higienicznych warunk6w pobytu, nauki i pracy.

Po konsultacji z Radq Rodzic6w oddzial6w gimnazjalnych Szkoly Podstawowej nr 9

dyrektor szkoly wydala Zarzqdzenie nr 162017 z dnia 06 puldziemlka 2017 r. dyrektora Szkoly

Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej w sprawie wprowadzenia do stosowania Procedury

bezpiecznego pobytu uczni\w w Szkole Podstawowej nr g w Bielsku-Bialej przy

ul. Broniewskiego 23.

Procedura bezpiecznego pobytu ucznitw w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej przy

ul. Broniewskiego 23 reguluje: spos6b prezentaqji procedur oraz zak'res obowi4zywania,

ewaluacjE rozwiqzafi proceduralnych, tryb wprowadzania zmian, organizaqE zajE(,

dydaktycznych, w tym rozpoczynanie i koriczenie zEgC szkolnych, organizacjE zajEt

dydaktyczn ych orazzachowanie siE uczni6w podczas przerr.

Dyrektor szkoly oSwiadczyl a, 2e Procedura bezpiecznego pobytu uczni\w w Szkole

Podstawowej nr 9 w Bielsku-Biatej przy ul. Broniewskiego 23 w ?aden spos6b nie narusza

swob6d i praw ucznia. Uczniowie moge swobodnie korzystat z biblioteki szkolnej, pomocy

pedagoga, psychologa czy pielEgniarki szkolnej. Dodala, 2e do dnia kontroli nikt z uczri6w,

pracownik6w szkoly ani rodzic6w, zawyj4tkiem SkarZ4cego, nie zg!.aszat jej uwag dotycz4cych

regulacji zawartych w przedmiotowej Procedurze. W ocenie dyrektora szkoly wprowadzenie
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Procedury bezpiecznego pobytu uczni6w w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej przy

ul. Broniewskiego 23 pozyttywnie przelohylo siq na sytuacje wychowaw czqszkoly, tym sam5rm

podnioslo poziom bezpieczefrstwa uczni6w i pracownik6w szkoly.

Dyrektor szkoly poinformowala, 2e w celu podniesienia poziomu bezpieczehstwa uczni6w

wprowadzono r6wnie2 Procedurq postepowania z uczniem sprawiajqcym problemy

wychowawcze otaz Procedurq postqtrtowania w przypadku przedlufuajqcej siq absencji ucznia.

W trakcie kontroli przeprowadzofio rozmowe z pigcioma losowo wybranymi uczniami

oddzial6w gimnazjalnych IIIa i IIIb. W opinii uczni6w wprowadzenie Procedury bezpiecznego

pobytu uczni1w w Szkole Podstawowej nr 9 w Bielsku-Bialej przy ul. Broniewskiego 23 nie

ogtanicza ich swob6d. Uczniowie zadeklarowali, 2e w ruzie indywidualnej potrzeby swobodnie

mogq uda6 sig do biblioteki szkolnej, pedagoga, psychologa czy pielEgniarki szkolnej, kt6rych

pomieszczenia znajdujq siE na parterze budynku.

Dyrektor szkoly poinformowala, 2e organizacja pracy szkoly w budynku przy ulicy
Broniewskiego 23,w tym organizacjadyzur6w nauczycieli podczas przerw miEdzylekcyjnych

opiera sig gl6wnie na ograniczonej liczbie nauczycieli, z uwagi na ich przerrieszczanie

siQ pomigdzy dwoma budynkami szkoly, tj. pomiEdzy ulic4 Pilsudskiego 47 a ulic4

Broniewskiego 23. Podczas kontroli przeprowadzono obserwacjE dynr6w nauczycielskich

podczas przerw migdzylekcyjnych. Dyzury prowadzone byly zgodnie z przyjqtym regulirminem

dyzur6w or az i ch harmono gramem.

Dyrektor szkoly orlnosz4c siE do zarzut6w Skar24cego dotyczqcych rzekomej ,,segregacji

uczni6w na tych swoich- ze Szkoly Podstawowej nr 9 i pozostalych czyli bylych uczni6w

Gimnazj6w nr 3", ,,wprowadzenia zasady nieufnoSci i wszelkiego kontrolowania uczni6w",

okre6leri ,,szkola stala sig dla uczni6w doslownie wiEzieniem", kategory cznie temu zaprzeczyla.

ZarzutuznaNaza pom6wienie i naruszenie jej d6br osobistych.

Ustalono, i,e dlzialania dyrektora szkoty w zakresie organizacji pracy Szkoty

Podstawowej nr 9 itn. Tadeusza KoSciuszki w Bielsku- Bialej w budynku przy ulicy

Broniewskiego 23 nie naruszaj4 przepisr6w pralva w zakresie zapewnienia uczniom

bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki.
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwiqzl<tt

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekurlczej orazinnej dzialalnoSci statutowoj sZkoly: nie stwierdzono.

ll. Zgodnie z art.55 ust. 4 ustawy z 14 grudnia20l6 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U. z 2017 r' poz.

59 z pdin. zm.) zalecasiq: nie wydano zalecerfl.

5
podpis dyrrholo,

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

&d=

bkoly/plac6wki,

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przystuguje

prawo z$oszenia pisemnego, umotywowanego zastrzelenia dotyczqcego ustaleri zawarlych

w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40 - 024 Katowice,

zgodnie z g 18 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadzoru pedagogScznego (Dz. U. z 2017 r., poz. I65S).
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