
DK-88.5533.124.2017

Protok6l kontroli doralnej

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Technikum w Zespole Szk6l Technicznych w Ustroniu,

ul.3 Maja 15,43-450 Ustrorfi

Imig i nazwisko dyrektora: Ewa Matuszyriska -
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstarflc6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujEcego: Malgorzata Kasztura

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 13 listopada 2017, OA-

oR.057.2.1359.2017
6. Terminy rozpoczEciai zakoirczenia kontroli: 13 listopada 2017 roku

7. Tematyka kontroli:
Prawidlowo56 wykonywania przez dyrektora publicznej szkoty planowych zadafi w

zakresie nadzoru pedagogicznego oraz innych zadarl wynikaj4cychzprzepis6w prawa

8. CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly,

b) araliza dokument6w:

- stotut ZST w Ustroniu,

- dzienniki zajgt lekcyjnych,

- orzeczenia o potrzebie laztalcenia specjalnego,

- arkusz organizacji pracy szkoly na rok szkolny 2017/2018,

- plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018,

- protokoly posiedzefi Rady Pedagogicznej ZST w Ustroniu,

- regulamin Rady Pedagogicznej ZST w Ustroniu,

- sprawozdania z reolizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016,/2017,

- szkolny zestaw programbw nauczania na rok szkolny 2017/2018,

- oceny pracT' nauczycieli,

- do kume nt acj a aw ansu z aw o dow e go nauc zy c i e I i,

c) obserwacja szkoly,

Kontrola zostala przeprowadzona w zwiqzku z mioskiem pani Ewy Matuszyriskiej

Dyrektora Zespolu Szk6l Technicznych w Ustroniu o dokonanie oceny pracy z dnia 2l
wrzeSnia 2017 roku orazw zwiqzktwynikami dotychczasowego nadzoru pedagogicznego.

9. Opis ustalonego stanu faktyczrtego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

1) Dyrektor szkoly posiada plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018.

Zawiera on wszystkie elementy wskazane w $ 23 ust. 3 rozporu1dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U.'z 2017 poz. 1658).

2) Dyrektor szkoly przedstawia radzie podagogicznej plan nadzont pedagogicznego

do dnia l5 wrzesnia roku szkolnego, kt6rego dotyczy plan

3) W minionym roku szkolnym zaplanowano i przeprowadzono ewaluacjq wewnqtrzrlQ

w zakresie Akrynunoici ucznifw w ronuoju wlasnym i szkoly. Temat ewaluacji

wewngtrznej w roku szkolnym 201712018: RfwnoSt szans edukacyinych dla

wszystkich uczni6w.
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4) Dyrektor zaplanowal kontrole przestrzegania przez nauczycieli przepis6w prawa

dotycz4cyah dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej
dzialalnoSci statutowej szkoly, atakhe dzialania w zakresie wspomagania nauczycieli
w realizacji ich zadafr. Przedstawiorflprzez niego dokumentacja wskazuje, 2e w celu

realizacji wymienionych wyzej zadafi analizuje on dokumentacjg przebiegu

natczania. Do dnia kontroli nie przeprowadzono jednak Zadnej z zaplanowanydh

w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018 obserwacji
prowadzonych przez nauczycieli zajEt dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuriczych oraz innych zajgt, i czynno6ci wynikaj4cych z dzialalnoSci statutowej

szkoly lub plac6wki. W minionym roku szkolnym, jak wskazuje liczba arkuszy

obserwacji okazanych przez dyrektora szkoly, zrealizowano 1 I spoSr6d l8
zaplanowanych kontroli.

5)Dyrektor szkoly, w terminie do dnia 3l sierpnia, przedstawia na zebraniu rady

pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz

dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej. og6lne u'nioski
uynikai4ce ze spraw'olvanego nadzoru pedagogicznego oraz inforrnacje

o dzialalnoSci szkoly.

6) W zwiEzku z art. 7 ust. 2 pkt. I ustawy Karta Nauczyciela (dyrektor jest

odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoly) stwierdzono,

2e szkolny zestaw- program6w nauczania uwzglgdniaj4cy programy nauczania

wszystkich zajE| edukacyjnych ujgtych w podstawie programowej zostal

dopuszczony przez dyrektora szkoly. Jest on jednak niekompletny, bowiem w
przypadku obowiqzkowych zajg6 edukacyjnych z zakresu ksztalcenia og6lnepp
jedynymi zarieszczonymi w nim informacjami sq nazwa zajgd edukacyjnych oraz

nnmer programu w szkolnym zestawie program6w nauczania. Brak moZliwo6ci
zweryfikowania, kt6re programy nauczaria realizowane sQ w szkole, atym samym

czy szkolny zestaw program6w naaczania unzglgdnia w calo6ci podstawg

programow4 ksztalcenia og6lnego ustalonej dla IV etapu edu.kacyinego. Jedynie

czgS6 nauczycieli informacje takie zamieScila w dzienniku elektronicznym. CzESC

program6w posiada numery progftrmy z wykant MENiS, co oznacza, 2e zawierajq
wymagania okreSlone w podstawie programowej obowiqruj1cej przed 1 wrzeSnia

2012 roku (tu: wychowanie do Lycia w rodzinie). Brak infomracji o ewentualnych

modyfikacjach tych program6w i dostosowaniu ich przez nauczycieli do zapis6w
rozporzEdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia27 sierpnia2}I2 roku w sprawie

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztalcenia og6lnego

wposzczeg6lnych typach szkol (Dz. U. z 2012 r. pon.977, z p62n. zm.) oraz

rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 roku w sprawie

podstawy programowej ksztalcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 poz. 184, z p62n.

zm.). W dokumentacji szkoly brak dokument6w wskazuj4cych, ze dyrektor przed

dopuszczeniem do u2ytku szkolnego zestawu program6w nauczaaia zasiggaN opinii
rady pedagogicznej.

7) Opracowany program wychowawczo-proflaktyczny szkoly obejmuje treSci

i dzialania o charakterze wychowawczym skierowane do uczni6w oraz treSci

i dzialania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojolvych
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uczni6w, przygotowane w oparciu o przeprowadzon4 diagnozg potrzeb i problem6w

wystgpuj4cych w danej spolecznosci szkolnej, skierowane do uczni6w, nauczycieli

i rodzic6w.
8) Przedstawiona przed dyrektora dokumentacja wskazuje na prowadzenie przez szkolg

systematycznej oceny efekt6w podejmowany ch dzialah wychowawczych.

9) Program wychowawczo-profilaktyczty zostal uchwalony przez radg rodzic6w

w porozumieniu z rad4 pedagogicznq(2O wrzeSnia2}lT roku).

10) W szkole analizuje sig poziom osi4gniE6 edukacyjnych uczni6w z uwzglgdnieniem

wynik6w klasyfikacj i, egzamin6 w zev,mgtrznych i mo2liwoSci uczni6w.

11) Szkola prowadzi dla kazdego oddzialu dziennik lekcyjny, w kt6rym dokumentuje sig

przebieg nauczania w danym roku szkolnym. Dzienniki lekcyjne prowadzone

s4 w formie elektronicznej. Dyrektor dokonuje kontroli prawidlowoSci prowadzenia

przez nauczycieli dziennik6w lekcyj nyctr.

l2)Szkola prowadzi dla kazdego ucznia przez okres jego nauki w szkole arkusz ocen

ucznia oraz zakada ksiggi arkuszy ocen. Te ostatnie nie s4 jednak prowadzone

zgodnie zprzepisanri prawa. Na pierwszej stronie oraznakoricu ksiggi brak adnotacji

wskazanych w $ 16 ust. 2-3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta 29

sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzeniaprzez publiczne przedszkola, szkoly

i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej

i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 f ., poz. 1170, z p6rn.

zm.).

l3)Zbadano r6wnie2 realizacjg przez dyreklora uchwal rady pedagogicznych podjgtych

w ramach jej kompetencji stanowi4cych. W szkole dziala rada pedagogiczna, kt6ra

jest jej kolegialnym organem w zakresie realizacjijej statutowychzadafi dotyczqcych

ksztalcenia, wychowania i opieki. DzialalnoS1rady pedagogicznej prowadzona jest w

oparciu o ustalony przez ni4 regularnin, a jej zebrania s4 protokolowane. Ra&
pedagogiczna korzysta niemal ze rvszystkich swoich kompetencji stanowi4cych.

Wyj4tek stanowi ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkola przez organ sprawuj4cy na nadzSr

pedagogiczfly, w celu doskonalenia pracy szkoly.

14)W ramach zapewnienia pomocy nauczycielom w realizacji ich zadah oraz

doskonaleniu zawodowym dyrektor podejmuje czynno5ci w postgpowaniu o nadanie

nauczycielom stopnia awansu zawodowego oraz dokonuje oceny pracy nauczycieli

zgodnie z wymogami prawa, a takze organizuje szkolenia i narady. Przedstawiono

sto sown4 dokumentacj g.

15)W zakresie zapewnienia uczniom bezpieczehstwa i higieny dyrektor szkoly co

najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych

warunk6w korzystania z obiekt6w nalehqcych do szkoly lub plac6wki, w tym

bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, oraz okreSla kierunki ich poprawy.

Z ustaleri kontroli sporzqdza sig protok6l, kt6ry podpisuj4 osoby bior4ce w niej

ludzial.

Plan ewakuacji szkotry zostal umieszczony w widocznym miejscu, w spos6b

zapewniajqcy latv,ry do niego dostgp, a drogi ewakuacyjne ozflacza sig w sposdb

vtyruZny i trwaly. Teren szkoly nie jest ogrodzony. Zapewniono wlaSciwe

parafaiy kon tr o l4i qc e go /y c h
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oSwietlenie oraz r6vrnq nawierzchnig dr6g, przejll i boisk. Szlaki komunikacyjne

wychodz4ce poza teren szkotry sQ zabezpieczone w spos6b uniemo2liwiaj4cy

bezpoSrednie wyjScie na jezdnig. W pomieszczeniach sanitamohigienicznych

zapewniono cieplE biezqcq wodg oraz Srodki higieny osobistej. Urzqdzenia

sanitarnohigieniczne s4 utrzyrnywane w- czystoSci i w stanie pelnej sprawnoSci

technicznej. Sprzgty, z kt6rych korzystaj4 osoby pozostaj4ce pod opiek4 szkoly lub

plac6wki, dostosowuje sig do wymagari ergonomii.

W pokoju nauczycielskim, w pracowniach i w warsztatach szkolnych s4 apteczki

oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.

Nauczyciele prowadzqcy zajgcia w warsztatach, laboratoriach, a takhe zdqcr^a

wychowania frzycznego zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej

pomocy.

Przy maszynach i innych urz4dzentach technicznych w widocznym miejscu

wywieszono instrukcj e bezpiecznej obslugi. W warsztatach i skontrolowanych

pracowniach wywieszono w widocznym i latwo dostgpnym miejscu regulaminy

okreSlaj4ce zasady bezpieczefrstwa i higieny pracy.

Bramki i kosze do gry oraz inne urz1dzenia, kt6rych przemieszczenie sig mohe

stanowi6 zagrolenie dla zdrowia 6wiczq,cych, sQ zamocowane na stale.

Dyrektor prowadzi rejestr wypadk6w. Jest on zgodny ze wzorem okreSlonym w

zal4czniku nr 2 do rozporzqdzenia. Brak dokumentacji potwierdzaj1cej,2e dyrektor

om6wil z pracownikami szkoly okolicznolciiprzyczyny wypadku oraz ustalil Srodki

niezbgdne do zapobieZenia tego typu zdwzeniom.

Statut szkoly okreSla zakres zadah nauczycieli oraz innych pracownik6w, w tym

zadafi zwiqzartych z zapev,rnieniem bezpieczehstwa uczniom w czasie zaig(,

organizowany ch pr zez szkolg.

l6)W zakresie przestrzegania i upowszechniania przez dyrektora praw uczni6w

zweryfikowano dotychczasowe zapisy statutowe oraz dokumentacjg przebiegu

natczania (w oddzialach, w kt6rych zaSgcia edukacyjne prowadzi dyrektor szkoly).

W szkole funkcjonuje jedynie statut Zespolu Szk6l Technicznych w Ustroniu (art. 91

ust. 6 ustawy Prawo oSwiatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku), niedostosowany do

przepis6w ustawy Prawo oSwiatowe. Prowadzone sq prace nad nowelizacjq tego

dokumentu. W statucie zespolu uregulowano funkcjonowanie zasadniczej szkoly

zawodowej oraz tecl'nikum. Dyrektor szkoly zapewnia funkcjonowanie samorz4du.

Organizowane sQ wybory do wladz samorz4du uczniowskiego oraz wybory opiekuna

samorz4du. Statut okreSla prawa i obowi4zki tcznia. Dokument ten okreSla r6wnie2

rodzaje nagr6d i kar stosowanych wobec uczni6w, jednak nie okre6lono trybu

odwolania sig od kary, co rurrusza $ 18 pkt. t zalqcznika nr 5a do rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2l maja 2001 roku w sprawie ramowych

statut6w publicznego przedszkola oraz publicznych szk6l (Dz. U. 22001Nr 61, poz.

624, z pofun. zm.). Statut okresla r6wnie2 przypadki, w kt6rych rada pedagogiczna

mo2e podjqd uchwalg upowaZniaj4c4 dyrektora do skreslenia ucznia z listy uczni6w'

oraz warunki pobytu zapewniajqce uczniom bezpieczeristwo.

l7)Dokumentacja przebiegu nauczania wskazuje, 2e na pocz4tku roku szkolnego

nauczyciele informujE uczni6w o wymaganiach edukacyjnych i sposobach

paraJa t$'7s 71s., sz kolyip lacdw ki
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spraw{zania osi4gnigd edukacyjnych. Ocenianie wewn4trzszkolne,, nie gbqjmuje

, w4r.unk6w ! trybu uzyskania wy2szyoh ni2przewtdywang , rgczny-ch ocen

klasyfikacyjnych z zajg1 edukacyjnych oraz roczqej oceny klasyfikacyjnej

zachowania, co jest niezgodne z art. 44b ust. 6 pkt. 6 ustawy z dniaT wrzeSnia l99l
roku o systemie oSwiaty. Oznacza to, Zenauczyciele nie zapoznali uczni6w

z warunkami i trybem otrzymania wyhszej niz przewidywana rocznej ocerfi

klasyfikacyj nej z zajE(, edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Narusza to art. 44b ust. 8 pkt. 3 w powi4zariu zart. 44b ust. 10 ustawy z dnia 7

wrzesnia 1991 roku o systemie oSwiaty (Dz. U. 22016 poz. 1943, zp62n. zm.).

l8) Statut zawiera informacjg o tym, 2e nauczyciel uzasadnia ustalon4 oceng na wniosek

ucznia lub jego rodzic6w. Zapis taki narusza art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeSnia

1991 roku o systemie oSwiaty (Dz. U. 22016 poz. 1943, zp62n. zm.).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z p62n. zm.) zaleca sig:

1) dopuszcza( do uzytku w szkole programy nauczania uwzglgdniaj4ce catoS6 podstar$

programowej ksztalcenia og6lnego, ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, zgodnie

z art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzesnia l99l r. o systemie o6wiaty (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1943, z pofun. zm.), w zwi4zkl z rozporuqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej

zdnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oruz ksztalcenia og6lnego w poszczegolnych typach szk6l (Dz. U. z
2012 r. poz. 977 z p62n. zm.),

termin realizaqi 31 sierpnia 2018 roku

2) aby na pierwszej stronie ksiqgi arkuszy ocen umieszcz,ac adnotacjq: "Ksigga arkuszl,

ocen uczni6w albo sluchnczy, ktorr,y w ............ roku szkolnyrn ukoticzyli lub opuScili

szkolq", a na koficu ksiggi arkusz,v ocen umieszcz.a( adnotacig: "Ksigga zarn'iera:

1)............... arkuszy ocen uczniow albo siuchaczy, (podai liczbg) kt6rzy ukonczyli

szkoig; 2).............. arkuszy ocen uczniow albo sluchaczy, (podad liczbE) laorzy z

r6znych przyczyn opuScili szkolg" oraz by adnotacjE na kofrcu ksiggi arkuszy ocen

opatrywa6 pieczqci4 szkoly oraz pieczqtk4 i podpisern dyrektora szkoly. zgodnie z $ 16

ust.2-3 rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 7.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki

dokumentacji przebiegu nauczania, dzia\alnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz

rodzaj 6w tej dokumentacj i (Dz. U. z 201 4 r,, poz. I 1 7 0, z p62n. zm.).
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3)

termin realizacji: 30 listopada 2017 roku

aby rada pedagogiczna w ramach swych kompetencji stanowi4cych ustalala spos6b

wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkol4

przez organ sprawuj4cy nadz6r pedagogicztry, w celu doskonalenia pracy szkoly,

zgodnie z art.70 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz.

U . z 2017 poz. 59, z p6in. zm.),

termin realizacji: 15 grudnia 2017 roku

aby dyrektor szkoly omawial z pracownikami szkoly lub plac6wki okolicznoSci

iprzyczyny wypadk6w oraz ustalal Srodki niezbgdne do zapobiehenia im, zgodnie z $ 51

rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku

w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkoladtr

i plac6wkach (Dz. U. 22003 r. Nr 6, poz. 69, z p62n. zm.),

termin realizacji: 20 listopada 201 7 roku

okreSlid w statucie technikum tryb odwolania sig od kary zastosowanej wobec lucznia,

zgodnie z $ 18 pkt. 1 za\qcznika nr 5a do rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statut6w publicznego przedszkola oraz

publicznych szk6l (Dz. U. 22001Nr 61, poz.624,zp6in. zm.),

termin realizacji:1 grudnia 2017 roku

aby ocenianie wewn4trzszkolne obejmowalo ustalenie warunk6w i trybu uzyskania

wyaszych ni? przewidywane rocznych ocen klasyfrkacyjnych z obowiqzkowy'ch zajg6

edukacyjnych oruz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowaria, zgodnie z art.44b ust. 6

pkt. 6 ustawy z dniaT wrzesnia l99l roku o systemie oSwiaty (Dz.U. z2016,poz. 1943,

zpoZn. zm.).

termin realizacji: od 1 grudnia 2017 roku

4)

s)

6)
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miejsce i data podpisania protokolu

Zesn6l Sz.liril Tcchniczrych
43 - 450 Ustron ul 3 Mala 15

tel. 33 854 35 43

NIP 548 - 10 - 59 - 824

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:, ttp K.11)R
z*, p,rn, s, 

irli,il;: il,,cz 
n ych

(*p-r.',..(f'.(L:.{?.'.:. y'/a-tr
' ,1,y',, i1S:'.' 1..',t', | '."t ilrfir.l t l'ri.!A ('

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejs'ie i data odbioru protokolu

Zespril Szkril Tcchnicznych
43 - 450 Ustron ut 3 Mala 15

tel 33 854 35 43
NrP 548 - 10 - 59 - 824

pa rafa/y k o n t r o luj qce go/y c h

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroh,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotycz4cych ustalef

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40'024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Minlstra Edukacji Narodowei z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 t. poz- 1658).

p araJa dyre ktor a szkoly/p lac 6w ki
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