
Bielsko-Biala. I 5 paldziemlk 2017 r.Bielsko-Bi ala, I 5 Puldziemik 20li
DK-88.5533.rt9.2017

Protok6l kontroli dor alnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Technikum nr 3 z Oddzialami Integracyjlymi w Zespole Szk6l
Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jgdrzeja Sniadeckiego w Bielsku-

2.
J.

Bialej,
ul. Juliusza Slowacki ego 24,43-300 Bielsko-Biala

Imig i nazwisko dyrektoia: mgr inZ. Jacek Zielirflski
Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogtrczny: St4ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstafic6w 4la

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: TeresaZai4c, Aldona Fulczyk
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli: OA-OR.057,2.1368.2017,

OA-OR.057.2.1369.2017 z dnia 10.11.2017 r.
6. Terminy rozpoczEciai zakohczenia kontroli: l3 listopada20lT
7. Tertatyka kontroli: Kontrola dorulnaw zakresie,,Nauczania matematyki w szkolach"'

CzynnoSci kontrolne:
Analizowano dokumentacjg: szkolny zestaw program6w natczania, podstawa

programowa i program nauczania, statut szkoty w zaklesie szczegllowych warunk6w i sposobu

oceniania wewn4trzszkolnego, przedmiotowy system oceniania z matematyki, tygodniowy rozklad
zaJQ6, elektroniczny dziennik lekcyjny.

Przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, nauczycielami matematyki.

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z pismem NIK Nr KNO.410.007.00.20I7
Pll7l026 zdnia 4 paldziemika 2017 roku w sprawie przeprowadzanej przez NIK kontroli
,, Nauczanie matematyki w szkolach". Obserwacje lekcji matematyki prowadzono w 5

oddzialach klas: I - IV technikum.

1) Lekcje matematyki odbywaly sig w czterech rlinych pracowniach matematycznych na 5
lekcjach matematyki (eden raz pracownia powt6rzyla sig ), 3 pracownie wyposazone
w projektor, rzutnik, laptop i ekran, monitory s4 w kazdej pracowni, wszystkie maj4 dostgp

do internetu i Wi-Fi, jedna tablica multimedialna orazjeden rzutnik interaktywny .

2) Na wszystkich lekcjach nauczyciele matematyki wykorzystywali pomoce dydaktyczne.

Lp. klasa Pomoce dydaktyczre Zakres wykorzystania pomocy dydaktycznych

1 IV TIR Technik
Informatyki/Technik
Mechatronik

Karty pracy z zadaniami
dlakaZdego ucznia,
zestaw wzor6w
matematycznych,
podrgcznik, plansze

S amo dzi eln e r o zw iqzyw anie zadania
przez uczni6w po zapr ezentowaniu
na tablicy, praca w dw6jkach -
rozwiqzywanie zadari PR.

) I TH2
Technik Elektronik

Program KAHOOT -
platforma on-line,
Podrgcznik, plansze

Test dotycz 4cy przedzial6w
ograniczonych na platforma Kahoot
Uczniowie weryfikuj4 wyniki z
kolegami, otrzym$q natychmiast
informacj g zwr otnq; uczeh zazflacza
przedzia\y liczbowe na osi liczbowei

J. I TRl Tablica multimedialna' Uczeizrranazwy wzor6w
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Technik Mechatronik film dydaktyczny z
internetu, po drg cznik,
plansze

skr6conego mnozenia, potrafi je
zastosowa6 w sytuacji typowej i
nietypowei

4. TI TI2
Technik Informatyk

Program matematyczny
multimedialny GeoGebra,
podrgcznik, plansze

U czeh r o zw i4zuj e r6wnani a

kwadratowe korzystaj qc z poznany ch
wzor6w, rozw i1zuje ni er6wno Sci

kwadratow e z jednq niewiadom4,
oblicza zewzoruwartoS6 funkcji dla
danego argumentu, wyznacza wz6r
funkcji, warto3d najmniejsz4 i
naiwieksza

5. II TI4
Technik Informatyk

Karty pracy dla kazdego
'tcznia, podrgcznik
plansze

U czeh r o zw iqntj e r6wnani a

kwadratowe korzystaj qc z poznany ch
w zor 6w, r o zw iqzuj e ni er6wno Sci

kwadratow e z jednq niewiadom4,
obliczazewzoru wartoS6 funkcji dla
danego argumentu, wyznacza wz6r
funkcji, wartoSi najmniejsz4 i
naiwieksza

3) Nauczyciele na 5 lekcjach korzystali z podrgczrika, (nie uZywali e -podrgcznika), na 3

lekcjach stosowali techniki informacyjno-komunikacyjne (tablica multimedialna - film
dydaktyczny z intemetu, programy multimedialne matematyczne GeoGebra i Kahoot i inne
materialy sieciowe).

4) Klasy czyste, wietrzone, przygotowane do prowadzen ia zajE(, matematyki - spelnialy
warunki higieniczno - sanitarne

5) Zajgciaodbywaty sig zgodnie z planem lekcji w dniu 13 listopada2}l7 roku

Lp. klasa Godzina lekcyjna
zaieC matematvki

Przedmiot poprzedzajqcy
obserwowana lekcie

Przedmiot nastgpuj4cy po obserwowanej
lekcii matematvki

1 IV TIR 8.55 - 9.40 relisia wychowanie fizvczne
2. TT}]2 9.4s - 10.30 relisia geografia
J. I TRI 10.35 - 11.20 reliqia elektronika i elektrotechnika
4. IITT2 1 1.35 - 12.20 j. polski witryny i aplikacje

internetowe/ i. ansielski
5. II TI4 t2.2s - 13.10 podstawy lokalnych

sieci komputerowvch
wychowanie fizyczne

6) Frekwencja na obserwowanych zqgciach.

Lp. klasa Liczebno5C klasy Liczbauczni6w na
obserwowanei lekcii

% wskaZnik obecnoSci
uczni6w

1 IV TIR 24 t8 75%
2. ITHz 18 t6 89%
aJ. I TRI 31 29 97%
4. ITTI2 31 28 90%
5. II TI4 28 22 78%
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7) Nauczyciele okre5lili cele lekcji, podali je uczniom. Zaplanowane cele podczas wszystkich
obserwowanych lekcji zostaly osi4gnigte.

Lp. klasa Cele lekcji Stopieri
osi4gnigcia celu
lekcii

I IV TIR Uczefi wykorzystuje znane trpsci z podstawy
programowej, stosuje wlasnoSci warto5ci
bezwzglednei i uzywa wzor6w skr6coneeo mnoZenia

wysoki

2. ITH2 Uczefi postuguje sig pojgciem przedziatu liczbowego,
zaznacza przedzialy na osi liozbowei

wysoki

3. T TRI Uczefi zna wzory skr6conego mnozenia, stosuje je w
syfuaciach typowvch i nie tynowvch

wysoki

4. II TI2 Uczefi rozwiEzuje r6wnania kwadratowe stosuj4c
odpowiednie wzory, rozwiryuje nier6wnoS6
kwadratowa, stosuie wlasnoSd funkcii kwadratowei

wysoki

5. II TI4 Uczeh wyznacza warto56 najmniejszq i najwigksz4
funkcji kwadratowej w przedziale domknigtym;
wykorzystuje wlasnoSi funkcji liniowej i
kwadratowej; szkicuje wykres funkcji kwadratowej
korzystaiac z iei wzoru

Sredni

8) Uczniowie zostali poinformowani na wszystkich lekcjach (5) o tematyce zajg1 oraz o zakresie
wprowadzanego materialu.

Tematyka obserwowanych lekcji matematyki :

Lp. klasa Tematy obserwowanvch lekc
1 IV TIR Zastosowanie wartoSci bezwzglgdnej i wzor6w skr6conego mnozenia

w zadaniach matematycznych PR.
2. IT}J2 Poi ecie ograniczon e so pr zedzialu liczboweeo.
J. I TRI Wzory skr6conego mno2enia (a+b)2, (a-b)', (a-b) x (a+b)
4. U TT2 Zastosowanie funkcii kwadratowei.
5. II TI4 Funkcia kwadratowa - zastosewanie

9) Na wszystkich lekcjach cele byly powiqzane z tresciami okreSlonymi w przyjgtym programie
navczania i podstawie pro gramowej.

I 0) Metody natczania w poszczeg6lnych klasach:

Lo. klasa Metoda nauczania

I TV TIR samodzielne rozwiqzywanie zadania przez uczni6w
praca w grupach w zespolach dwuosobowych, praca
burza m6zg6w, dyskusja, omawianie sposobu
r ozw i4zania, pr aca z ksiazka

przy tablicy,
indywidualna,

uzyskanego

2. TTHz samodzielne rozwiry.ywanie zadania przez uczni6w po
zaprezentowaniu sposobu rozwipzania przy tablicy, praca
indywidualna, burza m6zg6w, rozwipzywanie zadah on-line na
platformie KAHOOT, dyskusja, omawianie sposobu uzyskanego
r o zw i4zania, pr ac a z ksiEZka

J. I TRI film z internetu, tablica multirnedialna, samodzielne rozwiazywanie
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zadania pr zez uczni6w p o zapr ezentowaniu sp o sobu r ozw i4zarna pr zy

tablicy, omawianie sposobu uzyskanego rozwi4zania, praca z

ksiazka. kr6tki test pod koniec lekcii
4. TITI2 oApytywanie tcznia przy tablicv, omawianie sposobu uzyskania

rozwiqzaiia, praca w grupach 4 osobowych, tozwiqzywanie zadah z
prosramem matematycznym multimedialnym GeoGobra, podrqcznik

5. II TI4 praca zpodrEcznikiem,
pracy, odpytywanie
uzvskani a t o zw iazania.

r o zw iqzyw artie zadafi na indywi dualnej karci e

vcznia przy tablicy, omawianie sposobu

l l)Na wszystkich obserwowanych 5 lekcjach nauczyciele sprawdzili i ocenili pracg domow4

uczni6w z matematyki.

12) Na dw6ch lekcjach wprowadzono nowe zagadnienia, arratrzechutrwalano material

13) We wszystkich 5 obserwowanych klasach nie bylo uczni6w posiadaj4cych opinig lub

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Jednak nauczyciele indywidualizowali spos6b

nauczania poprzez dostosowanie tempa pracy do moZliwoSci uczni6w oraz udzielanie

dodatkowych wskaz6wek.

L4) Podczas obserwowanych lekcji stwierdzon o, 2e nauczyciele stworzyli uczniom r6wne szanse

udzial:uw lekcjach poprzez stworzenie tw6rczej atmosfery i skutecznej motywacji do pracy.

AktywnoS6 uczni6w na p o szczeg6lnych lekcj ach :

Lp. klasa Stopieri aktywnoSci uczni6w na poszczeg6lnych lekcjach

I IV TIR wysoka
) I TH2 wvsoka
J. I TRT wysoka
4. II TI2 wysoka
5. II TI4 Srednia

15) Podczas lekcji na:uczyciele wykorzystywali zar6wno praca indywidualn4 uczni6w, jak i
pracg zespolow4.

O siqgrri gt e efekty na poszczeg6 I nych I ekcj ach :

Lp. klasa Praca indywidualna tak/nie
Osiasniete efektv

1 IV TIR uczniowie poprawnie rozwrpzali zadania,jeden uczeh otrzymal za

ttzy .,*" oceng bardzo dobr4

2. TTH2 za prawidlowo rozwi qzane

,,+", jeden uczen za trzy
(zsodniezWSO)

zadanie r,auczy ciel wstawil uczniowi
plusy otrzymal oceng bardzo dobr4

J. I TRI uczniowie aktywnie pracowali na lekcji, indywidualnie Sledz4

wnikliwie tok lekcji i zglaszaj1 sig do odpowiedzi indywidualnie,
bardzo czgsto motywuie uczni6w pochwal4

4. TTTT2 uczniowie poprawnie rozwi1zali zadania, kahdy w grupie

wykazywal aktywno6i oraz prezentowali spos6b rozwiqzatia na

tablicy, zapracg domow4 uczefiotrzymal ocelg bardzo dobr+

5. II TI4 za prawidtowo rozwiqzane zadanie nauczyciel wstawil dw6m
uczniom..*" zgodnie z WSO
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16) Podczas obserwowanych lekcji jeden raz natczyciel odwolyrval sig do pozaszkolnych
do6wiadczeri uczni6w:

Lp. klasa Tak/nie Pozaszkolne do$wiadczenia uczni6w, do kt6rych odwolywal sig nauczyciel

I IV TIR nle
2. TTHz nle
aJ. I TRI me
4. II TI2. me
5. II TI4 tak Odwolal sig do wymiar6w okna przy obliczaniu funkcji

kwadratowei

17) Na czterech lekcjach uczniowie mieli mozliwo6d dokonania samooceny swojej pracy, La
trzech lekcjach nauczycielki ocenily pracg uczni6w stawiaj4c oceng bardzo dobrq za
aktywnoS6 oraz pojedpcze plusy.

18) Nauczycielka podczas obserwowanych lekcji stosowala obiektywne kryteria oceniania
uczni6w zgodnie z zapisami w statucie szkoly.

19) Na wszystkich pigciu lekcjach prowadzqcy dokonali podsumowaniazajgl zmatematyki.

20) Na pigciu zajgciachuczniowie otrzymali pracA domow4, kt6ra miala na celu utrwalenie treSci
poznanych na obserwowanych lekcj ach.

g. Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonyrni nieprawidlowo5ciami w dzialalnoSci dydaktycznq, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: brak

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.
z20l7r. poz. 1658) zaleca sig: nie wydano
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11. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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,flyy@d;alr*Wflplacdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prailo
zgloszenia pisemnych, umo\ry)owanych zastrzeiefi dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego
Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaficdw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).
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