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Protok6l kontroli dorafnej

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Technikum w Zespole Szk6l Zawodowych im. prof.

Jerzego Buzka w Wggierskiej G6rce, ul. KoScitrszki 14,34-350 Wggierska G6rka

Imig i nazwisko dyrektora: Lucyna Sleziak

Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 17,11.2017 r.

, ;.*:I,lri;ili;',0,!ooou"nia kontror i t..fuiff?,. - 17.#rf; 
".

7. Tematyka kontroli: sytuacja uczni6w uczgszczaj4cych do szkoty oraz warunk6w,

w jakich realizuj4 obowi4zek szkolny w roku 201712018.

8. CzynnoSci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono na proSbg Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie,

dotyczqcej przekazania aktualnej informacji na temat sytuacji uczni6w, rtczEszczqqcych do

Technikum, wchodz1cego w sklad Zespolu Szk6l Zawodowych im. Prof. Jerzego Buzka

w Wggierskiej G6rce oraz warunk6w, w jakioh uczniowie rcalizujq obowi4zek szkolny

w roku 201712018.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, dokonano

oglgdzin budynku szkoly oraz wyposahenia sal i pracowni lekcyjnych, sprawdzono arkusz

organizacji pracy szkoly na rok szkolny 201712018 wraz z aneksami, statuty: Technikum

oraz Zespolu, program wychowawczo-profilaktyczny, dzienniki zajgt,, ksiggg uczni6w,

rozklad zajgt, w roku szkolnym 201712018, plan dy2ur6w nauczycieli, wykaz uczniow

dojezdzajqcych do szkoly z poszczeg6lnych gmin, dokumentacjg pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, rejestr wypadk6w uczni6w, ksi4zkg obiektu budowlanego oruz protokoly

z kontroli obiekt6w naleLqcych do Zespolu Szk6l Zawodov,rych w Wggierskiej G6rce:

protok6l z okresowej kontroli stanu technicznego sprawnoSci obiektu budowlanego, protok6l

kontroli rocznej stanu technicznego budynku, protokoly z przegl4du technicznego

i konserwacji podrgcznego sprzqtu gaSniczego.
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9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Technikum wraz z Bran2ow4 Szkol4 I Stopnia, wchodz4ce w sklad Zespolu Szk6l

Zawodowych im. Prof. Jeruego Buzka w Wggierskiej G6rce mieszczq sig na trzech

kondygnacjach w budynku czteropigtrowego biurowca przy ulicy KoSciuszki 14.

Szkola dysponuje 14 salami i pracowniami (rysunku technicznego, technologii, obr6bki

rgcznq, elektrotechniki i elektroniki, technologii mechanicznej, monta2uurz1dzeh i system6w

mechatronicznych, eksploatacji urzqdzeh i system6w mechatronicznych, projektowania

i programowania urzqdzen i system6w mechatronicznych, urzqdzen techniki komputerowej,

sieciowych system6w operacyjnych, aplikacji intemetowych, obslugi turystycznej), bibliotek4

szkoln4, gabinetem pielggniarki, gabinetem pedagoga szkolnego, zapleczami dydaktycznymi,

sklepikiem szkolnym, pomieszczeniem dla szkolnego zespolu muzycznego, szatniami, zastgpcz1

sal4 gimnastycznq oraz dzialk4 rekreacyjn4 wykorzystywan4 do zalge wychowania frzycznego.

Ponadto, uczniowie korzystaj4 z obiekt6w sportowych nalehqcych do Gminy Wggierska G6rka,

np. hala sportowa w Wggierskiej G6rce i w Cigcinie, boisko Orlik.

Zgodnie z arkuszem organizacyjnym Zespolu Szk6l Zawodowych w Wggierskiej G6rce

na rok szkolny 201712018 zatwierdzonym do realizacji przez organ prowadzqcy szkolg dnia

29.05.2017 r. wraz z aneksami z dnia 16.08.2017 r. oraz z dnia 04.09.2017 r., w szkole

zatrudnionych jest lqcznie 27 nauczycieli, w tym 12 pelnozatrudnionych,

l3 niepelnozatrudnionych, jeden nauczyciel przeby.'uva na urlopie macierzyriskim.

Technikum w Zespole Szk6l Zawodowych ksztalci w zawodach: technik mechanik,

technik mechatronik. technik informatyk, technik obslugi turystycznej. Do 5 oddziat6w

Technikum vcz1szcza 158 uczni6w, w tym 35 dziewczqt. W klasie I dwuzawodowej naukg

pobiera 38 uczni6w, r.l,tym w zawodzie technik mechatronik - 13 uczni6w, w zawodzie technik

informatyk - 25 uczni6w. W klasie II dwuzawodowej naukg pobiera 36 uczni6w, w tym

w zawodzie technik mechatronik i technik informatyk - po 18 uczni6w. W klasie III

dwuzawodowej naukg pobiera 24 tczni6w, w tym w zawodzie technik mechatronik i technik

informatyk - po 18 uczni6w. W klasie IVA dwuzawodowej naukg pobiera 32 tczni6w, w tym

w zawodzie technik mechatronik - 13 uczni6w, technik obslugi turystycznej - 19 uczni6w.

W klasie IVB dwuzau,odowej naukg pobiera 28 uczni6w, w tym w zawodzie technik mechanik

i technik infonnatyk - po 14 uczni6w.

Zesp6L Szkol Zawodowych w Wggierskiej G6rce prowadzi zgodnie z przepisami

prawa oSwiatowego ksiggg uczni6w (data zaLo4enia 01 .0g.200g r.), do kt6rej zostali wpisani

odpowiednio pod nastqpuj 4cymi numerami uczniowie Technikum :
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- klas IV od nr 1320 do nr 1390 rok szkolny 20l4lT0ls

- klasy III od nr 1391 do t427 rok szkolny 2015/2016

- klasy II od nr 1428 do m 1466 rok szkolny 2}rc12017

- klasy I od nr 1467 do nr 1504 rok szkolny 2AfiD}lB
Zesp6l Szk6l Zawodowych w Wggierskiej G6rce jest oSrodkiem egzaminacyjnym i spelnia

standardy do odpowiednich kwalifikacji, w kt6rych szkola ksztalci. Posiadane wyposa:Zenie

umo2liwia przeprowadzanie egzamin6w kwalifikacyjnych: M.20,8.03,E.18, E.19,8.12,8.I3,8.14,
T.13, T.14, M.44,311 50, 32101.

W procesie ksztalcenia szkola wykorzystuje zasoby wlasne oraz realizuje czgS6 tresci

programowych z zajgd praktycznych w Powiatowym Centrum Ksztalcenia Praktycznego

i Ustawicznego w Zywcu (obr6bka mechanicznaraz w tygodniu w klasie lll) oraz w zakladach

pracy, z kt6rymi szkola podpisala umowg. Natomiast obr6bka rQczna odbywa sig w pracowni

szkolnej - Slusarni, wyposa2onej w caloSci przez lokaln4 firmg Metalpol.

Dyrektor szkoly dba o jej promocjg w Srodowisku lokalnym oraz konsultacje spoleczne,

dotyczqce zasadno(ci funkcjonowania Technikum i ksztalcenia w zawodach technik informatyk,

technik mechanik, technik mechatronik, technik obslugi turystycznej (zakady pracy, Gimnazjum).

W Zespole dziala szkolny wolontariat oraz zespll muzyczny Hamerband, uczniowie maj4

mozliwo$i korzystania z konsultacji zposzczeg6lnych przedmiot6w. Organizowane sqr6ane formy

wsparcia dla mlodziely w postaci: stypendium dla wyr6wnywania szans edukacyjnych dla 3

uczni6w, stypendium za wyniki w nauce dla4 tcznilw oraz stypendia pienigzne fundowane przez

Radg Rodzic6w. Ponadto, szkola wsp6lpracuje z Gminnymi Osrodkami Pomocy Spolecznej

w Wggierskiej G6rce, Radziechowych-Wieprzu, Mil6wce, Ujsolach, Rajczy w zakresie darmowych

posilk6w dla 18 uczni6w.

Zadania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym uwzglgdniaj 4 rozwoj

emocjonalny, intelektualny, moralny, duchowy i spoleczny uczni6w W zaleZnoSci od potrzeb,

rrrtodzie? Technikum objgta jest pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn4, a dla kazdego ucznia

przygotowane s4 indywidualne karty, zawieraj1ce diagnozg i formy udzielanej pomocy. 33 uczni6w

Technik6w posiada opinie poradni psychologiczno-ped,agogicznej, dotyczqcych: dysleksji,

dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii. Dla jednego z uczni6w zorganizowano zajgcia nauczaria

indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego ze wzglgdu na

niepelnosprawnoSd ruchow4. Do szkoly uczgszczajq uczniowie z problemami zdrowotnymi: wady

wzroku, cukrzyca, problemy z ukladem kl:qzenia.

Dwatazy w tygodniu mlodzie? Technikum ma moZliwoSi korzystania z pomocy pielggniarki

szkolnej otaz z pomocy pedagoga szkolnego. W ramach pedagogizacji rodzic6w,
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w dniu 2l.Og.2Ol7 r. zorganizowano spotkanie na temat depresji i stan6w depresyjnych (protokolarz

zespotu wychowawc6w). Kolejne spotkanie w ramach pedagogizacji rodzic6w planowane jest na

dzieh22.ll.2017 r.

Rozklad zajEt w szkole dostosowany jest do potrzeb uczni6w, zwlaszcza doiehdhaj1cych do

szkoly z okolicznych gmin: busami, komunikacj4 miejsk4 lub PKP. Uczniowie, w zaleZnoSci od

klasy rozp oczynajq zajgcia najwczeSniej o godzinie 7.30, a kohczq najp62niej o godzinie 12.45

lub 15.15.

Z Gminy Rajcza dojeadza 28 uczni6w, w tym ze ZwardoniaT uczni6w, Rajczy 11 uczni6w,

Soli 4 uczni6w, Soli-Kiczora2tczri6w, Rycerki Dolnej I luczef^, Rycerki G6rnej 3 uczni6w.

Z Gminy Ujsoly dajeadaa 13 uczni6w, w tym ze Zlatnej 3 uczni6w, z Glinki 4 uczni6w,

z Ujsol5 uczni6w, Sobl6u'ki I tczeh.

Z Gminy Mil6wka dojeadaa 38 uczni6w, w tym z Kamesznicy 18 uczni6w, Lalik 5 uczni6w,

Nieledwi 4 tczni6w, Szare 2 :uczni6w, Mil6wki 9 uczni6w.

Z Gminy Radziechowy - Wieprz dojehd?a 16 uczni6w, w tym z Wieptza 4 tczni6w,

z Radziechowych 5 uczni6w, Przybgdzy 5 uczni6w, BrzuSnika i Juszczyty po I uczniu.

Z Gminy Wggierska G6rka dojeldha 107 uczni6w, w tym z CiEciny 45 uczni6w,

z Wggierskiej G6rki 20 uczni6w, CiSca 26tczni6w,zZabnicy 16 uczni6w.

tr qcznie do Zespolu Szk61 w Wggierskiej G6rce dojehdla 53Yo uczni6w z Gminy Wggierska

G6rka i 47%rrlodziely zpozostalych gmin.

Statut Technikum przyjEty uchwal4 Rady Pedagogicznej Nr 41201612017 z dnia 31.08.2016 t.

i obowi4zuj4cy od dnia 01.09.2016 r.w $ 3, $ 13, $ 19 zawiera informacje dotyczqce zapewnienia

i przestrze gania zasad bezpieczenstwa w szkole.

W rejestrze wypadk6w uczni6w, w tym roku szkolnym nie odnotowano zdarzeit

zagra2ajqcych Zyciu lub zdrowiu uczni6w. W szkole obowi4zuje plan dy2ur6w nauczycielskich,

potwierdzony podpisari nauczycieli. Przerwy w zajEciach uczniowie spqdzaj4 pod nadzorem

nauczycieli

W szkole oznakowano drogi ewakuacyjne, wyjScia, na kahdym z pigter znajduje sig plan

ewakuacji, w salach i pracowniach oraz w pokoju nauczycielskim regulaminy oraz instrukcje

bezpieczehstwa i higieny pracy, apteczki zaopatrzone w Srodki niezbgdne do udzielania pierwszej

pomocy. Schody wyposaZone sQ w balustrady z porQczami wyposaZonymi przed ewentualnym

zsuwaniem sig po nich. lJrz4dzenia higieniczno-sanitarne sq sprawne i utrzyrnywane w czysto5ci.

pomieszczenia budynku szkoly, w kt6rych prowadzone s4 zajgcia nie stwarzaj4 zagrohenia dla

b ezpieczenstwa uczni 6w.
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W dokumentacji szkolnej znajduje sig ksipka obiektu budowlanego prowadzona od

22.,03.2002 r. oraz protok6t z okresowej kontroli stanu technicznego sprawno3ci obiektu

budowlanego Nr Il2Ol7 z dnia 18.10.2017 r.; protok6l kontroli rocznej stanu technicznego

Nr 1/10/2017 z dnia l7.l}.2\l7 r.; protokoly z okresowej kontroli przewod6w kominowych

Nr 24012017; protokoly z przeglqdu technicznego i konserwacji podrgcznego sprzqtu gafiniczego

z dnia 05.06.2017 r.; protokoly z kontroli obiekt6w nalehqcych do Zespolu Szk6l Zawodowych

w Wggierskiej G6rce - ostatni z dnia 30.08.2016 r. Nauczyciele szkoly zostali przeszkoleni

w zakresie BHP oraz udzielania pomocy przedmedy cznej.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakesie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oruz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

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

(Dz. U. 22017 r. poz. 59 i 949 ) zaleca sig: zaleceri nie wydano
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoty/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeZen dotycz4cych ustaleri

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

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia

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