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l. Nazwa szkoty, siedziba: Gimnazjum nr 13 im. Adama Mickiewica w Sosnowcq

ul. Zamenhofa 15.

2. lmig i nazwisko dyrektora: Aleks andta ihik
3. Nazwa i sie&iba oqanu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kr:rator O5wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powsaricow 4 I a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Jerzy Godzik

5. Data wydania i numer upowr2nienia do przeprowadzenia kontroli: 31 paidziem*a, 2017 t-,

oA-oR.057.2. 1290.2017

6. Terminy rozp oczi.cia i z*oitczania kontroli: 3l pttzemika20l7 r.

7. Tematyka kontoli (zgodtta z przepisoni drt. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe): Zapewnienie

uczniom bezpiecznych i higienicznych werunk6w neoki, wychowania i opieki

8, Czynnodci kontrolne:

' roznowy: z dyrektorcm szkoly i pedagogiem szkolnyrn,

' ogled dokumentacji szkolnej ruiyarcj ze spraw+

9. Opis usalonego stanu faktycznego, w tym ujawniotrych nieprawidlowoSci:

Kontrola zostala naw akie w dnit 24 pafldaemika 2017 r. doLYl

oJclec swoim piSmie wskazywal na
ske6lenia tego uczria z listY

uczni6w szkoty. Ponadto twierdzil, ze rozmowy z
klasy nie przyniosly oczekiwanych rezultat6w.

cydowala sig ujawnit wiadomoici, jakie pojawily sig najei temat w Internecie-

Przeprowadzon4 w dniu 3l paidzremika2llT r. kontrola doralna ustalila

W klasie w obecn roku szko sig 29 uczni6w, w t)'rn 6 uczni6w przyjgtych

.09.2017 r

2)

3) Po ma i o trudnoSciach adaptacyjnych c6rki

w zespole klasowym (18.09 2017 r.) szkota podjgla dzialania maj4ce rozwiqzai te prob

I'rorvadzone byly indywidua lne rozmowy wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z

bie2qca wsp6lpraca z matkq (rozmowy relefoniczne, koresponde

Jego
dyrekcj4, pedagogiem szkolnym i wychowawcq
Dodal takze, Le cdrka dopiero w weekend
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elektronicznym) oaz zaigcia integracyjne rv klasifrra @mar: Jak radzit sobie z emocjanti
i stresem przeprowa&one przez p.dagoga.

4) w dniu 12 paLdztenika 2017 r. matka ucunnicy spotkala si9 z wychowawcq klasy, w jego
trakcie poinformowala o dals-zynr szykanowaniu jej c6rki przez niekt6rych u.ao* d^y.
wychowawca klasy przekazala matce, ze wsp6lnie z pedagogiem szkolnym pracui4 z klasqi potrzebny jest czas, aby uzyska6 porytywne efekty tych dziahn. poinfonaoiut^ t z,
o kontynuacji dzialan integrujqcych zespol klasowy. Sprawg tEom6wiono, w tym samlm dniu na
posiedzeniu Zespolu Wychowawczego

5) W dniu 16 paidnemtka 2017 r. pedagog szkolny przeprowadzil w klasielkolejne zaj gcia
integracyjne na tem at: Integracja, analiza 16l grupowych.

6) Nastgpnego dnic 17 paidrielrt ka 2017 r. matka w roznrowie z wicedyrektorem szkoly
poinformowala o sytuacji rodzilurej uczeruricy. O konfliktach pomigdzy Ni4 a byllm mg2em
(ojcem uczennicy) w zakresie wychowywania c6rki, o uczestnictwie c6rki w spotkaniach
z psychologiem (wg matki przcrwane po 2 spotkaniach za namow4 ojca).

7) W dniu 20 pardzie6il5a 2017 r. (pi4rck) podczas spotkania wychowawcy klasy matkqz

e)

uczeuucy, w obecno3ci pedagoga szkolnego szkola zostala poir:formowana o ni
zachowaniach

szkoly

8) pallzienika 2017 r. wychowawca klasy wsp6lnie z pdagogsw. szkolnym
przeprowa&ili rozrnoury z uczniami wskazanym.i przrz matkj uczennicy jako najbardzicj
aktywnych szykanowaniu jej c6rki. Chlopcy sig do psychicznego agcania si9 nadprzyznali
kolezank4 z klasy i z"mieszczeaia obra2liwych ,,mem6w" na facebook-u. Uczniowie nstali
zobowiqzani do zaprze stani a wsze I kic h form agresji wobec kolezanki, tabe poprzez wlqczanie
si? Y, iarty na jej temat, vtyimiewanie itp.
Jcden z uczni6w (organizator gnrpy) zostal ukarany Naganq Dyrektora Szkoly,

17 r. odbylo sig zebranie klasowe rodzic6w kt6rym
zosAla przedstawiona i om6wiona syhracja w tej klasie. Ojciec uczennicy byl po raz pierurzy
w sz,kole, w celu wyja6nienia sprawy. Po zebraniu klasowym rodzice uczennicy spotkali si9 z
dyreltorem szkot, na kt6rym dyrektor szkoty przedstawila calq sytuacjg zwilzanl z ich c6rk+
aspekt prawny sprawy i mo2liwoici szkoty. W rozmowie uczestriczyl pedagog szkolnn kt6ry
poinfonnowal rodzic6w o roznowach z uczniami, ich pedagogizacji oraz poinformowaniu
uczni6w o skutkach prawnych dla nich w zwiqzku z zaistnialq sytr:acj4 (cyberprzemoc).

l0) Po tym spotkaniu pedagog szkolny spotkal siQ Jeszcze tylko z ojcem uczennicy, w [akcie
kt6rego pedagog szkolny zobowi4zal sig osobi3cie informowa6 ojca o dalszych dzialaniach
podejmowanych w szkole i ich efektach.

c{nnodci kontrolnych ustalono, 2e



Dodatkowo, uczei gimnazjum podlega obowi4zkowi szkolnemu, co wynika z art. 15 ust.2 ustawy
z dnia-7 wrzesnia l99l r. o systemie oswiaty (tj. Dz. u. z 2016 r., poz. 1943 z p6in. znr.). Zgodnie
z. art' 

_39 
ulr 2a ww. usrawy o systemie oswiaty ucznia objgtego obowiazkiem szkolnym nie mo2na

skeslic z listy uczri6w szkoly. w r'Tasadnionych przypadkich uczeri terl na wniosek dyrektora
szkoly, mo2e zostae przeniesiony przez kuratora o3wiaty do innej szkoty.

Biorqc pod uwage powyisze, zastrzeienir dotycz4ce podejmowanych przez szkorg
dzialaf unano za niezasadne,

lO.opis ujarvnionych 
. 
nieprawidlowosci w zakresie nieobigtym kontrolq w zwiezku

ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnoici dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuiczej oraz innej dzialalno3ci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie ujawniono

1!. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dria 14 gnr.dnia 2016 r. - prawo odwiatowe @2. u.
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Dyrehorowi szkoly/placdwki, w tetminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protoknlu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnyclt, umotytowanych zastrzeileri dotyczqcych ustalefi zawartych

w protolrole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaricdw 4|a, 40-024 Katowice, zgodnie

z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
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12. Po5wiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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