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Protok6l kontroli doralnej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr
4I-208 Sosnowiec.

Imig i nazwisko dyrektora: Mariusz Musial.

13 w Sosnowcu, ul.

Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny:
ul. Powstaric6w 41a, 40 -024 Katowice.

Sl4ski Kurator OSwiaty,

Imig i nazwisko kontroluj4cego: wizytator Maria Policht.
Data wydania i numery upowaZnieri do przeprowadzenia kontroli: 22 listopada2}lT r.,
nr. OA-OR .057 .2.1448.2017 .

Terminy rozpoczEciai zakoiczenia kontroli: 27 listopada2}lT r.-27 listopada 2017 r.

Tematyka kontroli: Zapevtnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,

wychowania i opieki.
Kontrola przepiowadzona w zwiEzku z informacj4 rodzic6w skierowan4 do Sl4skiego

Kuratora OSwiaty.
CzynnoSci kontrolne:

a. ogl4dbudynku szkoly,
b. analizadokumentacji, w tym m.in.:

Rejestru skarg i wniosk6w,
Rejestru wypadk6w,
Planu za1E6,

Harmonogramu dy2ur6w nauczycieli,
c. rozmowa z dyrektorem szkoly - P. Mariuszem Musialem,
d. ankieta anonimowa przeprowadzonawSr6d uczni6w klas IV - VII Szkoly

Podstawowej i klasy II a i III a Gimnazjum.
Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
W trakcie kontroli ustalono, ze:

l) szatnie w Szkole Podstawowej nr 13 w Sosnowcu umieszczone sQ w piwnicy budynku.
Klasy I - V korzystajqz odrgbnej szatni, podzielonej na boksy dlakuhdej klasy. Szatnia
jest zamykana po dzwonku na lekcje. Klasy VI - VII i klasy gimnazjalne korzystaj4
z innej szatni, do kt6rej uczniowie wchodz4 osobnym wejSciem. Uczniowie
rozpoczynq4cy zajEcia od drugiej godziny lekcyjnej oczekuj4 na rozpoczgcie lekcji
w pomieszczeniu szatni. Z wyjaSnieri dyrektora wynika, cyt. ,,Uczniowie nie mogq

przemieszczat sig dowolnie po calej szkole ze wzglgdu na ich bezpieczeitstwo oraz
moZliwoit zakl1cenia pracy klasom majqcym ju| zajgcia lekcyjne". Podczas ogl4du

budynku szkoly, o godzi4ie 8.30, stwierdzono obecnoSd w szatni 17 uczni6w gimnazjum
przebywajqcych w trzech boksach pod nadzorem pracqwnika obslugi.
Nale2y zauwa?yl, 2e art.6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(t. i. Dz.U. z 2017 r. poz. ll89) powierza nauczycielom obowiqzek realizowaniazadah
zwiqzanych z podstawowymi funkcjami szkoly - dydaktyczn4, wychowawczq
i opiekuricz4, w tym zwi4zanych z zapewnieniem uczniom bezpieczenstwa. Zatem

wyl4cznie nauczyciel odpowiada za bezpieczefstwo dzieci. Pracownik obslugi nie jest

uprawniony do samodzielnego sprawowania opieki nad uczniami.
Stwierdzono r6wnie2, 2e w tym samym czasie na korytarzu ,,niskiego parteru" przy

stolikach w poblizu biblioteki przebywaly trzy tczennice gimnazjr,tm oczekujqce na

rozpoczgcie lekcji. W pomieszczeniu biblioteki, do kt6rej byly otwarte drzwi, przebywala
w tym czasie nauczycielka. Zgodnie z wyjaSnieniami dyrektora cyt. Drzv,i z szulni
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w rcjcstrze skarg i wniosk6w prowadzonych przez dyrektora szkoly nie stwierdzono
skarg czy zahalen dotyczqcych niszczenia kurtek, czy giniEcia rzeczy uczni6w w szatni.
Ostatni wpis w rejestrze pochodzi z 2004 r. Z v,,yjalnieri dyrektora wynika, 2e bieaqcym
roku szkolnym zgloszono zaginigcie pary but6w ucznia z mlodszych klas szkoly
podstawowej. Wedlug dyrektora sprawa zostala zalatwiona polubownie, a rodzice nie
zglaszali zastrzelefi. Dyrektor oSwiadczyl, 2e w szatni nie dochodzilo do b6jek, ani
palenia papieros6w.
plan ewakuacji umieszczony jest w dobrze widocznym, latwo dostgpnym miejscu, a drogi
ewakuacyjne oznaczone s4 w spos6b wyruhny i trwaly. W dniu kontroli pruerwy
uczniowie spgdzali pod nadzorem nauczyciela. zgodnie z przedstawionym
harmonogramem dy2ur6w. Dyrektor prowadzi rejestr wypadk6w. Ostatniego wpisu
w rejestrze dokonano 18 maja 2017 r. Sporzqdzono protok6l powypadkowy. Podczas
ogl4du budynku stwierdzono ubytek wykladziny przy wejSciu do szatni klas I-V oraz
ubytek w oslonie grzejnika na korytarzu II pigtra mogQcy stanowid zagroaenie dla
bezpieczenstwa uczni6w. Zobowi4zano dyrektora do natychmiastowego usunigcia ww.
usterek.
Podczas kontroli przeprowadzono anonimow4 ankietg wSr6d uczni6w klas IV * VII
szkoly podstawowej oraz klasy II a i III a gimnazjum na temat poczucia bezpieczeristwa
w szkole. Ankietowano stu jedenastu uczni6w - wszystkich obecnych w dniu kontroli.
Z analizy wynik6w ankiety wynika, 2e 70 oZ ankietowanych uczni6w czuje sig w szkole
bezpiecznie. 73% ankietowanych uwa2a, 2e nie ma w szkole uczni6w, kt6rych sig boj4.
JednoczeSnie 47Yo ankietowanych spotkalo sig z przypadkami popychania, szarpania,
53% - z przemoc4 slown4, 30Yo z przypadkami kopania i bicia, 2l% - z przypadkami
znqcania sig nad mlodszymi i slabszymi, 9% - z zastraszaniem, gro2eniem
i szantahowaniem, co wskazuje na wystgpowanie w szkole agresji wSr6d uczni6w.
Zgodnie z wynikami ankiety o przypadkach przemocy 48% uczni6w informuje
wychowawc7, 4lo/o rodzic6w, 3lo/o koleg6w. W starszych klasach -

a230 % uczni6w nie informuje nikogo. Na pytanie o czas, kiedy dochodzi do
przypadk6w przemocy 5402 ankietowanych odpowiedzialo. 2e do przemoc], dochodzi na
przerwie. a 360/o 2e po lekcjach. W odpowiedzi o miejsce w kt6rym dochodzi do
pzemocy 5l% respondent6w stwierdzilo, 2e przemoc ma miejsce na koqytarzu.
28 % uczni6w klas mlodszych wskazalo szatnig jako miejsce, w kt6rej dochodzi do

przemocy. Takiej odpowiedzi udzielilo lZYo uczni6w
Wedlug 30 Yo uczni6w zdarza sig, ze nauczyciele w trakcie lekcji pozostawiaj4 uczni6w
bez opieki. Uczniowie klasy wskazywali jako zajicia na kt6rych najczgsciej
dochodzi do tego tvou zachowafl - - - ' 

Uczniowie klasy

wskazali -

i zwiEkszenia nadzoru dyrektora szkoly nad pric4 nauczycieli.

3)

4)

a

Uczniowie z klasy
Resoondenci z .

Maj4c na uwadze ustalenia kontroli naleLy stwierdzii, Ze orgarlizacja opieki nad uczniami
oczekuj4cym na rozpoczgcie lekcji w szatni nie jest wlaSciwa. fonadto niepokoj4ce wyniki
ankiety powinny stanowid material do dalszej diagnozy obszarfr bezpieczenstwa w szkole
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I0. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w
zestwierdzonymi nieprawidiowoSciami w

zakresie nieobjEtyrn kontrolq w zwi4zku
dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialal no Sci statutowej szkoly I plac6wki : nie stwierdzono

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

l) maj4c na uwadze obowi4zek dyrektora szkoly w zakresie zapewnienia uczniom
bezpieczenstwa, wynikaj4cy z art. 68 ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm) podj4i dzialania, aby osoby nieuprawnione, tj. pracownicy
obslugi, nie wykonywaly samodzielnie czynnoSci sprawowania opieki nad uczniami.

termin realizacji zalecenia: od dnia podpisania protokolu

2) dokonai diagnozy pracy szkoly w obszarze bezpieczeristwa, w ramach wspomagania
nauczycieli w rcalizacji ich dzialaf, w my5l $ 22 ust. I rozporzEdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 i.,
poz.1658).

termin realizacjizaleceniado 3l stycznia 2018 r.

j) zwigkszy(, nadz6r nad pracE nauczycieli zgodnie z obowiqzkiem dyrektora, wynikaj4cym
zart.68 ust. lpkt2ustawyzdnia 14grudnia2016tPrawooSwiatowe (Dz.U.z2bl7r.,
poz. 59 ze zm.).

termin realizacji zalecenia: od dnia podpisania protokolu

%/7

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

4) Po5wiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeaen dolycz4cych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-0?4
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpni,
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. u. 2017 r., poz. l65g).
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