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Protok6l kontroli doraznej

l. Nazwa szkoty, siedziba: Szkola Podstewowa nr 2 im. Kr6la Kazimiezr Wielkiego

w Bgdzinie, ul. Wolno5ci 51.

2. Imig i nazwisko dyrektora: Iwone Latosiiskr-Kukle.

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator O3wiety,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaic6w 4la.

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Jerzy Godzik

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 3l puifu)edka 2017 r.,

oA-oL057.2.1290.2017

6. Terrniny rozpoczgcia i zakoiczenia kontroli: 12 grudnia 2017 r.

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisdmi arl. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe): Prz*truegaaie

stafutu szkoly. Pnzestnzeganie praw ucznia i praw dziecka.

8. Czynno3ci kontrolne:

' roanowy: z dyrektorem szkoty, pedagogiem szkolnym i wychowawc4ft
' ogl4d dokumentacji szkolnej (pedagog4 wychowawcy klasy) zwi4zarcj ze spraw4.

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

Kontrola zostala przeprowadzona w wyniku pisma W swoim
pi6mie wskazal na nieprawidlowoSci wystgpuj4ce w szkole, w zakresie postepowania wobec jego
syna I. Ponadto stwierdzil, 2e rozmowy z dyrektorem szkoly nie przyniosly oczekiwanych
rezultat6w. Dodal tak2e, Le zapisy w dokumentach szkolnych bgd4cych na stronie szkoiy s4

nieprawidlowe. Domaga sig zmiany kary nagany dla syna na inn4, mniej dotkliwq oraz przeprosin
syna przez wychowawcg klasy w obecnoSci dyrektora szkoly.

Szkola Podstawowa nr 2 im. Kr6la Kazimierza Wielkiego powstala w miejsce przeksztalconego

Miejskiego Zespofu Szk6l nr I z dniem I wrze5nia 2017 r., a nowym dyrektorem szkoly jest p. Iwona
Latosinska-Kukla.

kontrola doraina ustalila:
l) trakcie pobyu w sekretariacie szkoly samowolnie

zabrali pieczqtkg szkoly, kt6ra (za wysok4 lad4) letala na biurku. Z uwagi na nienaluralne
zachowy,vranie sig uczni6w p. seketarka zapytala ich ,,co chowacie za plecami?", Gdy zrobilo sig
gloSno w sekretariacie szkoly ze swojego gabinetu wyszla dyrektor szkoly i wtedy uczniowie
oddali zabran4 piecz4tkg.

2) W nastgpstwie szkola podjgla dzialania wychowawczo-dyscyplinuj4ce wobec uczni6w:
a. rozmo\yy wlja6niaj4ce z pedagogiem szkolnym i wychowawc4 klasy,
b. rozmorr.-"- informacyjne z rodzicami.
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szkolny Zespol Pedagogiczny przy podejmowaniu wniosku do dyrektora szkoly o udzielenie
ucmiom nagany wziql pod uwagg znamienno66 crylu, jak i dotychczasowy ich spos6b
zachowywania sig w szkole (wpisy uwag w dokumentacji wychowawcy klasy).

3) Na podstawie wniosku Zespohr, w dniu 23 listopada 2017 r. Dyrektor szkoty udzielila pisemnej
nagany ucaniom, kt6rQ rodzico otrzymali do wiadomojci.

. 
Statut szkoty, w $ 58 okresla tryb odwolania sig od kary nagany dyrektora szkoly. wedlug

zapisu rodzice ucznia maj4 prawo odwolad sig pisernnie od wymierzonej kary w terminil 7 dni do
Dyrekton Szkoly.

4) Rodzic uczria otzymal pisemna informacjg o ',aganie dla syna w dniu 25 listopada i zgodnie
z zapisem statutowym mial prawo, do dnia 4 gmdnia wnie$i odwolanie od tej kary.
Jak oznajmil w swoim pismie nie uczynil tego, bo ,,po rozmowie z dyrekcj4 szkoty, kt6ra trwala

okolo 75 minut izdne moje argumenty nie zostaly payjgte ze zrozumieniem." w dniu 6 gmdnia
wplyngla skarga na postgpowanie Szkoly Podstawowej nr 2 w Bgdzinie.

Zapisy statutowe szkoly w zakresie kar i nag6d s4 nastgpuj4ce:
7 Eodue z zapisem statutu ucznia moZna ukara6 m.in. zz zle zachowatie ne terenie szkoly i poza
ni4 w trakcie wyjii i wycieczek szkolnych. Jedna z kar zapisanych w tym statucie jest nagana
Dyrektora Szkoly.

Na podstawie przeprowadzonych czynnosci kontrolnych ustalono, ze w podejmowanych przez
szkolg dzialaniach nie stwier&ono naruszenia prawa. Analizuj4c Statu! to zachowanie sig uczni6w
w seketariacie szkoly (nieuprawnione zabranie pieczqtki szkolnej) nalehlo do kategorii ,,zlego
zachowania na terenie szkoty" i za. to moinl.a ucznia ukarad. Spektrum kar przewiduje te2 m.in.
,pagang Dyrektora Szkoty".

Przepisy statutu szkoly powinny byi sformulowane prosto i jednoznacznie, Analizujqc zapis
I 59 dotycz4cy kar dla uczni6w wysuwa sig wniosek, 2e jest on bardzo og6lnikowy i nie stopniuje
rangl przewlnl enia A zz tym idzie przecie? okeilenie wymiaru kary, kt6ry w Statucie szkoly jest

W opinii wychowawcy I!r".pol uczriowski mlezy do zespol6w bardzo irywych,
aktynunych z jednostkami o charakterze przyw6dczym, impulsywnymi. Zesp6l jest zintegrowany,
chgtnie anga2uje sig w dzialania na rerenie szkoly. S dzieli s o i i zadaniami na
terenie klas

Sytuacja
taka znacz4co wplywa na sytuacjg wychowawcz4 w klasie, zaczgla nast9powa6 dezintegracja zespolu
klasowego. W zwiqzku z tym, dla uczni6w przeprowadzane sq r6*e zajgcia wychowawcze, kt6rych
tematyka zostala przygotowana po konsultacji z pedagogiem, psyc
uczni6w. R6wnolegle odbywaiy sig rozmowy z rodzicami uczni6w.

hologiem szkolnym i rodzicami

O wystgpuj4cych problemach wychowawczych, a t*ze podejmowanych przez wychowawca klasy
dzialaniach w tej klasie informowani sq na bie24co zar6wno dyrekrorjak i pedagog szkolny.

Odnosnie pozostalych zarzvt'w o nieprawidlowoSciach i pomylkach wystgpuj4cych
w procedurach szkolnych p. dyrektor wyja6nila, 2e dokumenracja ta jest w trakcie analiz zespolu
i ulega stopniowej nowelizacji. Jak nadmienila, najwa2niejszy akt prawny - Statut Szkoly
Podslawowej nr 2 zostal przyjgty uchwalq Rady Pedagogicznel nr 12/201712018 z dnia 29 listopada
2017 r. i wszedl w Zycie.

Nie jest wlajciwa formula zapisu g 59 Statutu szkoly: ,,$ 59. Zasady karnego przeniesienia
ucznia do innej szkoly". Ustarva - Prawo oSrviatorve m6rvi o przypadkach. w kt6rych d_v-rektor mo2e
w-vstqpic o przeniesieuie ucznia do innej szkoly. Nie jest to karne przeniesienie.
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Biorqc pod uwagg poryyisze, z strzeflenla dotyczqce podejmorvanych przez szkolg dzialafi,
w z:kresie zastosowania kary wobec ucznia uznano za niezasadne.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo5ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwier&onymi nieprawidlowosciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuiczej oraz ionej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie ujawniono

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z daia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe @2. U.

22017 r- , poz. 59 zp6in. zrn.) zaleca sig:

l) Uzupehii zapisy w statucie szkoly o przypadki, w kt6rych dyreklor szkoty podstawowej

mo2e wystqpi6 do kuratora o6wiaty z wnioskiem o przeniesienie uczria do innej szkoly

wynikaj4ce z przepisu Art. 98 ww. ustalvy - Prawo odwiatowe @2.U., poz. 59 z p6in

zm.).

termin realizacji: 31 stycznia 201E r.

)qxwor-^€c , 2lt.mr
" 't' "' " "' """" "'

?^e 14-'1"'
pdpit kontolujqcego, nteJsce i dara pdpisanm ptutokotu

J*no flor.f :tzr - W.]rvLo. .(o r.rou.:t € c !1, lA. ADll v
pdpts dynlaora uLo$r'placdvki, ni.is.. i tu a pobisrio protoLoh

12. Poiwiadczenie odbioru protokofu kontroli:

5r^ror'e Atrnt^'tiV'u*ln $r.6"r.;r?( M \a. All.r
podpis brektora szkor/placoiki. niejsce i tuto dbioru prcto*alu

Dyrekorowi szkoly/placiwki, v, terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protolalu lontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2ert doryczqcych ustalefi zawartych

w prolokole kontroti do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, u!. Powslaic6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie

z $ t8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).

),N.-.


