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Protokril kontroli dora2nej

1. Nazwa szkoly: Szkola Podstawowa nr 7 w Czeledzi ul. Spacerowa 2,41-253 Czela&L

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Artur Polak

3. Nazwa i siedziba organu sprawujecego nadz6r pedagogiczny: St4ski Kurator 0Swiaty,

40{24 Katowice, ul. Powstafic6w 4l
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata B4lq Anna Adamczyk

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 8 grudnia 2017 r.

OA-OR057.2. 1543 .2017:, OA-OR057.2.1544.2017

6. Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: 11 grudnia 2017 r.l ll grudnia 2017 r.

7. Tematyka kontroli: Przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych

prawach. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,

wychowania i opieki.

8. Czynno5ci kontrolne:

rozrnowa z dyrektorem szkoiy, pedagogiem. wychowawcq
analiza dokumentacj i:
dziennika lekcyjnego kl.
dziennika zaj gi korekcyj mpensacyjnych,
obowi4zuj 4cych w szkole procedur,
oSwiadczen matki,
pisemnego wyjaSnienia dpektor4
orzecznnia P or adni Psychologi czno-Pedago gi cznej
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Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku

przemocowych zachowari nauczyciela.

matki uczemicv klasv
t>

r6wie6niczej i zaniedban

ze skarg4

przemocy oraz

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych niepraw.idlowoSci:

I ) Dziecko uczq;szczz do Szkoly Podstawowei-x Czeladzi od kJasy'-wczeSniej
pobieralo edukacjg w innej szkole poza rejonem.

2) Od I wrze5nia 2017 roku wychowawczyni klasl F-)zostaje w stalym kontakcie

z matk4 uczennicy, gdyZ zglaiza ona czgsto r62ne formy zlego traktowan ia c6rki przez

kofezanki. Z rozmow.t, z wychorvawczl,niq i obszemej dokumentacji wychowau,cy wynika,

z.e zdarzaly sig drobne nieporozumienia miedzy dziewczynkami, kt6re jednak godzily sig.



3) We wrzeSniu matka uczennicy rie uyrazila zgody na ankietowanie lub konsultowanie c6rki

przez pedagoga szkolnego z niemanych przyczyn (o6wiadczenie z 3.10.2017 r.).

4) Matka uczennicy zglaszala do wychowawczyni klasy problem c6rki z r6wieSnikami z powodu

diety z,xiqzarej z dolegliwoiciami zdrowotlymi. Tematyka ta zostala przez tychowawca

om6wiona. Wychowawczyni na pro6\ matki sporz4dzila 16 paldziemlka 2017 r. opinig

o uczennicy w celu przedlo2enia w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Wynika z niej,

2e dziecko jest bardzo wra2liwe i emocjonalne.

5) Szkola podjgla 13 listopada 2017 r. dzialania maj4ce na celu objgcie uczennicy pomoc4

psychologiczno-pedagogiczn4 gdy2 matka dostarczyla opinig z poradni psychologicmo-

pedagogicznej. Ustalono, 2e dziewcqrrka naleZy do gnrpy dzieci

Od. 201 7 r. dziecko uczesticzy w zajEciach korekcyjno-kompensacyjnych, ktore
hF-

odbywaj4 sig raz w tygodniu oraz w zajqciach dodatkowych z matematyki r6wnte2 taz

w tygodniu.

6) Dla calej klasy podczas godzin wychowawczych przeprowa&ono rozmowy na nastgpuj4ce

tematy:

- 4.10.2017 r. - szanujemy sig nawzajenr,

-11.10.2017 r. - kulturalne wspolzycie w grupie,

-25.10.2017 r.- niewla{ciwe zacfow.ania w gupie rowieSniczej i sposoby ich zapobiegania.

Podczas lekcji wychowawcznj 25 prildzierttka20lT r. przeprowadzono ankietg natemat

relacji r6wieSniczych w klasie. Wyniki a*iety nie wskazuj4 na dyskryminacjg dziewczynki

czy odrancenie. Wychowawczyni z pedagogiem 26 pazdziemika 201 7 r. om6wily wyniki

ankiety w klasie.

7) Wnioskodawczyni 13 listopada 201 7 r. odbyla rozrnowg z dyrektorem i wicedyrektorem

szkoly. Prosila o pomoc i wsparcie dla c6rki. Przedlozyla opinig z poradni pgyc.hologiczro- y
t 

tredagogicznej. Wyrazlla tak2e zgodg na objgcie dziecka pomoc4 psychologiczno-

pedagogiczn4. W tym dniu podczas zebrania z rodzicami wychowawczyni przedstawila

wstgpn4 diagnozg klasy i przeprowadzila pogadankg na temat roli rodzic6w w ksztahowaniu

postaw dzieci i respektowaniu przez nich norm spolecznych. Podczas zebrania

wychowawczyni odslonila wysrawkg ze zdjgciamri rrczni6*- ---ii\ie i-rialazlo sig

tam zdjgcie dziewc zy*i, gdyz ona nie dostarczyla swojego zdjgcia. W czasie zebrania matka

uczennicy zainicjowala dyskusjg z innymi rodzicami loi *-uf-c6rki, co spotkalo

sig ze zrozumieniem innych rodzic6w. Poruszyla takZe kuestie negatyrvnych zachowari

w klasie w slosunku do dziewczynki. Protokoly zebrari klasowych nie precyzuj4 poruszanych

spraw.
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9) Wnioskodaw czyni 24 listopada 20 I 7 r. powiadomila policj I o gro2bi

Funkcjonariusze policji przeprowadzili na ten temat w szkole rozrnowg wyjainiajqcq

z wychowawc4 klasy, pedagogiem i wicedyrektorem oraz rodzicami oskariznego ucznia.

Prowadzone &ialania nie potwierdzily faktu gI6Zb karalnych. Pedagog sporz4dzil notatkg

stuzBS*4 i tego Spo*ania.

10) wychowawcami klasy od 21 listopada 2017 r. fie odpisyrvala na znacme ilosci sms6w,

gdy| marna uczennicy domagala sig natychmiastowej reakcji a wczeSniej zglaszane sprawy

byly w trakcie wyja{niania. Wychowawczyni odwiadczyla, ze jest 2yczliwie nastawiona

do wszystkich dz ieci i zaprzeczyl4jakoby byla wrogo nastav/iona do c6rki wnioskodawczyni'

pedagog szkolny wyja.{nil, i2 nie lekcewazyl dziecka, ale nie podejmowal osobiscie iadnych

dzialari w stosunku do dziecka zgodnie z wolq matki, kt6ra sobie tego nie 2yczyla. Potwierdzajq

to oswiadczenia pisemne matki. wszelkie dzialania podejmowala wychowawczyni klasy.

11) WnioskodawcTyni 27 listopada 201't r. zlozyla kilka oswiadczeri pisemnych, z kt6rych

wynikalo, 2c nie zycry sobie tak2e kontakt6w z wychowawczyni4

12) z analizy przedstawionej dokumentacji wynika, ze c6rka wnioskodawczyni nie byla

dyskryminowana cz:y l<szywdzona ptzez pedagoga lub wychowawca klasy' Szkola

podejmowala r62ne dzialania w celu pomocy dziecku, ale wsp6lpraca z matkq jest trudna

zewzglgdunaczQstezmiangdecyzjiwnioskodawczyni.Szkolawrokuszkolnym20|712018

realizuje dla wszystkich uczni6w program diagnozuj4cy zjawisko przem ocy i agesji:. Przemocy

srop, odblTra sig pedagogizacja ro&ic6w oraz kampania Biala wstqzka dotycz4ca walki

z pflemocq w stosunku do kobiet-

13) Aby u&ieli6 wsparcia rodzinie i doglgbnie zdiasnozoya6 problem 28 listopada 2017 r.

dyrektor szkoly wyst4pil do sqdu rodzinnego o u'gl4d w sytgacjq ro&inn4 nialoletniej '

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieoujqiym iont'ol4 w zwi4zku

zestwierdzonyminieprawidlowo5ciamiwdzialalnoScidyda.krycznej.wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie dotyczy.

g) przeprowadzono w klasie test socjometryczny 15 listopada 2017 r. Jego wyniki nie wskazujg

na izolacjg dziecka czy odrancenie. W tym dniu m amaptzekazzlainformacjg wychowawczyni'

zedzlewczyt*aotrzymalatrzyocenyniedostatecznezabrakpracdomowychzpnytody.

Potwierdzila to dokumentacja przebiegu nauczania - dziermik lekcyjny. Stwierdzono uzyu'anie

korektora w dzienniku



I l. Na podstawie art. 55 ust' 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r' Prawo oSwiatowe

(D2.1..1.2017 poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

l) w ramach nadzoru p€dagogicznego zwigkszy6 czgstotliwosi obserwacji zajgi

dydaktycznyclu wychowawczych i opiekuricrych prowadzonych przez nauczycieli oraz

kontrolowa6 przestrzeganie przez mnczycieli przepisow prawa dotycz4cych dzialalnoSci

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej &ialalnosci statutoweis*pr[?g9#fr

z $ 22 ust.3 pkt 2 i ust I pkt2 Rozporzqdzenie Ministra Edulacii Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r . sprowie nadzoru pedagogicmego (Dz.tJ- 22017 r',poz' 1658)'

Termin realizacji: od l9 grudnia 2017 r.

(Dz. U. z 2017 r.,Poz. 1 646).

Termin realizacji: 19 grudnia 2017 r'
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

mgr: 'Artur.Pola k
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fif"#.,ffiv.t- sa:i*pizs e-, Ifi^ ll.NN"'
podpis lrontrolujqcego, mieisce i data podpisania protokolu

'-lvrektor SzkolY

Ittq so!r.qr.,1( l& lz' ol+.

2) Sprostowanie blgdu i oczl'rvistej pomytki w dokumentacji szkolnej dokonywa6 zgodnie

z g 25 ust.l, 2 i 3 Rozporzqdzenia Minisna Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i placiwki dolamenlacji

przebiegu nauczanio, dzialalnoici wychowowczej i opiekuficzej oraz rodzaj,w tej dohmentacii

podpis dyt'ektora szkoly/plac6wki, mieisce i data podpisania protokolu



12. Podwiadczenie odbioru protokotu konnoli:

DYrektor SzkolY

Ae$
mgr Artur Polak

(, 1r.r'^q q ,tt.tz <" t1.

podpis dyrelaora szkaly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

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

kontroli, przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzezenia dotyczqcego

ustaleri zawartych w protokole kontoli do Sqskiego Kuratora Odwiaty, ul. Powstaic6w 414

40 - 024 Katowice, zgdnie z $ l8 ust.l Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz.59 zp6in. zr..)


