
DK-SO.5533.149.2017 :tilE,
Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Technikum nr 2 w Zespole Szk6l Techniczno-Uslugowych

w Bgdzinie ul. 1l Listopada 3; 42-500 Bg&in;

2. Imig i nazwisko dyrektora: Halina Mieszczanin

3. Nazwa i siedziba erganu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Iwona Malewska -Droid2

5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowa&enia kontroli: 6 grudnia 2017 r.

nr OA-OR.057.2 .l 524.2017

6. Terminy rozpoczEcia i zakoficzenia kontroli: 15.12.2017 r- - 15.12.2017 r.

7. Tematyka konlroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe) Realizacja

za:Qe z zakresu przedmiot6w zawodowych w zawodzie technik 2ywienia i uslug

gastronomicznych oraz zapewnienie bezpiecznych warunk6w nauki uczniom podczas

realizowanych zaj96.

8. Czynno6ci kontrolne:

1) Rozmowa z dyrektorem szkoly - wymiar realizowanych zaj96, tygodniowy plan zajEi

realizowanych przez dyrektor4 zasady kontakt6w dyreltora i nauczycieli

z rodzicami.

2) Wglqd do dokument6w - szkolne plany nauczania, rozklady materialu z przedmiot6w

zawodowych: zasady Zywieni4 uslugi gastronomicme, obsluga konsumenta, wgl4d

do &iennik6w - au:raliza temat6w zrealizowanych godzin zzj9t, kalendarium

wydarzeri, zeszyt skarg, plan nadzoru pedagogiczrego dyrektora szkoly na rok

szkolny 201712018, inne dokumenty Swiadcz4ce o kontroli realizzcji podstawy

programowej z poszczeg6lnych przedmiot6w nauczania" raport z ewaluacji

wewngtrznej za rok szkolny 201612017 .

KontroQ wdro2ono w zwiqzku z anonimow4 informacj4 dotycz4c4 nieprowadzenia lekcji przez

dyrektora i niewlaftiwego zachowania wobec uczni6w. W informacji napisano, 2e chodzi

o Technikum Gasronomiczne.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci:

f;aE]l}' z informacj4 dyrektora szkoly i arkuszem organizacji szkoly

w zawodzie

z dnia 2(r st)'czni po

42 ust. 6 Llstawy

z. ll89 ze zm.)
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obnizono 

-f 

tygodniowy oborvi4zkowy wymiar godzin zaigi. Zgodnie

z okazanym planem zajgi w I semestrze roku szkolnego 2011/2018 dyrektor realizowal

13 godzin zajgt z uczniami z przedmiot6w': zzsady 2ywienia, uslugi gastronomiczne

i obsluga konsumenta. Dyrektor w dniu kontroli przedstawil r6wnie2 plan zajg6 na II

semestr, wedlug kt6rego bgdzie realizowal 7 godz. zajgt, z ucmiami. Liczba godzin jest

mniejsza ze wzglgdu na zakoticzenie ksztalcenia w klasach IV.

2. Zgodnie z opisem zawodu, absolwent szkoty koriczqcy naukg w zawo&ie technik

2ywienia i uslug gastronomicznych powinien byi przygotowany do wykonywania zadai

zawodowych w zakesie: oceniania jako6ci Zywno6ci oraz jej przechowyrvani4

sporzqdzania i ekspedycji potraw i napoj6w, planowania i oceny iywienia,

organizowania produkcji gastronomicznej, planowania i rcalizacji uslug

gastronomicznych.

3. Zgodnie ze szkolnym planem zajg6, dy'rektor w pierwszym semestrze powinien

realizowa6:

- w poniedzialek: 4 godziny dydaktyczne: zasady 2ywirenia w klasie II w wymiarze I

godziny dydaktycmej, uslugi gastronomicme w klasie IV w wymiarze I godziny

dydaktycznej, obsluga konsumenta w klasie IV w wymiarze 2 godzin dydaktycmych,

- we wtorek 4 godziny dydaktyczne: z"sady Zpvienia w klasie II w wymiarze I godziny

dydaktycznej, uslugi gastronomicme w klasie III w wymiarze 2 godz:rlt dydaktycznych,
' zasady 2lrvienia w klasie III w wymiarze I godziny dydaktycznej,

- w SrodE 5 godzin dydaktycznych: usfugi gastronomiczne w klasie IV w wymiarze 3

godzin dydaktycznych, obsluga konsumenta w klasie III w wymiarze 2 godzin

dydaktycznych.

Na podstawie roznowy z dyrekrorem szkoly i udosepnionych danych w dzienniku

elektronicznym w roku szkolnym 2017 /2018 - od I wrzesnia do dnia kontroli -

15.12.2017 r., stwierdzono, ze:

a) 9 paiaziemika 2017 r. (poniedzialek): w klasie II zamiast przedmiotu zasady

Zy,,ienia - mrganizowano zastgpstwo z jgzyka angielskiego, w klasie IV zamiast

przedmiotu uslugi gastronomiczne zorganizowan o zaiEcia z pedagogiem, zamiast

przedmiotu obsluga konsumenta zorganizowano na jednej godzinie zastgpstwo

z biologii, z drugiej godziny uczniowie zostali zwolnieni .fif
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c) 18 pazdziemika 2017 r. (Sroda) - nie odbyl.v sig 3 godziny. zajgi w klasie IV

z przedmiotu usiugi gastronomiczne, natomiast za dwie godziny przedmiotu

obsluga konsumenta w klasie III zorganizowano zastgpst\r'a z biologii i z jgzyka

angielskiego.

d) 30 puldziemika20lT r. (poniedzialek) - za przedmiot zasady Zywienia w klasie

II zorganizowano zastgpstwo z jgzyka rosyjskiego, natomiast w klasie IV za

przedmiot uslugi gastronomiczne zorganizowano zastgpstwo z przed*riotu

organizacja produkcji gastronomicznej, za przedmiot obsluga konsumenta

zorganizowano zastgpstwo z biologii. Dyrektor wydtuzyl w tym dniu poby,t

uczni6w klasy IV w szkole o dwie godziny realizujqc przedmiot z 5 i 6 gcd.ziny

obsluga konsumenta na 8 i g lekcji.

e) 4 grudria 2017 r. $toniedzialek) - za przedmiot zasady 2ylvienia w klasie II
zorganizowano zastgpstwo z jezyka rosyjskiego, w klasie IY zorgatizowano za

5 i 7 lekcjg (uslugi gastronomiczne i obsluga konsumenta) zestgpstwo

z przedmiotu organzacja produkcji gastronomicznej, na 6 lekcji za przedmiot

obsluga konsumenta zorganizowano zastgpstwo z biologii. Dyrektor wydluzyt

czas zajgt, uczniom klasy IV o dwie godziny dydaktyczne. Na 8 i 9 lekcji

realizowal zajEcia z przedmiotu - obsluga konsumenta. *fnf

G
f) 1l grudnia 2017 r. (poniedzia\ek) - za prze/rmiot zasady 2ywienia w klasie II

zorganizowano zastgpstwo z jgzyka angielskiego, w klasie IV za przedmiot

uslugi gastronomiczne zorganizowano zastgpstwo z przedmiotu organizacja

produkcji gastronomicznej, za przedmiot obsluga konsumenta zorganizowano

planowanie 2ywienia i produkcji gastronomicznej, a za kolejnq lekcjg z obslugi

plrala 4 re k toru s.*ob tpllcin 
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b) I I pa2dziernika l0l7 r. (Sroda) - nie odbl'I1, sie 2 godzinl zajgi z przednriotu

trslugi gastronomiczne u, klasie IV. a uczniorvie zostali zu'olnieni z zajEt.

rozpoczynajqc zajgcia dwie godziny p62niej.fi l, - 'tl -:-i--fi I
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konsumenta zorganizowano zastQpst\\,o z biotogii. Dyrektor dodal uczniom

w tym dniu dwie rekcje - 8 i 9 w celu realizacji zajgt. z przedmiot6w: usrugi

-a--.,-*,.--.--C€gP{}!$}e i obsluga konsument4 co potwierdza zapis temat6w zajg6

w *ieq**4lelrrqoicznym.

4. Na podstawie pozyskanych informacji i udostgpnionych dokument6w oraz wgl4du do

.-r{i*,s dzj-o{ta.4ektrgnir4gso... srryi-qdaoao; ze r.-l!p czterech miesigcy nauki w roku

r--.--,f|Rl+Igf20lZ4lJ,&usdiple ",1ggtifu^up&lepv 
z.rraLia.e1+ fi przez dyrekrora we

wrze5niu, pazdziemiku i rydea*t{a.poni9dzi3fti[ Srody,,:zc*rzglgdu na obci42enie

dyrektora zadaniami zwi1zotrymi ze sprawowaniem funkcji dyrekora szkoly. Uczniowie

w zamian za lekcje z przedmiot6w zawodowych uczestniczyli w zajgciach -1
z przedmiot6w og6hoksaalc4cych - biologia, igzyk rosyjski, igzyk angielski lub

w zajlEciach z pedagogiem szkolnym. Uczniowie byli zwalniani z lekcji lub redukowano

lekcje w dniach 9 pazdziemika, 18 pazdziemika i 30 paz&iemika 2017 r. W grudniu - 4

i I I uczniowie realizowali zajgcia na dodatkowych lekcjach, tj. na g i 9 godzinie

",aJ"k"XineL---. .,;;;._;.*-
..*..". 5. *Pyrektor yyja5nil, rf inforyppje dorycace" oreaeizaoiiffiw tym zastgpstw za

nieobqpnyq[{Buczlpieli.;Un&szczane qg,.na...stroniarirten-*d$zkoty, na tablicy

ogloszeri w szkole oraz w dzienniku elektronicznym Librus, gdzie s4 dostgpne zar6wno

dla ucmi6w, jak rodzic6w.

6. Dyrektor poinformowal, 2e organizuje zajgcia z zakresu nauczanych przedmiot6w

na podstawie progmmu KOWEZiU dla zawodu technik z),\,vienia i uslug

gastronomicznych o numerze 343404, na podstawie kt6rego ustalono szkolne plany

nauczania, a nastgpnie opracowano rozklad materiatu zautieruj4cy uszczegolowiony

. material ksztalcenia ptzezraczn,ny do realizacji na poszczeg6lnych zajEciach

przedmiotowych. Zgodnie.z uszczeg6lowionym materialem pnEznaczonym do realizacji

na poszczeg6lnych jednostkach lekcyjnych,.p5gedmiot. usfugi g*onomiczne powinien

by6 realizowany w klasach III i IV w wymiarze 120 goczin (w kazdej klasie po 60

w ciqgu roku szkolnego), przedmiot obsluga konsumenta - jest w klasach III i IV
w wymiarze 90 godzin (w klasie III - 60 godzin, w klasie IV - 30 godzin w ci4gu roku

szkolnego), przedmiot zasady 2ywienia - w klasie II i III w wymiarze 120 godzin (60 -
w klasie I i 60 w klasie III)
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7. Sprawdzono zapisy ten.rat6w zajE6 w- dzienniku elektronicznym, por6wnujEc je

z rozkladem materialu. Tematyka zrealizowanych zajgi wynika z zagadniefi zawartych

w rozkladach materialu, ale liczba godzin zai9t, nie odpowiada liczbie godzin

zaplanowanych dla realizacji tresci w przedloZonym przez dyrekrora materiale

z poszczeg6lnych przedmiot6w, np.: w klasie IV - uslugi gastronomiczne.

8' W planie na&oru dyrektora na rok szkolny 201712018 awarto monitorowanie realizacji

podstawy programowej wraz z terminami Q{.1.2017,I, m, IV 2018). W roku szkolnym

201612017 dl,rektor nie uj4t w planie nadzoru pedagogicmego monitorowania podstawy

programowej. W dniu kontroli protokoty rady pedagogicmej za rok szkolny 201512016

i 2016/2017 nie byty dostEpne, gdy? zgodnie z wyjaSnieniem dyrektora zostaly oddane

do oprawy i bgd4 dostgpne w styczniu 2018 r. Dyrektor przedstawil inne dokumenty

dorycz4ce rcalizacji materialu przez nauczycieli na poszczeg6lnych przedmiotach -
Zestawienie liczby zrealizowanych zajgt z poszczeg1lnych przedmiot1w w cyklu

nauczania. Sprawozdanie z pelnionego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego za rok

szkolny 2016/2017 z dnia 30.08.2017 r. zawiera informacjg, 2e nauczyciele prawidlowo

zaplanowali realizacjg treSci, wszystkie przedmioty zoslaly nealizowane w ramach

obowiqzuj4cego minimum programowego. Zajgcia z przedmiot6w zawodowych zostaly

zrealizowane dla zawodu technik Zyrienia i uslug gastronomicznych w wymiarze:

- zasady irytienia w klasie I - zrealizowano 33 godziny z zaplanowanych 30,

- zasady iryitenia w klasie II zrealizowano 35 z zaplanowanych 30,

- obsluga konsumenta w klasie III zrealizowano 60 godzin na 60 zaplanowanych,

- obsluga konsumenta w klasie IV zrealizowano 35 godzin 2 lQ z,,planowanych,

- usfugi gastronomiczne w klasie IV zrealizowano 60 godzin z zaplanowanych 60.

Zapis Swiadczy o liczbie zrealizowanych godzin og6lem, nie ma odniesienia do temat6w

wynikaj4cych z uszczeg6lowionych tre5ci zawartych w rozkladach materialu.

9. Na podstawie wydruk6w temat6w zrealizowanych w poszczeg6lnych klasach od

I wrzeinia 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. stwierdzono, Ze: w klasie IV zrealizowano 51

jednostek lekcyjnych z przedmiotu usfugi gastronom iczne. Zakoiczenie roku klas IV
przewi&iano na 15 grudnia 2017 r. W klasie III w pierwszym semestrze ztealizowano

z tego samego przedmiotu 28 lekcji. Z przedmiotl obsluga konsumenta w klasie III
zrealizowano w pierwszym semestrze 25 jednostek lekcyjnych. Z przedmiotu zasady

Zy"wienia w pierwszym semestrze w klasie II zrealizowano 23 jednostki lekcyjne,

a w klasie III odbylo sig l4 godzin zajgi.
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10. Zgodnie z informacj4 dyrektora relacje migdzy czlonkami spolecznoSci szkolnej s4

oparte na og6lnie obowi4zuj4cych normach spolecznych. W roku szkolnym 2016/2017

w szkole przeprowadzono ewaluacjg wewngtrzn4 w zakresie dw6ch zagadnieri:

- Ksztahowane sq postawy i respektowane normy spoleczne.

- Szkola wspomaga ucmi6w z uwzglgdnieniem ich indywidualnej sytuacji.

W roku szkolnym 201712018 wdro2ono program wychowawczo-profilaktyczny

uwzglgdniajqcy rozpoznate potrzeby w zakresie wychowania i profilaktyki.

11. Zeszyt skarg prowadzony w szkole nie zawiera skargi dotyczqcej organizacji pracy

szkoly, realizacj i zajEt, czy szkolnego planu nauczania. Ostatni wpis to anonim z 17

listopada 2014 r. Na tablicy ogloszeri w szkole znajduje sig informacja o przyjmowaniu

skarg i wniosk6w przez dyrektora szkoty w poniedzialki od 15.00 do 16.00, wraz ze

wskaz6wk4, 2e w przypadku nieobecnoSci dyrektora skargi przyjmuj4 wicedyrektorzy

i kierownik szkolenia praktycznego.

12. Dltelrtor w kazd)m roku szkolnym we wrzesniu spotyka sig z rodzicami uczni6w klas I
i IV. Podczas zebrania informuje o mozliwoSci zglaszuia problem6w w czasie

konsultacji, kt6re odbywaj4 siE zgodnie z kalendarzem dostgpnym na stronie

intemetowej szkoly.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku ze stwier&onymi

nieprawidlowosciami w dzialalnodci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej

dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie zaobserwowano.

9. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dria z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe

(Dz.U 22017 r. ze zm.) zaleca sig:

1. systematycznie i zgodnie ze szkolnym planem zaiEi realizowac zaiEcia przydzielore

dyrektorowi szkoly w arkuszu organizacji na rok szkolny 201712018 zgodnie z art. 42

ust.2 pkt I w powi4zaniu zart.42 a ust.3 ustawy z dnia26 stycznia 1982 r. - Kartz

nauczyciela (Dz.U.22017 r. poz. 1189 ze zm.).

Termin realizacji: oll 21.12.2017 r.

2. w zwiqzku zart.T .ost. I i 2 ustawy z dnia26 stycznia 2017 r - Karta nauczyciela (Dz.

U. z 2017 r. poz. I 189 ze zm.) stworzyi warunki organizacyjne i kadrowe do

realizowania r6wnowaZnych zastgpstw za nieobecnego nauczyciel4 w tym dyrektora

szkoly jako nauczyciela zgodnie z art, 35 ust. 2a lub zatrudni6 nauczyciela zgodnie art.

I 0 ust. 7 tejze ustawy.
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Termin realizacji: do 1.09.2018 r.

3- Przydzieli(. dpektorowi szkoly takq liczbg godzin za19t z uczniami, kr6ra pozrvoli na

rzetelne wypelnianie obowiqzk6w na stanowisku dyrektora i nauczyciela, zgodnie z art.

68 ust. 1 pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - prawo ojwiatowe (Dz. U. z 2017 r.

poz- 59 ze zn.) oraz art. 6 ustawy z dnia 26 stycrria 1982 r. - Karta nauczyciela

(Dz.U.22017 r. poz. 1189 zezm.).

Termin realizacji: do 1.09.2018 r.

4. Przestrzegat tygodniowego wymiaru godzin dla ucznia, okreSlonego w Zal4czniku nr g -
pkt I 1 do tozporz4dzeria z dnia 7 lutego 20lz r. w sprawie ramowych plan6w nauczania

dla szk6l publicmych (Dz. U. 22012 r. poz.204 ze ml).
Termin realizacji: oil 21,12.2017 r.
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podpis kontrolujgcego, miejsce i data podpisania protokolu

[r**o 21. p wt?
'$rlfi #tlf*,ememfWhc6w ki, miej s ce i dat a podpi s ania protokolu

10. Po(wiadczenie odbioru protokotu kontroli:

h*.,""L 24. tz tptT-

podpis dyrelaora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dytektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowan ych zastrze2ei dotycz4cych ustaleri

zAwartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora oswiaty, ul. powstafic6w 4la" 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

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