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DK-50.5533.r54.2017

Protok6l konuoli dorainei

1. Nazwa szkoly, siedziba: Technikum nr 3 u, zespole $rk6l Ekonomicrnych w Dqbrowie

Gdrni*zej, Al' Plfsudskiego s' itl'300 Dqbrowa G6rniua

2. lmiq i nazwisko dyrektora szkoty: Tomasz Wolniak

3, lrla:wa i siedziba organu sprawujEcego nadz6r pedagogiczny: $lqski Kurator Oiwiaty'

ul. Fowstaficdrr lt1a, 40-014 Katowice

4. lmiq i nalwisks kontrolujqcego: Elibieta Wlodarcryk

5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowadzenia kontroli: ? grudnia 2017 r"

oA-4R.057.2.1539.2017

6. T*rrniny rorpocrqcia i zakoficzenia kontroli: 12 grudnia 2017 r.

7. Tematyka kontroli {zgodna z przepisami srt. 55 ust. 2 ustawy z dnis 1'4 grudnia 20L6 r' '

Prawo olwiatowe {Dz. u. z 2aL7 r. paz. 59 z poin. zm}.'zapewnienie uczniom bezpiecznych

i higienicznych warunk6w nauki, wychowania iopieki'

8. Caynnoici kontrolne; rozmowa z dyrektorem srkoly, analiza pro8ramu wYchowawczo -
profilaktycznego, program6w wychowawczych do poszczeg6lnych klas' protokoldw rady

pedagogicznej, protokotu rady rodzicdw w czqici dotyczlcej zatwierdzenia programu

wycl.rowaw cza - profilaktycznego, dziennik6w lekcyinych. Przeprowadzono ankietowanie

ufinidw wybranyrh klas technikurn w zakresie pouiomu odcruwanego bezpieczetistwa

fizycznego i psychicznego oraz przeglqd szkoty pod kqtem zapewnienia bezpieczefistwa

uczniom'
g. fipis ustalonego stanu faktycrnego, w tym uiawnionych nieprawidlowosci'

Kantrolq przeprowadzon' na polecenie Slqskiego Kuratara p$wiaty r 29 listopada 2017 roku'

po przeprowadzeniu czynnoici kon$olnych ustalono, co nastqpuje;

1. Technikum nr 3 w Zespole szk6t Ekonomicznych w Dqbrowie G6rniczej'liczy 17 oddzial6w'

Kaidemu oddliatowi dyrektor szkoty przydzietil wychowawcq prowadzqcego

I wspomagaiqcego'

2. program wychowawczo profilaktyceny zostat zatwierdzonY przez radQ rodzicdw

w porozumieniu z radq pedagogicrnq 20 wrze$nia 2017 roku zgodnie z obowiqzulqcym

prawem. prograrn hyl podstawq do opracowania zestawdw zagadnieri wychowawczych dla

posEczegdlnych klas realizowanych przez wychowawc$w' Na Podstawie analizy losowo

wybranych daiennik6w lekcyjnych stwierdzono, ie tematyka godzin odpowiada zagadnieniom

zawartym w programie wychowawczo - profilaktycznYm i zestawom opracowanych tematdw

grdzin z wYchowowcq'

3. W ramach dziatarir psychologiczno - pedagogicznyeh w br. slkolnym przeprowadzono

nastqpufqce diagnozy; indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyinych oraz moiliwoici

psychofizycznych uczniow, pr?yczyn niepowodzeri edukacyjnych i trudnoSci w funkcionowaniu

w tyciu szkolnym oraz okreflenia mocnych stron, zainteresowari i uzdolnieri uczni6w

; *rzeceeniami o potrzebie ksztaiceniu specjalnym. Ponadto przeprowadzono diagnozy relacji
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w truech oddziafach. trudnej sytuacji rodzinnej (1), przyczyn problem5w emocjonalnych (3ucrni6w) oraz diagnorg poziomu inte!igencji emocjonarnej w jednym oddziare.4' W s:kole prowadzone sq dzialania a xakresu profilaktyki uraleinied. 1 grudnia 2017 roku klasypierwsre wziqty udeial w spektaklach o charakterze wychowaw*ym i profilaktycznym
dotyczqcych zdrowia a okazji Miqdzynarodowego Dnia walki z A,DS, obchodach Dnia BezPapierosa - zajqcia z biclogii ,,Profilaktyka chordb uktadu oddechowego,, oraz w prelekcjipraeprewadznnei prrez pracownika stacji sanitarno-tpidemiologicunej r Dqbrowy Garniuej natemat wirusowego xapalenia wqtraby typu C.

5' w celu rozwiiania eainteresowari dla ucrni6w organizowane sQ warsztaty; gastrsnomiczne,
modowe' fryzierskie, turystyczne, polonistyczne, radzenia sobie ze stresem. gier stolikou,y.ch,kosnel,rrrzne, z doradztwa zawodowego.

6' Wynlki preeprowadxonej w dniu kontr*li ankiety w*rdd ucrni6w technikum {105 umnidw klasl- tV Iwskazujq ie;
o 9Y105 uczni6w cruie siq w szkole bezpiecznie (g0%), g uczni6w czasami, a dw6ch uczni6wnie ma poczucia bezpieczedstwa,
r iadnej formy agresji nie dornato w szkole 4.at0s ucznidw tj. 4096 ankietowa*ycl.r.r uclniowie najcrq$ciej wymieniali nastqpuj4ce przejawy agresji, z kt6rymi mieli doc:ynienia: (przemoc stowna 70fi.05, obraianie Ea pomocq rnternetu lub tetefondw

kom6rkowych 2*105, zachowanie, kt6re odbierano jako niepr:yjemne z211as,grozenie
rastrasranie, popychanie, szarpanie 1y10s, dokuczanie L#10s, rngcanie siq nadmtcdsrymi i stahsrymi &1105, wandalizm, niszczenie $przqtu lub wlasnofci innych uczni6w
vLfrs' kopanie, bicie $05, jedna ssoba wskazala na wyludzanie pieniqdty lub innychrrecry,

r ankietowani najczq$ciej sq $wiadkarni palenia papieros6w przer innych ucznidw, cn mamiejsce w otocraniu sakory 

'{'CI$. 
picia arkohnr* vros i uiywania doparaczy $f105,r 20/10$ ucznidw ti' L9% ankietowanych stwierdzilo, ie byto dwiadkami niew{aiciwegotraktuwania ucznidw przez nauczycieli. Najczq$ciej wymieniano: ubliianie, wySmiewanie,niesprawiedliwe traktowanie i ocenianie, mfciwo$d, krzyczenie, niestowno$i co do ustalerie ucaniami, przehlinanie da ucanid4

r iaden z ankietowanych uczni6w nie miat pocrucia, ie kto$ r nauczycieli lub pracownik6wniepedagogicznych zachowywat siq wobec nich prowokujqcg

' w sytuacjach' w ktdrych do$wiadcaaia przemocy, uczniowie mogq liczyc przede wszystkirnna: wYchnwawcg {7$3.05}, rodzir6w {70&05), kolegdw {5ry105}, dyrektora szkoly {6ry10,},pedagoga srkolnega {3yI0S}.
v' w szkore funkcjonuje monitoring wizyjny. Karnery umieszczone sq m.in. na ciqgachkomunikacyjnych na parterze, r piqtrze, il pigtrze, w sari gimnastycznej, sirowni, przydrzwiach wej(ciowych do budynku, bramie wjazdowej bocznej *raz pr!!, hudynkuEastrsnomii' w szkale wprowadaono :ystem kart sekolnych, deiqki kt6remu d*stqp dobudynku majq tyrko ucaniowie i pracownicy. .soby nieposiadajqce karty mogq wej6d dobudynku dzwoniqc domofonem, co umozriwia kontrorq osob wchodzqcych do szkory.
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10. Opis ujawnionych nieprawidtowo$ci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzku

ze stwierdronymi nieprawidtowoiciami w dzialalnoici dydaktycznej, wychowawczej

i apiekuricrei oraz innej dziatalnoici statutoweiszkoly: nie stwierdeono.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe

{Sz. U. z 2017 r., poE. 59 z pdin. zm'} wydano u alecenia:

l. Zgodnie r art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Frawo 0Swiatowe {Dz" U.

z ZALT r., por.5g z p6in. zm.) zintensyfikowad dzialania zapewniaj4ce uczniom bezpieczne

i higienicrne warunki nauki, wychowania i opieki oraz ochronq prred przernocQ,

poszanpwanie ich godno$ci osobistej oraz podmiotowe traktowanie w czasie zajqd

organizowanych przez szkolq w szczeg6lnoici poprzez systernatyczne kontrolowanie

i monitsrowanie stanu bezpieczeflstwa firycznego i psychiCenego $, sekole orax

wspomaganie nauczycieli w ww. zakresie.

termin realizacji: od 2l grudnia 2O!7 r'

?. Iobowiqzai nauczycieli do przestrzegania art. 6 Ustawy z dnia ?5 stycznia 1982 r. - Karta

Nauczyciela (Dz. U. z 2A1.7 r., poz. 1189 ze zm.), w szczeg6lno5ci do rzetelnego

realizowania zadari zwiazanych r rapewnieniem bezpieczeistwa uczniom w crasie zajqd

organizowanych przez szkotq, przestrzegania praw dziecka i praw ucznia, a w przypadku

naruszenia wskazanego przepisu wyciqgai konsekwencje stuibowe wynikajqce z art. 75

Karty Nauczyciela.

termin realizacji: od 2l grudnia 2OL7 r.
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Sosnowiec, 2l grudnia 2At7 r.
podpis kantralu;Eeego, miejsce i data podpisania protokolu

j
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Sosnowiec, 2l grudnia 2017 r.
podpis dyrekara szkoly, ffiejsce idata padpisonia protokalu
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12. Po$wiadczenieodbinruprotokctu kontroli:
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Sosnowiec, 2l grudnia 2OlT r.
podpis dyrektora szkoty, mleJsce idata adbiaru protokalu

Dyrektorowi szkoty, w termini* 7 dni robocrych od dnia otrzymania protokofu kontroli,przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeiefi dotyczqcych ustalefizawartych w protokole kontroli do SlEskiego Kuratora o6wiaty, ul. pswsiaffc6w 4:.a,It0-024 Katowice, egodnie: s 3-8 ust. L Rorporzqdzenia Ministra f;*ukacji |{arodowej z dnia 25sierpnia 2017 roku w sprawie nad:oru pedagogicznego (Dz. L).zzal7 r., por. 165g).
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