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Protok6l kontroli doraf nei

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Gimnazjum Sportowym nr 24 im. Olimpijczykdw

Zaglgbia D4browskiego, w Zespole Szk6l Og6lnoksztalc4cych m 14, ul. Kisielewskiego 48,

4l-219 Sosnowiec

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly/plac6wki: Tomasz Pawlowski

3. Nazwa i siedziba organu sprawujEcego nadzor pedagogiczny: Sftst<i Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a.

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Iwona Malewska-DroLdi,

Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli:

l1 stycznia 2018 r. nr DK-SO5533.1.1.2018

Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 15 stycznia 2018/15 stycznia 2018

Tematyka kontroli: Realizacja ramowych plan6w naucz{nia i podstawy programowej

z jgzyka polskiego i jgryka angielskiego w klasie 2K w Gimnazjum Sportowym nr 24

w Sosnowcu oraz zapewnienie bezpiecznych i higieniczny$h warunk6w nauki uczniom w

szkole - art.55 ust. pkt 2 i 6 ustarvy z dnia 2016 roku - Pr{wo o5wiatowe (Dz. U. 22017 r.

poz.59 zezm.).

8. CzynnoSci kontrolne:

1) Przeprowadzono rozmory z:

- dyrektorem szkoly na temat realizacji ramowych plan6w natczania, program6w natczania

z jgzyka polskiego i jgzyka angielskiego, szkolnych plf,n6w nauczania i tygodniowego

rozkladu zajgl w kontrolowanej klasie, zastgpstw z jgzyk| polskiego i jgzyka angielskiego

oraz godzin do dyspozycji wychowawcy klasy za nieobecgrego nauczyciela, a tak2e zebrah

usprawiedliwiania w dzinniku elektronicznym nieobecnoS0i uczni6w w czasie nieobecnoSci

a

wychowawcy.
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2) Analizorvano naslepujqc4 dokunrenlaciq: progranl_v nauczania i podrqczniki. szkolne plany

nanczania. rozklad zajg( kontrolorvanej klasy od 4 r.vrzcSnia 2017 r. do dnia

kontroli, treS6 ternatow zajg( rvpisanych do dziennika elektronicznego z lqzyka polskiego

i jgzyka angielskiego oraz zajg| z wychowawc4, szkolny system oceniania oraz szczeg6lowy

system oceniania z jgzyka angielskiego i jgzyka polskiego, dokumenty dotycz1ce organizacji

zastgpstw forma elektroniczna zarzqdzeA dyrektora, forma informowania uczni6w

o zmianach w planie zEEc, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoly na 201712018,

kalendarz roku szkolnego, listg nauczycieli realizuj4cych zajgcia w zastgpstwie za nieobecnego

nauczyciela jEzyka angielskiego i jgzyka polskiego i zajEe z wychowawc4 w kontrolowanej

klasie oruz zapisane przeznauczycieli tematy zajEc realizowanych podczas zastgpstwa.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku ze skarg4 rodzicauczniazZ stycznia2}lS r. (data wplywu do

Kuratorium OSwiaty 3.01.2018), kt6ra dotyczyla nie realizowania ,,wlaSciwie i na zadowalaj4cym

poziomie" treSci podstawy programowej jEzyka polskiego i jEzyka angielskiego z powodu

nieobecno3ci naluczyciela oruz braku poprawy sytuacji pomimo kilkakrotnego zglaszania tego

problemu przezrodzic6w do dyrektora szkoly.

W toku kontroli ustalono:

1) Dyrektor szkoly opracowal szkolne plany nauczania w tym dla klasy 2 gimnazjttm - na
trzyletni cykl ksztalcenia. Liczbazaplanowanych godzin wynika z przepis6w.
W szkole ustalono szkolny zestaw program6w nauczania i szkolny zestaw podrgcznik6w
zaplanowanych do realizacji w cyklu nauczania.
Na podstawie szkolnych plan6w natczania opracowano tygodniowe rozklady zajg(, dla
poszczeg6lnych klas na rok szkolny 201712018, w tym dla kontrolowanej klasy.
Na podstawie okazanych dokument6w stwierdzono, 2e rozklad zajg(, tej klasy ulegal
wielokrotnie zmianom w okresie od 4 vryzeSnia 2017 r. do dnia kontroli - 15 stycznia
2018 r. (modyfikacje wprowadzano 6 razy) ze wzglgdu na r62ne okolicznoSci, w tym
absencje nauczycieli.
Z analizy plan6w lekcji wynika, ze uczniowie realizowali po dwie kolejne godziny lekcyjne
tego samego przedmiotu dotyczy to wychowania frzycznego, jEzyka polskiego,
matematyki, informatyki i jgzyk6w obcych (iqzyk niemiecki, jEzykrosyjski, jEzyk wloski).
W roku szkolnym 201712018 w kontrolowanej klasie zajgcia z jEzyka polskiego i jgzyka
angielskiego prowadzi jeden nauczyciel, kt6ry pelni r6wnieZ obowi4zki wychowawcy tej
klasy. $'

Zgodnie z zapisami w dzienniku elektronicznym - od 3 paldziemika 2017 r. do dnia
kontroli 15 stycznia 2018 r. - nauczyciel czgsto przebywal na zwolnieniu lekarskim.
W czasie jego nieobecnoSci dyrektor zwalnial uczni6w z realizacji zajql na pierwszych
godzinach lekcyjnych, co przyczynilo sig do niesystematycznego realizowania
zaplanowanych treSci z jEzyka polskiego, jgzyka angielskiego oraz braku realizacji zajEc na
godzinie do dyspozycji wychowawcy na skutek przesuniEcia lekcji.
Za nieobecnego nauczyciela dyrektor zorganizowal zastgpstwa z r62nych przedmiot6w lub
z ly ch samych przedrniot6w:
- za zajEcia z wychowawc4 odbyly siq zapcia z doradztwa zawodowego, wiedzy

2)

3)

4)

5)

6)
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7)

8)

- zamiast jEzl,ka polskiego uczniou,ie uczestniczvli rv za.iqciacl^t z,: inflormatyki, fizyki.

wicdzy o spoleczeristr.vie, j gzyka rosyjskiego. nlatenlatyki.
Szkola zorgantzo\^lala zastqpstwa z jgzyka angielskiego z imym nauczycielem ua 4
goclzinaclr lekcyjnych orazzastgpstwa z jEzyka polskiego na 8 godzinach lekcyjnych.

Oa S.0t.2018 r. zalgciaz jEzykapolskiego i jgzyka angielskiego w kontrolowanej klasie s4

prowadzone wedlug planu.'Analiza 
danych potwierdza, 2e nie byla realizowana podstawa programowa z iEzyka

polskiego co najmniej na 20 jednostkach lekcyjnych, z igzyka angielskiego na l0
jednostfuch lekcyjny ch, a zajEcia z wychowawcQ na 7 jednostkach lekcyjnych, co pozwala

stwierdzi6, Ze nii byly realizowne dzia\ania wychowawcze w odniesieniu do uczni6w tej

klasy wynikaj4ce z zadah zawartych w Programie profilaktyczno-wychowawczym

*;w';;;f ,:;';r#'I?w:il"::i!:x:;zl,:':^,zw:#ffi t
zauwaLyl zagro1enie dotycz1ce realizacji podstawy programowej z jEzyka polskiego

i jEzyka angielskiego.
Zgoanie , ol*iud"reniem dyrektora szkoly nauczyciel pelni4cy funkcjq wychowawcy klasy

olu, 11czEcy jednoczeSnie w tej klasie jEzyka polskiego i jgzyka angielskiego od

pa1dzierniku iOtl r. czgsto korzystal ze zwolnieri lekarskich, a informacja o nieobecnoSci

nauczyciela docierala czgsto do szkoly w ostatniej chwili, np. w poniedzialek rano. Wtedy

zajEcia byty odwolywane.
Nfiystematyczna reahzacja tresci z jgzyka polskiego i jgzyka angielskiego nie wplynqla

negatywnie na liczbE ocen u poszczegolnych uczni6w z tych przedmiot6w. Z jqzyka

pot.ti.go uczniowie maj4 Srednio po 6 ocen, chod w przypadku jednego ucznia - wpisano

iylko l-ocenE. Natomiast z jEzyka angielskiego - chociaz wiele lekcji nie odbylo si9 -
postgpy ,r"rni6* r6wnieZ byly oceniane. Ka2dy uczeri posiada Srednio 5 - 6 ocen. Jeden

uczehma wpisane 3 ocenY.

9) Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 20l7l2}l8 w I semestrze powinny odby6 si9 dwa' 
zibrarria wychowawcow z rodzicami - 12.09.2017 r. i 14 12.2017 r. Podczas zebrania

l2.Og.21l7 r., - o czym Swiadczy protok6l - wychowawca klasy osobiScie prowadzil

spotkanie, w kt6rym uczestniczylo 17 rodzic6w (na 22tczni6w w klasie). Zapisy protokolu

pttwierdzaj q, Ze rodzice zostali poinformowani o sposobie usprawiedliwiania nieobecnoSci

uczni6w ni zajgciach, wychowawca przypomnial zasady logowania sig do dziennika Librus

oraz zapoznal- rodzic6w z Regulaminem dziennika elektronicznego, a taki'e ze soosobem

usprawiedliwiania nieobecnosci uczni6w w szkole. Zebranie , ridri"*rri uczni6w 

-
gimnazjum pod nieobecnoS6 wychowawcy 14 grudnia 2018 r. prowadzil inny nauczyciel.

R.odzicl ,godni" z ustaleniami szkoly zostali poinformowani o zagtalajEcych uczniom

ocenach niedostatec znych na I semestr. Dyrektor poinformowal, 2e rcdzice mai4 bieil4cy

dostgp do danych wlasnego dziecka umieszczonych w dzienniku elektronicznym, jego ocen

i liczby godzin nieobecnoSci w szkole.

10) Zgodnie z informacj4 dyrektora szkoly oraz oSwiadczeniem wicedyrektora, terminowoSd
'do-konywanych 

przez nauczycieli wpis6w w dzienniku elektronicznym jest weryfikowana

przez wicedyrektora po uplywie kazdego miesi4ca oraz przed uplywem kaldego semestru

w celu wygenerowania danych statystycznych z przebiegu procesu edukacji w szkole' Na

podstawie wydruk6w statystycznych dokonanych przez dyrektora w dniu kontroli -
w kontrolowanej klasie reahzacja jEzyka polskiego - to 50Yo zalohonego planu, jqzyka

angielskieg o - 3-6Yo, a zaplanowanych godzin z wychowawc4 - 37oh. Innych form kontroli

nie stwierdzono. Dyrektor poinformowal, ze analiza zostanie przeprowadzona po

zakonczeniu zaiEl dydaktycznych w I semestrze.

I l) Dyrektor infoimuje nauczycieli o zastgpstwach poprzez wpisy do dziennika

elektrorriczlego- Okazal przyklaclowe zarzEdzenie, kt6re zostalo wysylane poczl4

elektroliczn4 do nauczycieli - dotyczqc e przydzialll zastgpstw. Uczniowie s4 infbrmowani

o zastqpstw,ach i lekcjach przesr,rniqtych lLrb odlvolartych poprzez tablicE ogloszeri. Na
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podstawie zapistiw o odrvolaniu z,aiqc,r,l, szczeg6hroSci z poczqtkowych lekcii stw,ierclzono.
2e laka sytuacja z.darzala sig w szkole czgsto. Dyrektor jako przyczynq takiego stanu
rvskazal brak Srodk6r.v fltansowych na platne zastgpstwa.

l2) Dyrektor posiada Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018, kt6ry zostal
przedstawiony radzie pedagogicznej 12.09.2017 r. Z planu nadzoru wynika, ze dyrektor
uspolecznia proces nadzoru przydzielaj4c konkretnym nauczycielom okreslone zadania.
Plan zawiera elementy wynikaj4ce z przepis6w:
* ewaluacjg w zakresie: Zarzqdzanie plocdwkq sluzy jej ronuojowi * BURSA, Rodzice sq

partnerami szkoly,
- kontrole w zakresie: Zapewnienie bezpieczeristwa
Ocena aprawidlowoici zapewnienia warunkdw i
niepelnosprawnych, Prowadzenie dokumentacji klas
p sy c ho I o gi c zno -p e dago gi c zne.i

uczniom w czasie pobytu w szkole,
organizacji lcsztalcenia uczni6w
sportowych, Organziacja'&pbmocy

- wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich obowi4zk6w i doksztalcaniu.
Plan nadzoru zawiera r6wnie2 Harmonogram innych analiz, w tym: kontrolg
dokumentacji, systematycznego dokonywania zapis6w lekcji w dzienniku, rytmicznoSci
oceniania.
Obserwacjg zajE(, nauczyciela jEzyka polskiego i jEzyka angielskiego oraz wychowawcy
klasy zaplanowano na maj bez okreSleniazajEe przewidzianych do obserwacji.

l3)W dniu kontroli na terenie szkoly stwierdzono brak dokumentacji prowadzonej przez
wychowawcg kontrolowanej klasy, w zwiqzktt z czym dyrektor dostarczyl dokumenty do
wgl4du w dniu nastgpnym po dniu, w kt6rym odbyla sig kontrola.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidtrowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oruz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

W dniu kontroli stwierdzono, 2e szkola nie prowadzi rejestru skarg i wniosk6w. Dyrektor nie
odpowiedzial pisemnie na zloAon4 skargg, jak prosil w piSmie skarlqcy. Dyrektor wyjafinil, ze
skargi nie sQ czgste, a jesli sig pojawiaj4, to sE rozpatrywane i wyjaSniane na biez4co
z zinteresowan4 osob4. Na piSmie zlo2onym przez rodzica tcznia podpisalo sig kilku rodzic6w,
brak jest adres6w zwrotnych do koresponedncji. Wedlug oceny dyrektora podpisy s4 nieczytelne,
a ze wzglqdu na brak adrs6w zwrotnych, nie wiedzial do kogo nalezaloby skierowad odpowiedz.
W dniu 14 grudnia 2017 r., kiedy rodzic przyszedl, aby zloZyd skargg, przeprowadzil ? tim
osobi6cie rozmowE wyjaSniaj4c4, kt6rajego zdaniem usatysfakcjonowala rodzica.

W zwi4zku ze skarg4 rodzica z 3.010.2018 r. - na nieskutecznoSd lub brak dzialah w szkole oraz
wyjaSnieniem dyrektora - zobowi4zano dyrektora do rozpatrywania skarg zgodnie z przepisami
zawartymi w Dziale VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodela postgpowonia
administracyinego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia I
stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrlnuania skarg i wnioskdw (Dz. U.
22002 r. poz. 46).

I l. l. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.IJ
22017 r. ze zm.) zaleca sig:

l) Wzm6c nadzor nad prawidlow4 realizacj4 tresci podstawy programowej z poszczeg6lnych
przedmiot6w w szczeg6lnoSci jEzyka polskiego i jEzyka angielskiego w kontrolowanej
klasie 2 gimnazjum, zgodnie z afi. 55 ust. 2 i obowi4zkami wynikaj4cymi z art.68 ust. I
pkt2 ustau,y z clnia l4 grudnia 2016 r. - Prav,rt oiyrtictlowe (Dz.IJ.22017 t. poz.59 zezrn.)
Termin realizac.ji: od 23.01.2018 r.
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2)

3)

4)

s)

6)

W ramach nadzoru peclaqogicznego zu,igkszy6 czgstotliivo(6 obserwac.ii zajq(
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych prou,.adzonych przez nauczycieli,
pod k4tem realizowauia treSci podstawy programow'ej, w szczeg6lnorici podczas zastqpstw
za nieobecnych nauczycieli oraz monitorowa6 dztalania nauczycieli zgodnie z $ 22 ust. 3
pkt 2 i ust.l pkt 4 - Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2 2017 r., poz. l658).
Termin realizacji: od 13.02.2018 r.
Wprowadzi6 aneksem do planu nadzoru pedagogicznego na II semestr roku szkolnego
201712018 - monitorowanie realizacji podstawy programowej wraze szcze6lowym
harmonogralnem, zgodnie z $ 23 ust. 3 pkt 5 - Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowei z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 22017 r.,
po2.1658).
Termin realizacji: od 13.02.2018 r.
Dokonywad zastgpstw za nieobecnych nauczycieli w spos6b zapewniaj1cy bezpieczne
i higieniczne warunki pobytu w szkole uczniom wedlug planu zqE(, zgodnie z S 2
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 3l grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placfwkach (Dz. l).2
2003 r. Nr 6 poz. 69, z p62n. zm.).
Termin realizacji: od 23.01.2018 r.
Sprawowadopiekgnaduczniamiwszkole zgodnie zart.7 ust. I orazust.2pkt 1,5 i 6
poprzez organizacjE doralnych zastgpstw w przypadku nieobecnoSci nauczyciela, zgodnie
zart.35 ust. 1 - 3 ustawy zdnia26 stycznialgS2r. - KartaNauczyciela(Dz.IJ.22017 r.
poz.ll89 ze zm.).
Termin realizacji: od 23.01.2018 r.
Przechowywad na terenie szkoly dokumenty klas dotyczEce dzialalnoSci wychowawczej
i opiekuriczej zgodnie z $ 27 rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29
sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly
i plac5wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej
oraz rodzaj6w tej dokumenta cji (Dz. U . z 201 4 r. poz. 1 I 70).
Termin realizacji: od 23.01.2018 r.
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

{_z o4 Lo$
podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego umotywowanego zastrzezenia dotycz1cego ustaleri
zawattych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. powstari cow 4la, 40 - 024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. IJ.22017 ,.,pir.l65g).


