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Protok6l kontroli dora2nej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola podstawow aw r,specjalna im. swiqtego tr-ukasza

* *Urt" Stasti".l' przy vl' Sygietynskiego 6'

2. ImiE i nu'#fto iy"tio'u szkoty/p1ac6wki: Wieslaw Jagielski'

3. Nazwa i siedziba organu ,pru*,r3q..go nadz6r pedlgogiczny: Sl4ski Kurator oswiaty'

ul. Powstairc6w 41a' 40-024 Katowice'

4,Imiginazwiskokontroluj4cego:BarbaraRomanowska-Kruszyfrska.
5.DatawydaniainumerupowaZnieniadoplzeprowadzeniakontroli:|4lutego

6. ?:Xi;r':;:l;lllt';';'',!llo","'ia kontrori (ze wsknzaniem dni' w kt,rvch odbvwatv

sig czynnoici kontroli): 23 t 26lutego 2018 r'

T. Tematyka kontroli (zgodna ' 
p"'pl'o*i art' 55 us: 2.ustawy::::t 

:n*iatowe):
realizaciapodstaw progfamowych i ramowych plan6w fianczan\a' przesttzeganie przeptsow

doty"r4"y"h obowi4zkr, ,rtoirr"g o oraz obowi4zJcu nauki' przestrzeganie statutu szkoty'

plzeslIzega]iieprawdzieckaiprawu",nio,zapewnienieuczniombezpiecznych
ihigienicznychwarunk6wnauki,wychowaniaiopiekiolaznadz6rsprawowany
plzezdyrektoraszkolywtymzakresie,wkontekSciepismarodzicauczni6w.

8. CzynnoSci kontrolne:

l) rozmowa z dYrektorem szkolY'

w aktach sPrawY);

2) analizaudostqpnionych dokument6w (poSwiadcz one za

oraz notatka sluZbowa z vtykazem dokument6w

4) obserwacja szkoty (notatka sluzbowa w aktach sprawy)'

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolgprzeprowadzonowzwi4zkuzpismemrodzica.wedlugrodzica:
1)pomimoprzekazan\ainformacjiostaniezdrowiaidieciesyna,G

(notatka sluzbowa

zgodnoS6 z oryginalem koPie

udostgpnionYch do wgl4du

3)

9.

bez tprzedniej konsultacji (',.) podala synowi

2)
C
,rod tego dnia nie wysyla syn6w do szkoly z obawy ptzed kolejnym

3) ,,kolejny brak profesjonalizmu wychowawc6w to czqste

z jednoczesnym brakiem nadzoru nad jego zachowaniem";

puszczanie sYnowi bajek

4),,zpowoduoslabionejodpornoSciCriepowinienprzebywaOnaSwietlicy
szkolnej, jednak byl tam odprowadzany w czwartki";

korytarzu i w obecnoSci pracownikow

na (.. .) zqdaiqc wyjaSnieri - dlaczego

p a r afa/y k o ntr o lui qc eg o/Y c h
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w aktach sPrawY);
rewalidacYj no -wYchow aw czY ch

(notatka

sluZbowa w aktach sPrawY);

szkoly, nauczycieli oraz rodzic6w naskoczyla
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6) ,,Pan Dyrektor opiekg

nad synami", nie ustosunkowal sig do oczekiwanra,dotyczEcego ustalenia planu zajgi
w taki spos6b, aby synowie rozpoczynali i koriczyh zajEcia o tej samej porze";

7) ,,kolejnq spraw4 byla kwestia nieudolme zorganizowanego transportu do szkoly

w styczniu 201612011 (...) transport nie przyjeZdZal, bo zapomniano o synu

(...) taka sytuacja nie byl jednostkowa - w samym styczniu trzykrotnie syn jechal

taks6wka do szkoly (...) dopiero po int wa transportu

zo stala p o zytyum i e zalatw iona i usprawn i o na" ;

8) ,,synowie zgodnie z orzeczeniami powinni

W6wczas w szkole nie zlohono dokument6w,

zakresie, tj. brak wpisu na ten temat w zeszycie

byd objEci:-

zadeklarowali, 2e ustnie przekazano im nastgpuj4c4 informacjE o ,,diecie" chlopca:

-,adietEzewzglEdunaJzebymuniebyloptzyl<ro,nicsigniestanie,

,,zkim synowie majq tego typu zajEcia, jakie s4 ich efekty", ,,zgodnie z orzeczentamt

synowie powinni mied kontakt z r6wieSnikami ale nie na zasadzie zbi6rki
tak ogromne grupy uczni6w z rownymi problemami w jednym miejscu", nie jest

informowan a,,z kim maj 4 tego typu zajgcia" ;

9) ,,w kwestii sali-pomieszczenia w kt6rej w jednym czasie o jednej porze odbywaj4

tj. zespol6wilali
Jrodzic wnioskuje takze o zmniejszenie skladu zespolu do dw6ch, ,,zmiang sali

na maLq, zmianE wychowawcy".

Ustalenia czynnoSci kontrolnych nie przyniosly potwierdzenia opisanych przez rodzica

okolicznoSci podania chlopcu wskazanego produktu spoZywczego. Pracownicy szkoly

gdy od czasu do czasu coS dostanie".

wskazuj4cych na zalecenia lekarza w tym
korespondencji.

W trakcie kontroli pozyskano informacjg,
maj q odpo*i.d.,io ]ukoriczyli
i obecnie w ramach zajEc rewalidacyjno-wychowawczych nie s4 objgci realizacjq obowi4zku

szkolnego oraz obowiqzku nauki, o kt6rych mowa w $ 3 tozporzEdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 23 kwietnia2013 r. w sprawie warunk6w i sposobu organizowania zapc

rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecr i mlodzieZy z upoSledzeniem umyslowym

w stopniu gtgbokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529). Dyrektor szkoly pofwierdzil, 2e wskazati
chlopcy od 29 listopada ubieglego rogu nie uczestriczq w zajgciach rewalidacyjno-

wychowawczych. W zwi4zku z pozyskanymi informacjami odst4piono od przeprowadzenia

kontroli w zakresie realizacji podstaw programowych i ramo!\rych plan6w nauczania,

przestrzegania przepisow dotyczqcych obowiqzku szkolnego oraz obowiqzku nauki.

Podczas czynnoSci kontrolnych nie uzyskano potwierdzenia zastrzehen rodzica w zakresie

treSci zajg(, rewalidacyjno-wychowawczych otaz braku zapewnienia bezpieczeristwa

w trakcie tych zajg(," W trakcie obserwacji fragmentu zajE(, rewalidacyjno-wychowawczych

2e wskazani chlopcy sE osobami pelnoletnimi,
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bardzo gtzecznte przywitali sig z dyrektorem szkoly

oraz wizytatorem. Mlodzie| znajdowala sig pod opiek4 trzech os6b doroslych, d. dwoch

nauczycieli i jednej pomocy nauczyciela. Widad bylo, 2e mlodzieZ ma dobre relacje

z nauczycielami i innymi pracownikami szkoly oraz jest przyzryczajona do takiego sposobu

pracy na zajEciach. Z v,"yjasniefl dyrektora wynika, 2e druga pomoc nauczyciela, ze wzglqdu

na nisk4 frekwencjg na tych zajgciach z powodu choroby uczestnik6w, zostala skierowana

do innej pracy na terenie szkoty. Stwierdzono, 2e zajEcia s? prowadzone zgodnie

z indywidualnymi programami zajg(,, zawterajqcymr wszystkie elementy okreSlone

w $ 11 ust. 1 ww. rozporzqdzenia w sprawie warunk6w i sposobu organizowama zaigc

rewalidacyjno-wychowawczych. W szkole udostgpniono peln4 dokumentacjg zajg(,,

o ktorej mowa w $ 12 ww. rozporzqdzenia w sprawie warunk6w i sposobu organizowania

zajgc rewalidacyjno-wychowawczych, tj. orzggzen:a2_ dzier-lriiki zajq6, zeszyt obserwacji

dla kazdego uczestnika zajqc, w tym dla Podczas obserwacji szkoly

stwierdzono,2e dzieci i mlodzieZ przebywaj4ce w salach i na korytarzach w budynku szkoly

znajdowaty sig pod opiek4 os6b do tego upowaznionych, tj. nauczycieli i pomocy

nauczyciela, co jest zgodne zasadami okreSlonymi w $ 13 i $ 14 ust. I rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpteczeistwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i placowkach (Dz. U. 22003 r., m 6, poz.

69). W szkole znajdowaly sig bardzo bogato wyposazone sale, np.: w sprzgt do terapii

ruchowej i terapii sensorycznej. Szkola posiada plac zabaw i ogr6d sensoryczny,

z kt6rych aktualnie nikt nie korzystal ze wzglEdl na warunku atmosferyczne - temperatura

ponizej zeru. W szkole bylo czysto i cieplo, a w wielu miejscach znaidowaly sig roSliny

doniczkowe. Jedna z klatek schodowych nie miala zabezpieczonych por7czy

przed swobodnym zsuwaniem sig po nich, ponadto ciEg schod6w nie zabezpieczono kratami

lub siatk4, co jest niezgodne z $ t6 ww. rozporz4dzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

Przy balustradzie koricz4cej schody na piEtrze ustawiony byl pojemnik na Smieci,

po kt6rym z latwoSci4 mohna sig byto wspi46 i pokona6 tE balustradq. Dyrektorowi szkoly

zwr6cono uwagg na potrzebE podjgcia natychmiastowych dzialan w celu zabezpieczema

tej klatki schodowej. Dyrektor oSwiadczyl,2e podj4l. niezbgdne dzialaria, w zwiqzku

zpowylszym odst4piono od wydania zalecehw tym zakresie.

Uzyskano potwierdzenie czasowego przebywania jednego z chtropc6w w Swietlicy s@EeJj_

Ustalono, 2e na pocz4tku bieZ1cego roku szkolnego po ptzywozie do trt oty(]
przebywal ok. 15 minut w Swietlicy, oczekuj4c na zajEcia. W szkole wskazano okolicznoSci

zapewnienia ww. uczestnikowi zajgt, bezpieczehstwa poprzez pobyt w Swietlicy szkolnej.

Podczas obserwacji szkoly stwierdzono, 2e w Swietlicy znajdowaio sig dw6ch nauczycieli

i jedna pomoc nauczyciela, ale niebylo tam dzieci - pracownicy szkoly porzEdkowali

zabawki oraz gry. Dyrektor szkoly nie udokumentowal ustalenia minimalnego dziennego

czasu trwania zajgc, z uwzglgdnieniem indywidualnych potrzeby i moZliwoSci

psychofizycznych uczestnika zajgc, we wsp6lpracy z rodzicami Daniela, co jest niezgodne

z $ 10 ust. 3 ww" rozporzqdzenia w sprawie warunk6w i sposobu organizowania zajEc

rewalidacyj no-wychowawczych.

W ramach czynnoSci kontrolnych nie bylo mozliwoSci potwierdzenia cltowanych

przez rodzica sl6w; wypowiadanych przez wskazanego pracownika szkoly. Nie bylo
.takze mozliwoSci sprawdzenia, czy statut jest przestrzegany w zakresie wsp6ipracy
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z rodzicami uczestnikow zajE(, rewalidacyjno-wychowawczych oraz czy prawa rodzica

s4 przestrzegane, gdyL takich praw w statucie szkoly nie okreSlono.

Podczas czynnoSci kontrolnych nie bylo mozliwoSci potwierdzenia wskazanej przez rodzica

postawy dyrektora szkoty. Jednakze, w trakcie rozmowy dyrektor poinformowai o aktualnych

dzialaniach podejmowanych w zwtqzku z oczekiwaniami rodzica wnoszQcego skargg.

W trakcie kontroli nie pozyskano informacji wskazuj4cych na niezapewnienie

bezpieczehstwa dzieciom i mlodzie|y w trakcie transportu ze szkoly do domu rodzinnego.

Organizacja transportu, w celu zapewnienie uczestnikom udzialu w zajgciach rewalidacyjno-

wychowawczych, zgodnie z $ 4 ust. 2 ww. rozporz4dzenia w sprawie warunk6w

i sposobu organizowania zajgc rewalidacyjno-wychowawczych, nale?y do kompetencji

jednostki samorzqdu terytorialnego, do ktorej zadah nale?y zakladame i prowadzenie szkoly

specjalnej, wla(ciwej ze wzglgdu na siedzibq szkoly albo miejsce zamleszkania rodzic6w

uczestnik6w. Podczas obserwacji szkoly stwierdzono, 2e do minibusu zaparkowanego

przy wejSciu dzieci byly odprowadzane pojedynczo przez osoby dorosle, tj. nauczycieli

i pomoce nauczycieli. Dzieciom w minibusie w trakcie podro2y towarzyszyla osoba dorosla,

zatrudniona w tym celu. W dniu kontroli nie stwierdzono przypadku zagtoZenta

bezpieczenstwa dzieci i mlodzieLy podczas transportu do domu - podejmowane dzialanta

byly zgodne ze szkolnym regulaminem w tym zakresie" Dyrektor szkoly zadeklarowal

przeprowadzanie kontroli w zakresie organizacjr bezpiecznego transportu w ramach

sprawowanego nadzoru.

Nie ustalono nieprawidlowoSci dotyczqcychreahzacji wskazanych orzeczeh o potrzebie zaigd

rewalidacyjno-wychowawczych zespoiowych. Udostgpnione przez rodzica orzeczenia

zwterajq informacjg o uchyleniu poprzednich orzeczeri o potrzebie ksztaicenia specjalnego,

kt6re zawieruly cytowane przez rodzica zalecenia. Szczeg6lowe treSci i zadama,

ktore obejmujq zajEcia rewalidacyjno-wychowawcze, wskazano w $ 8 ww. rozporzqdzenra

w sprawie warunk6w i sposobu organizowania zajgd rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie z tymi treSciami i zadaniami pracowano ww. indywidualne

programy zajge, kt6rych realizacjg udokumentowano w szkole. Nie pozyskano informacji

wskazujEcych na nieprzestrzeganie przepis6w statutu szkoly ($ 15) w tym zakresie.

W ramach czynno6ci kontrolnych nie bylo mozliwoSci potwierdzenia zastrzeZeh rodzica

dotyczqcych pomieszczet, w kt6rych odbywaly sig zajEcia. W takcie obserwacji szkoly

stwierdzono, 2e dzieciom i mlodzieZy zapewniono odpowiednie, bezpieczne i higieniczne

warunki nauki, wychowania i opieki. Sale zajg1, rcwalidacyjno-wychowawczych nie byly

,,zatloczone", wyposaZono je * sprzgt i urzqdzenia do terapii ruchowej, sensorycznej

oraz miejsca do wypoczynku. Organ nadzoru pedagogicznego nie posiada kompetencji

w zakresie wnioskowanej przez rcdzica zmiany przydzialu czynnoSci nauczycielom.

Kryterium powierzenia przez dyrektora prowadzenia zajg(, rewalidacyjno-wychowawczych

wskazano w S 6 ust. i ww. rozporuqdzenta w sprawie warunk6w i sposobu organizowania

zajEc rewalidacyjno-wychowawczych - sq to posiadane przez nauczyciela kwalifikacje.

Nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie liczebnoSci zespo16w, do kt6rych uczgszczajE

zostala ona uregulowana w $ 9 ust. 2 ww. rozporzqdzenia w sprawie

warunk6w i sposobu organizowania zajgt rewalidacyjno-wychowawczych wvnosl

od 2 do 4 uczestnik6w. Kompetencje w zakresie nadzoru nad prawidlowym wykorzystaniem

p a rafa dyre ktoro szko ly/p lacdw ki
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budynku szkoly oraz w zakresie zatwierdzania arkusza organizacji szkoly posiada organ

prowadz4cy szkolg.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwrqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuficz ej or az innej dzialalno S ci statutowej szkoly/plac6wki :

Na stronie internetowej szkoly udostgpniono statut nieistniej4cego juz zespolu szk61,

w kt6rym powolano siE na nieaktualne przepisy prawa.

l1.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22017 r.,poz. 59, zp62n. zm.) zaleca sig:

1) Ustalad minimalny dzienny czas trwania zajg(, rewalidacyjno-wychowawczych

we wsp6lpracy z rodzicami, uwzglgdniajqc indywidualne potrzeby i mozliwoSci

psychofizyczne uczestnik6w tych zajg1,, zgodnie z $ i0 ust. 3 rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunk6w i sposobu

organizowania zajE(, rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i mlodzie?y

z upoSledzeniem umyslowym w stopniu glgbokim (Dz. U" 22013 r.,po2.529).

Termin rcalizacji 27 lutego 2018r.
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1*^ d,*. S*dl.."..... l,6., 0.1 ...i-1,1.t,
podpis dyrehora szkoly/plac6wki, miejsce i data podtrtisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

i iil,r,'.lil 31 i-t.'L:J

;; ir:j:; ! i hilu (l,,sto, . Lq,q! [q{f *

podpis dyrekt 'a szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokoiu

kontroli, przysiuguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze\eh, dotycz4cych

ustaleri zawartych w protokole kontroli do Stqskiego Kuratora OSwiaty,

ul. Powstafc6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I rozporz4dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. 22017 r.,poz.1658).

p ar afa dy r e kto r a s zk o ly/p I ac dw k i
(\

II

/1\
il

10''

p or ofa/y k o ntr o luj qc ego/y clt


