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Protokol kontroli doraineJ

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 2 im. Stanistawa Szymafiskiego w Zawierciu,
ul. N iedziatkowskiego 21, 42-4OO Zawiercie

2. lmiq i nazwisko dyrektora szkoty: Marlena Szczq6niak

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,
ul. Powstafc6w 41a, 4O-O24 Katowice

4. lmiq i nazwisko kontrolujqcego: Elibieta Wtodarczyk
5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowadzenia kontroli: 22 grudnia 2O!7 r.,

oA-o R. 05 7 .2.t624.2077
6. Terminy rozpoczqcia izakofczenia kontroli:5 stycznia 2018 r. - 5 stycznia 2018 r.
7. Tematyka kontroli (zgodno z pnepisomi ort.55 ust.2 ustawy z dnio 14 grudnio 2076 r. -

Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2077 r., poz. 59 z p6in. zm.): przestrzeganie prac dziecka i praw
ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

8.Czynno6cikontrolne;rozmowazdyrektoremszkoty,wychowaw.Efr*edagogiem
szkolnym oraz analiza dokumentacji, tj. planu nadzoru pedagogicznego, protokolarza rady
pedagogicznej,dziennikalekcyjnegororin]iru.sprawie
dostosowania wymagad edukacyjnych ilE-ifr@idualnych moiliwo5ci psychofizycznych
ipotrzebedukacyjnychuczennicyD;okumentacjidot.organi2acjipomocy
psychologiczno - pedagogicznej.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci.
Kontrolq przeprowadzono w zwiqzku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej -
Departament Wychowania i Ksztatcenia lntegracyjnego (nr DWKI-WP8.055.36.2017.ARB z t3
grudnia 2Ot7 r.l skierowanym do Slqskiego Kuratora O6wiaty. Po przeprowadzeniu czynnodci
kontrolnych ustalono, co nastqpuje;
1) Do Szkoly Podstawowej nr 2 w Zawierciu uczeszcza 236 uczni6w; w tym 134 uczni6w kl. 1l

i kl. lll gimnazjum oraz 47 dzieci z 2 oddzial6w przedszkolnych. Pomocq psychologiczno -
pedagogicznq objqtych jest 44 uczni6w.

2l We wrzeSniu 2015 roku na dyrektor szkoty zaproponowal matce uczennicy f
przeprowadzenie badad w poradni
wskaz6wek do pracy dydaktyczno
badania zostaty przeprowadzone

psychologiczno - pedagogicznej celem uzyskania

- wychowawczej z dzieckiem. Na wniosek matki

ialistycznej Poradni
Pedagogicznej kt6ra
wydala w sprawe wymagafi do
indywidualnych moiliwo5ci psychofizycznych i potrzeb edukacyjnych uczennicy. W opinii
zamieszczone zostaty wskazania dla nauczycieli do pracy z uczennicq w tym; wydluienie
czasu na pracq szkolnq, egzekwowanie wiedzy mniejszymi partiami, zapewnienie
dodatkowych wyjainieri i powt6rzefi, odwotywanie siq do konkretu, poszerzanie /
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wypowiedzi pisemnych odpowiedziq ustnq, docenianiu za wktad pracy, podkreilanie

mocnych stron dziecka. W ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej wskazano

w opinii wtqczenie dziecka do udziatu w zajqciach korekcyjno - kompensacyjnych

i dydaktyczno - . Wskazaniem dla rodzic6w byto ienie diagnozy

o konsultacje medyczne; wsp6lpracq

ze szkolq. 15 listopada 2015 roku matka dziecka dorqczyla opiniq do szkoty.

W l. 2015/2016 i 2Ot6l2OL7 uczennica nie zostala objqta pomoca psychologiczno -
pedagogicznq zgodnie ze wskazaniami zawartymi w opinii. W bieiqcym p6lroczu r. szk.

2OL7|2OL8 matka dziecka zostala poinformowana pisemnie o wtqczeniu uczennicy do

zajgd dydaktyczno - wyr6wnawczych i korekcyjno - kompensacyjnych, co wzbudzito jej

zaniepokojenie. W toku kontroli pedagog nie przedstawila pism, jakie zostaty skierowane

do podpisania matce uczennicy (posiadala je tylko w jednym egzemplarzu wydanym

rodzicowi), r6wniei wychowawca klasy nie pamiqtal zawarto6ci przekazanei

dokumentacji. Nie moina zatem bylo odtworzyd treSci informacji zawartych w tzw. ,,karcie

pomocy psychologiczno - pedagogicznej" wydanej do podpisania matce uczennicy. Nie

stwierdzono r6wniei, ieby dla dziecka zostaty dostosowane wymagania edukacyjne

zgodnie z zaleceniami okre5lonymi w opinii z 2015 roku.

3) Z rozmowy z wychowawcQ ie matka uczennicy w br. zgtosila

fakt dokuczania W tej sprawie przeprowadzit rozmowq

z wychowawczyniq az poprosil uczennicq, aby dodatkowo

sama zglosita problem wychowawczyni tej klasy.

jej do w formie wyliczanki przeprowadzit rozmowy na

godziniti Jak [r rozmowie, wielokrotnie pytat poszkodowanq

uczennicq, czy sytuacja siq nie poM6rzyla i czy czuje siq w klasie dobrze. Uczennica

potwierdzila, ie do takich sytuacji jui nie dochodzi. W dzienniku lekcyjnym s:l

odnotowane trzy rozmowy wychowawcy z matka uczennicy (10, tG i 23 listopada 2Ot7

roku).

s) Do kl. Wychowawca

na godzinach wychowaw-zych podejmuje tematykq dotyczqcq godno5ci osobistej,

asertywno6ci, pozytywneBo mySlenia, konstruktywnego rozwiqzywania problem6w,

akceptacji. Jest ona sp6jna z programem wychowawczo - profilaktycznym obowiqzujqcym

w szkote (uchwala nr L3l2Ot7 Rady Pedagogicznej z 15 wrze5nia ?:OLt r., brak uchwaty

Rady Rodzic6w). Wychowawca wsp6tpracuje z pedagogiem i instytucjami

wspomagajqcymi tj. Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq w Zawierciu, kuratorami
spolecznymi, Centrum Pomocy Rodzinie, pelnomocnikiem ds. Rozwiqzywania Problem6w
Alkoholowych i Narkomanii.

6) Frekwencja ,.rni6*frajqciach w bie2qcym p6troczu wynosita; wrzesiefi {69,5%1,
paidziernik (58,5%), listopad |160,9%), grudzieri (6!,3%1. Z wypowiedzi wychowawcy

wynika, 2e nieobecno5ci sA usprawiedliwione przez rodzic6w w formie pisemnej,

telefonicznej lub na zebraniach klasowych. Niska frekwencja najczqSciej spowodowana
byla chorobq, wainymiwydarzeniami rodzinnymi lub innymi, o kt6rych rodzice wiedzieli.
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8)

e)

Dyrektor planuiqc nadz6r pedagogiczny uwzglqdnil specyfikq i potrzeby szkoty' W roku

szkolnym 2oL7/2078 ewaluacjq wewnqtrznq zaplanowano w obszarze: ksztattowane sq

postawy i respektowane normy spoteczne. Zostaty okreslone kryteria ewaluacji

i opracowano harmonogram badafi .

w szkole zostaly opracowane i wdroione ,,zasady prawidlowego zachowania uczni6w

gimnazjum wzglqdem uczni6w ktas mlodszych",z kt6rymi uczniowie kl' ll i lll gimnazjum

zostali zaPoznani.

w bieiqcym roku w szkole zostaty przeprowadzono nastepujqce diagnozy sytuacii

wychowawczej:

- wsp6lpraca z rodzicami (na bazie ankiet: wsp6tpraca ze szkoQ i szkota mojego

dziecka)' 
ainiori w<n6lnie z F Rozwiqzywania Probtem6w_profilaktykiuzaleinieriwsp6lniezPelnomocnikiemds'

Alkoholowych i Problem6w Narkomanii

wyniki analizy om6wiono z wychowawcami w listopadzie 2017 roku. Na temat przyczyn

^--^^-^.^,-,r.^na,iranrrra w kl 

-. 

Wyniki
absencji na lekcjach przeprowadzono diagnozq w kl'

bqdq om6wione w zespole wychowawczym w styczniu 2018 r' w

szkoty podstawowej zostaty przeprowadzone zajqcia integracyine i ankieta ,,moja nowa

szkola".

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzku ze

stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczei

i opiekuiczej oraz innej dzialalno6ci statutowej szkoty: nie stwierdzono'

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia'2016 r' Prawo oiwiatowe

{Dz. U. 22017 r., poz.59 z p62n' zm')zaleca siq:

L. Zorganizowad pomoc psychologiczno - pedagogicznq dla

z zaleceniami zawartymi w opinii wydanej pfzez poradniq psychologiclno

pedagogiczna oraz dostosowad wymagania edukacyjne do potrzeb i moiliwoSci

dziecka (na podstawie $ 7 ust. 2 i $ 22 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznei w publicznych

przedszkolach, szkotach i plac6wkach (Dz' U' z 2OL7 t'' poz' 1643)'

Termin: od 16 stYcznia 2018 roku

Dyrektora szkoty pouczono o przestrzeganiu kompetencji organ6w szkoly w zakresie

uchwalenia programu wychowawczo - profilaktycznego' (7

zgodnie

wd5
sosnowiec, I .&*.H.zors r- ("'r ,t:'
pod pi s ko nt ro I uj gce g o, m i ei sce i d ato pod pi so ni o fuotokolu

sosnowiec, ../.1,.."fr .......... 2018 r.

podpis dyrektoro szkoly, mieisce idota
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L2. Poiwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

sosnowiec, ./{,p1.............. 2018 r.
podpis dyrektoro szkory, miejsce i dota odbioru protokoru
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i rn.. S I a r,, r.: t.i i.i,',..!,5 2..1' tr ct fi S ki ego
',?.'400 Zaw ;,, i.i-., I ri t ; iu[;ialkOWSkiegO 2 1

'lP 649-2'r _r.: . :t ','lrfax.(32) 6l-223-15

DYBtrKrtrfld,f*<ou:

msr MarMaa S{'Tginiak

parafa dyrektora

flrr1

Dyrektorowi szkofy' w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontrori,przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeieri dotyczqcych ustate6zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora odwiaty, ul. powstalic6w 41a,4a'024 Katowice' zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25sierpnia 2017 roku wsprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. ,.;*r';.j;;;:';;:
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