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Protok6l kontroli doraLnej
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1. Nazwa szkolylplac6wki, siedliba: Liceum Og6lnoksztalc4cym

"Sokratest'Sp. , o. o., ul. I Maja 6,43-300 Bielsko-Biala
2. Imig i nazwisko dyrektora: Katarzyna Stachak

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40-A24 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Kasztura

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 4 wrzeflnia 2018

roku, DK-8B.5533. 1.36.2018

6.,Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 5 wrzeSnia 2018 roku
7. Tematyka kontroli:

Stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczni6w .oyaz przeprowadzania

egzaminriw, o kt6rych mowa w art. 14 ust. I pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016

roku Prawo oSwiatowe w roku szkolnym 201712018

8. CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly,

b) analizadokument6w:
- Statut Liceum Og1lnoksztalcqcego Oirodka Edukacii ,,Sokrates",
- zalqcznik nr I do Statutu Oirodka Edukacji Sokrates - Ocenianie i klasyfikowanie

uczniiw,
- wydruki z dziennika elektronicznego oddzialu 

- 
(przeglqd ocen w obu

p*lroczach klasy ) tu; termin przekazania informacji o przewidywanei ocenie

rocznej , Q tematy zajgt zrealizowanych w oddziqlel, roku szkolnym

2017/2018, kontakty wychowawcy z rodzicami, informacja o frehuencji ucznia,

realizacja progrqmu nauczania we wrzeiniu 2017 roku),

- korespondencja elektroniczna z uczniem (14 maja 2018 roku, I5 maja 2018 roku),

- protok1l egzaminu poprawkowego z dnia J sierpnia 2018 roku wraz

z zalqcznikami (zestawy zadari w czgici ustnej egzaminu oroz czgit pisemna

egzaminu),

- wymagania edukacyjne z

zagadnie nia do e gzaminu klasy/ikacyj ne go

- powolanie komisji egzaminacyjnei z przedmtottQf,z antfierpnia 2018

roktt,

- potwierdzenie odbioru przez ucznia idormacji o egzaminie poprawkowym,

- wyciqgi z protokolfw posiedzeri Rady Pedagogicznej Liceum Ogolnokszralcqcym

Oirodka Edukacji "solcrates" (12 stycznia 2018 roku,24 kwietnia 2018 roku,

l8 czgrwca 2018 roku, 29 sierpnia 2018 roku)wraz z uchwalami (nr 32, 33, 34),

- prace pisemne ucznia (3 sztuki),

- arkusz ocen ucznia,
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9. Terminy rozpoczEcia i zakonczenia kontroli: 5 wrzeSnia 2018 roku
I(ontrolgdora2nqprZeprowadzonowzwiqzkuzpismemffijakie}
sierpnia 2018 roku wplynglo do Kuratorium OSwiaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Biatej.
Dokumentdotyczylnieprawid}owoSci,dokt6rych,zdarrierriffdosz1owminionymroku
szkolnym w Liceum Og6lnoksztal ym OSrodka Edukacji 'oSokrates" w Bielsku-Bialej.

10. Opis ustalonego stanu faktyczfiego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

1) Jak wskazuje zapis w dzienniku zajgd oddziatufi nauczyciell#,a pocz4tku

roku szkolnego poinformowatr uczni6w o wymaganiach edukacyjnych niezbgdnych
do otrzymania przez ucznia poszczeg6lnych Sr6drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajgt edukacyjnych, wynikaj4cych z realizowanego przez siebie programu natczania
(Zapoznanie z zasadami bhp i wymaganiami edukacyjrymi). Dyrektor szkoly (nauczyciert
nieobecny, jego umowa o pracA zakohczyla sig w czerwcu 2018 roku) okazal - wymagania
edukacyjneZffinadokumenciebrakpodpisunauczycie|a.Wynikaznich,
2e w dokumencie tym (przedstawianym uczniom 'na I godzinie zajE(, w roku szkolnym,
tj. 6 wrzeSnia 2017 roku) odnotowano r6wniez informacje o sposobach sprawdzania osiqgnig6

edukacyjnych uczni6w. Kontrolujqcemu nie okazano dokumentu potwierdzajqcego przekazanie

uczniom na poczqtku roku szkolnego 201712A18 informacji o warunkach i trybie otrzymania
wylszej tiL przewrdywana rocznej oceny klasyfikacyjnej, co narusza art. 44b ust. 8 pkt. 3.

Stosownego zapisu nie bylo r6wniez w obowi4zuj4cym w ubieglym roku szkolnym statucie

szkoiy oraznie ma go w dokumencie obowiEzujqcymod 1 wrzeSnia 2018 roku. W statucie nalely
okre5li6 warunki i tryb otrzymaniawylszej nilprzewidywana oceny klasyfikacyjnej oraz oceny

zachowania

Zgodnie z infonnacj4' dot. tematyki spotkania z rodzicami w dniu ilFrrzesnia 2018 roku
przekazano im m.in. informacje o organizacji roku szkolnego, co w opinii dyrektora Swiadczy

o zapoznaniu ich m.in. z wewn4trzszkolnymi zasadami oceniania. Rodzice ucznia, kt6rego

dotyczy skarga byli na tym spotkaniu nieobecni. Statut szkolyjest dostgpny w jej sekretariacie.

Z olwiadczenia dyrektora szkoly wynika, . ze w bielercvm roku szkolnym rozeSle

on wewn4trzszkolne zasady oceniania (wyci4g ze statutu) za poSrednictwem dziennika

elektronicznego' 
:j ' ' ''r1 '' '

2) Rodzice nie wnioskowali o udostgpnienie do r,vglqdu dokurnentacji dotycz4cej egzamintr

poprawkowego, o kt6rlrn ffIowa w art. 44m ust. I ustawy z dniaT wrzesnia 1991 roku. Spos6b

udostgpniania tej dokumentacji nie zostal okreSlony w statucie szkoly.

3) IJczeh w I p6troczu lfl]ocen biez4cych. Jego frekwencja na zajEciach wynosila

edukacyjnych, w tW zt Klasyfikacja Sr6droczna zosta\,a przeprowadzona 12 stycznia

2018 roku, zgodnie z terminem okreSlonym w statucie szkoly ($ 44 ust. I pkt, 1 -.,do 15

stycznia"). W klasyfikacji Sr6drocznej uczen zostal sl<lasytikowany , * #
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II p6lroczu

skali calego

asyfikowany

ustalenia i ikacvinei z oowodu nieobecnoici ucznia na

krac
kt6ry przeprowadzana jest klasyfikacja). Nieobecno6ci ucznia w I i w II p6lroczu byly
wi gkszoSci usprawiedliwione {XD

Informacja o przewidzianej dla ucznia rccznej ocenie klasyfikacyjnej , X0
yciel przekazal uczniowi i jego rodzicom w dniufi|2O18 roku, tj. na ponad miesi4c
posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej (odbylo sig onolflZ0t8

ku). Przekazanie informacji nast4pilo poprzez wpisanie jej do dziennika elektronicznego
iaiu al Termin przekazania tej informacji jest zgodny z $ 35 ust. 7 statutu szkoly.

dokumencie tym nie okreslono jednak formy informowania ucznia i jego rodzic6w
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikaoyjnych z zajg6 edukacyjnych i przewidywanej

i ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Brak stosownego zapisu stanowi naruszenie art. 44g
. 1 ustawy zdnia 7 wrzeSnia 1991 roku o systemie oSwiaty. W dokumencie tym naleZy

li6 formy informowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajEc
ukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania,

Zgodfie z pisemn4 informacj4 przekazanq przez dyrektora szkoly w dniulwrzesnia
18 roku, uczniowi zapewniono mozliwoS6 podniesienia oceny przewidywanej (mimo braku

wnych zapis6w w statucie szkoly). Nauczyciet |!|} w czasie zajgi edukacyjnych
ponowal mu przyst4pienie do poprawy sprawdzian6w i innych prac pisemnych.

w ramach klasyfikacji rocznej uczeh otrzymar k *
' zwi4zku z otrzStrnaniem przez uczrria w wyniku klasyfikacji rocznej 

-

asyfikacyjnej (uchwal a rady pedagogicznej z dniaafilzorffilr), rorgunr^*uno

,,rcz,en otrzymalQocen. Jego frekwencja na zajgciactr w"friosila Qlt "kwencjaroku (klasyfikacja roczna) wynosilqlo (por. art. 44k ust. 1 - Uczeri moie nie byt
z jednego, kilku albo wszystkich zajgt edukacyjnych, ieieli brak jest oodstaw

niego egzamin poprawkowy ,-Q (art. 44m ust. 1 pkt. I). Egzamin poprawkowy
:prowadziia kornisja po*olaruf sierpnia 2Ol8 przez dyrektora szkoly. Egzamin ten zostal

wadzony w formie pisemnej i ustnej. Jego terminwyznaczono na dziehlsierpnia 2018
u (tj. w ostatnirn tygodniu ferii letnich), tu: protok6l posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia
azerwca 2018 roku (pkt. 6). Egzamin poprawkowy przeprowadzila komisja, w kt6rej sklad

i: dyrektor szkoly - jako przewodniczEcy komisji, nauczyciel prowadzqcy takie same
jgcia edukacyjne oraz powolany w zastgpstwie (umowa do korica czerwca 20i8 roku)
uczyciela prowadzqcego dane zajgcia edukacyjne inny nauczyciel prowadzqcy takie same
jgcia edukacyjne w innej szkole. Z egzaminu poprawkowego sporz4dzono protok6l,
wieraj4cy w szczeg6lnoSci: nazwg zajgi edukacyjnych, imiona i nazwiska os6b wchodzqcych

sklad komisji, termin egzaminu poprawkowego, imiE i nazwisko ucznia, zadania
minacyjne, ustalon4 oceng klasyfikacyjnq. Do protokolu dol4czono odpowiednio pisemn4

ucznia oraz zwiEzl4 informacjg o ustnych odpowiedziachucznia. Dyrektorowi szkoiy nie
2adnychzastrze2endot'trybuustaleniarocznejocenyklasyfikacyjne*

szkolg po zdaniu egzaminu poprawkowego (por. art. 44q ust. 1 pkt.

wyniki klasyfikacj i rocznej po egzaminach poprawkowych
3
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Rada pedagogiczna zatwierdzila



na posiedzeniu w dniqlsierpnia 2018 roku (tu: pkt. 5, uchw4la nr 35 z dnia29 sierpnia 2018
{? ;F: .s. \j

roku). :Ir '

8) Zgodnie z uchwalq rady pedagogrcznej nr 35 2 dma 29 sierpnia 2018 roku (pkt.  ) organ

ten zatwierdzil zmrany w statucie szkoly dot. wewn4trzszkolnego systemu oceniania (obowi4zuj4

od dnia 1 wrzesnia 2018 roku). Statut szkoly okresla organy szkoly oraz zakres ich dziaLah.

W g 14 ust. 1 pkt. 8 statutu szkoly kompetencjE dokonyr,vania zmran w statucie szkoly

powierzono radziepedagogicznej. 3Sr'*'i '1'

t t. l'Opis 
ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzl*t

ze stwierdzonymi nieprawidl,btvo'&f&rri w dzialalnoSci dydaktycznei, wychowawczej

i opidRurlciff tAiu innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki :

W czasie kontroli stwierdzono, ze porgcze balustr ad przy schodach nie zostalyl Eiliberpi""rone

przed ewentualnym zsuwaniem sig po nich. Otwarta przestrzeri pomigdzy biegami schod6w

nie zostala zabezpieczona siatk4 lub w inny skuteczny spos6b.

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

(tj. Dz.IJ. z 2018 r. poz. 996, ze zm.) zaleca sig:

1) na pocz4tku kazdego roku szkolnego informowai uczni6w oraz ich rodzic6w

o warunk'ibh i trybie otrzymania wyLszej niz przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej

zzajqc edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie

zart.44bust.8pkt.3 orazart..i+liuBt 9 pkt.2 ustawy zdniaT wrzesnia 1991 roku o systemie

oSwiaty (tS.Dz.U. z 2018 poz. 1457 , ze zm.).

I&,&j* ifi'&ll8 rot<u

DYRE ZKOIY

S ,ri

h'rlpW,fida, il QS, 0nt8r,
podpii dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

13. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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Dyrektorowi sziloiy/plac6wki, w terminie 7 dni roboc zycl't oddnia otrz5zmania protokotu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotyczqcych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul, Powstaric6w 41a, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I RozporzEdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dma 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22077 r. po2.1658).
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