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'' Protsk$l kanusli dnrafuej

t. Nesrra *ukoty/plae6wki, siedxibu Szkota Podstawowa ur I w tywcun 14-30$ tyviery,
uL Ilworco nize :

2. Imig i nazwisko dyrektora: El*bieta Klusrk
3, Nazrva i siedeiba organu sprawujq,cego nadz6r trndagogrczny: $lqski Kurator O$wiaty,

40-024 l(atowice, trl. Powstadc6w 414

4. funig i uazwisko kontrotruj4cego: Malgoruats Krsztura
$..S*k $rydanie i numer upowairrienia do prreprawadzenia kontroli: 19 lcwietufu !(}18 roku,

DK-B8553$.1,19.2018
6. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: 14 l€tuietnia l0I8 rtku
?. ?*matyka kontroli:

Pra**trzqnnic.prr$ daierk,n I prxw urzui* or:ez upswcz*ghni*de wi*dry o ty*h

^ f"o**:q -8. Czynqo$ci kontrolne:
a) roztnow{r z dyrektorem szko}y,

b) rozmowa z \r:iltrzycielem - p. 

-iw 

ciokumenracji konuoii znajtiuje siq

notatka slutbewa z rlnia 24 kwirhia ?0trS mkr podpisana pffisz *nuuyciela),
obserwacja szkoly,

rouillo$ra r 3 ucsnianri klasyftirotstki stutbown),
ankietowan ie 27 ucznidw klasy f
aualiza aapisu z monitoring! -

e)

d)
e)

f)

- Statut Szkofu Podstowowej nr I w Zlnvcu,

- rlomtlrq sh$bovv* sparrqdzons 17 kwiefnia 20t8 raht preez p.

&1"}l Pad*t<tw*wej nr I w f.,1nvcu,

E. K*sa* fiyr*barr,

- pismo dyreldoru .*',trfu P$dr.$/*rwox ui nr I w ?.ywcu c dnia 13 m*vc* 2018 rokw

skierotr&7e da Burmi$rx* Miffitafuwca (data uptywu 25 kwistnin 20lS roku),

- lrugram wy*h*wa'rucza-profilal*yczny ,Sc&o& Podstawow*j xr I w $wcu (dyV
urplywu 25 kwietnia 2018 roku),
- giwiadczenie dyrektara szkaly z dnia 24 h,t,ietnia 2018 raku

-,i, -----,--,-t- - - - --,-! ---,udostgpniania prac pisemnych uczniom i ich rodzicom,

dotyczqce sposobiw

* ?roeedury reagowanir w sy/uac7'c*lt kyrysowychw Szkole Padst*wowej nr I w Srwcu
(data wptywu 25 kwi*nia 201& roku),

q ffrgqprolsgdzono w uwiqzku r ro?nilowq telefanicerie zm
prxd* et. wi?rytetora Bcrnadet6 fisstrak w d.niu 12 kwieuria 2018 rsku" W rozmowie
klasy lSz*.oty Podst*wowej w Sywcu przekxada informa*jg a wykonadu przez

p,qrofa* knxtro{d qcs ea@

analiza dokumentdw:

dyrstdfireratalylplaodr*dr'

wj,,



ucznidw

IOsoba ta polecila wsrystkim trszniotn t$i klasy

I rE te
Dodatkowo tego $arnego dnia, tj" X? kwiotnis ?S1S roku na, adres elcktroniczny'- i :-- i - - , 1 .. ; * : . i.i '', ; ,i , im

dcty'cxft

9. Opisustalonego stanufaktyeensgs,\rytymujawrionychniep:awidlCIwo$ai: 
,rl,i ,r,,ijii, liii]r 

.i,

-lrjjl

1) Dyrcktor szkoly' oksaal nseilq sh*bowq r dnia l? krvietnia 2018 rckrl z lroanowy
z ptpraeprowadronaj 1* lnri*tnia 2CI18 roku. W notatce mowa m.ia. o tyrL 2e

p.ilegt$sita xiE do dyrel*nra sekoly ne ro?mow? dotycr4c4 zdaxwriia,,j*kie,mi*to

miajsrrc wlsddaiale klasyl Harmeycielka pd*fomrowal& i, ucmiowie

Pqd d*kumentsr$ widniejqpodpisy dyr*lctora szkeity oraz

3) w czasie roxmoll/y z p, f pcryrkano informacie o zaj*ciu orsz o reakeji nalpzyfilq.
tFrryyjadnila m-in"n fr pole*ila

Udostqpntone flrxsu dyrektnra fragxnontdw nagrania z rnonitoringu (3 karnery - tr 1, 3 i 4, od

ok"ll(n ak.ill crgdciowu dokunr*rtujq przebieg zaj$cia, I(ann*ra xr I skiprpvr*na

jest na fragmnnf
Karnera nr 3 rej*sfuje eb$Es{ ,F{red

wejdeiem nr ? da i strouie od wejSoia na ioren $4koty)"

Karx*ra nr 4 ob*jmuje sra,ym eaxiggiern *e.ren aa wej$ciern ru 2 do budynku, Idas tetrntq{f i."

skrfcqiq,* w lewo rne$d.zienry siq n* tereuie objgtynr deialaniern kanrery nr 1" l{a naganiu

parq dyrzlr*ra.rzfuly/pimrdw*i NfiW*&*$hd@cs#lch

t,#,**



go&inielI
ruos4c J

towgr,e.ysrac*fi mu ucztnniconr" [-icr.ennice

ffi-ffilil*
a frtrmi* nie wida*, by przetl niuri, wras z sit$i tub kr$tko pn nich

ffiapk" srl<oli lvyszta osoba dorosta Inny ucz{ podehodzi do stoj*ka z *ry
I ogplna SwoJ rowgr. rtlm z Kiunery lrt J tlwa ,rlll .,, z a(LrrrvrJ ,r - uu 

-]
ffiil?rT
Jil;jn. o godz.t orae tniektorzy ucaniowie

nr l" Utrwalila ona,

s*oty, jest stale zanrhrigte (*szkodeenie schod$w,

por. riltrhilh+* *oactkuffi#odki na prace remontoup4p.lXiglgqprrlfffi,M"ktora szkoly do

bur*iumJ-t*a:** Zy*ill)" nrugie drrwi p**a&il'{ToutoillaiiTiiffi$redsis n* sals

gimnastycznq.

Frmprowadztncr ankietowanie ucznidw
,sklCIdaln siq z 5 pryta6" ? pierwsze byty pytaniarni zamkniqtyr*i. za$ 3 koleine byly pyt*miaq{ti

oQyqr!1mti, Fe ?. pytaniu odnotowano, it w r*eie praeoz

pytania

SI pytaniu 3. zadnniern uormi$w hylo opisac

Tdarzenie ora, *skarac jego uczestnikdw - wyrnieniano wigc ucaridw oddziatg;kiasy*
' t 

-W 

pytariu 4, pcproszcno:"ucr,ni6w o apis*nir renkcji ff
ffi, sf pytrniu 5. a,*n6ccno *iq do xcmidw zpm*b4 e odnoto\u*rir, &o

obu pytan znajdujE siqwyduzy** slq po powrocie do szkcly. Zbiqrtue r4niki r nnalizy

poruzcj.

Ugunitwie wskazeti nast{pttiqce okre$lenia utyte pre€s n*uczy*iel*:

tl,l

$iedrnisro ucznidw utylo

Okrs$Ieuiu Ilo$d

uczni6ry

ffi 6r I

ffi

-

5

par$*$b*m

',i
A$kieta ,,

i

:

Po dwfuh ucunidw
,. ;, i

Pojednym uczniu:

$rsb*ra tx*olylplacd* hi

okre$lefl;

&***.



Wielu uczniow wskazaio na wigcej niz 1 okre$lenie. Czworo uczni6w nie wskazato tadnych

wnowiedziactr roiawito : sie:I

5)

wyp*wiedziach srrobodnyeh tan*tnrvato, ?x

" zgodq na spotkanie nie pojnwil *ig w szkolo'w duiu korrtrali.

W trakcie rozm$w z ucsniami zadano pytania an*logiczne do rych *fornnulorrartych 'rlrr

ankietash" Gue.zestnikerni zaj$cia, uG*,
zajdcie dzi*ci wsknzyryaiyn te

Lreakcji naucryciola qayly s.&rmulowafi:

edno z o tym,

drie*i wskozaty tak*e na l*, *.e

ucznidlv *rynika r6ramiet-

6) toku kankoli ustalonc, tm.igu ucmi6rry prrytapanyuh Przs,

rozm6w. Uczniowic dobrani zostali w spos6b przypadkowy. Kluczowe jbylo to, czy

wizytatorowi udalo sig uzyskad polqczenia ieleloniczrn r. ich rodzicami orazlczy cI ostntnl ;

dyrponnwali ezasem w godzinactrr xaplanowancj koniroli. Jeden r rodzicdw, lttdrzy wyrazili i

podwdrkt
kamymi.
w Zyweu"

srktlnym parys*t+*I{a} elewaqfg bttdyrlat,

I*rady oceniania zach*wania reguluic $ 32

Z*stali CIrti ukarflni lS Punk**mi
Ststutu Szkoty Podstawowej nr 9

Odmiom

*xystkie dzieci infqnnowaly o t1"rn, fe

prq%naneJi ragrod oraz sig oA kary $or. art. 98 u$t" I pkt.:18 i Ig q$taltry

, A*u114 grudnia XI16 roku * Frawo oswiatowe). Jak wynika z infurmacji pozyskarycfu

- 
rE

B Fcdjqte do dnia kontrati Oziatania dyrektara F*gaty na przeprowa{a niu r,ornrornry

znaurrrycieternfu},201&mkuorazsporz4dzert,iuzniej,nrdniu1?*wist3ia?018

dy*l*rawta$lpl*&w$

rl
{fi.----

roku notatki rhrtbowej {zawiera ana p$uczenie



12 kwietnia 2S18 roku' dukonano

*nntrey-sposobu udoxtqprria rrccoierlr i ich rotkjl*w sfrl;vetzony*h i ocenionyrh pixemny*h

p** **ia. ?"agadni*ni* ro reguluje $ 28 ust. 4 $tatrrtu $ekoly Podst*wtwej * I y efyl:
,fip,ravldrrlxs f wcnio* pr*ri lwnrrolns orrc k*.rty Pracy '.q 

*d::'Yiay* do 
"*qqdY

u'xntpxi i i*xa risdzicom wr ith kyr:wxie perrler*s zebrs*. radxie$w, indywidaa{wy*h ,

rawa ucznia do inforrnacji o ocenie
kansultacii w siedzibie szknly. w zakresie przesttzegania p;

przeprowadzqna ankietorryarie rlounidw oddsiatu klasyforae Frr'eprowadzono rozmcll

;'*il;anni **if*, kt&mry wcae$niej wziEli udrid * to*o*r*h-ffi

W qnriku rnkietowania (3

Jz nich C-3
i:nfonn*cja)"1 "l"t*u

Na pytanie o sposdb

udoe4pninnid sprawdr;anyctr i cceniony*h Pras PisemnYch

@b z tymi pracami mogq.siq rapaena& ich rodzicr,

uoruliowiil tJh 21) wskaxali, it r odzi*e

W wytriku rtznrdw a rodzi{rami us{atronc, le prace .t,J!,

nr@n o$wiadczcdc, *e rgoanie r rapisarui w statucis srtrcoh

ps*stsrilrcwej ; I i *y**o katdy rotlair i trcze*, ma wglqd do precy pis*nrnej

na kcnsulta*]acn indywiduaQV.l, w siedzibic szkoly lub na z*brmiash r wychawawcry

imots p*** skssro\rya$ w scdstariacie srkoty, aby rabrnd j4 do dornu" W rozmolvie dyrektor

szke*y iyja$nil, ie ra, rzasic spstkflfl z wychnwaweami pozostali nauczryciele pozostajA ds

dysnozvcii rodzicdw.

**rr' Jdnotowac, te w statucie szkoly w spos6b dowolny moina okeSlii 
. 
f:T{

Udostgrni*nip sprarvtlzonyqh i ocenionych pieemnych prac urzni6w" j*<trnak wobee wyja$niefi.

:tnidrllr*t*a Sdutacii Harodowej z dnia 1{l listopeda 2015 roku konieczrre jest 
Y'**9:1:*,

umr*liwienia uccniom r*ykonyrvania ich kapii. W pi$r*ie tyrn przyr*'otano przepis art.44e

ust, d ustnwlr z dnia ? wrze*nia 1991 roku o systrmie o$wiaty, ktdry slanowi te spr*wdzane

i ocenione lzrace pisemne. acznia sq udostgpniane uczniawi i iego roclzicont' Oaruxa to, 2e

uc|ef i jeg,o rodrire nie masaq zwracst sig do nauctyciela z wniaskiern o ttdastgpniext* pra*y
'(tok 

ttoiwity dotychcsasowe przepisy). Jednoczeinie art,, 44e ust' 
^7 

uttw'ty wskazuie'

*exzlri*a wusi ofuestii w swoirx ststucieqporri& lego udoslgpniani*. Pray v*ybarte *posabu

udoxtgpnlanla sprawdzunpuJ: pr*c, szlcola powinna wziqi pod uwagq reslne muiliwofici

;r#* ;,tri***tn przes ucznia i iego ,o,d*ir6* danei pra€y (...). {}dastgpnianie prac do

uglqdu tylkw n* ter*nte sr&ofu (np. w cz*ste organizott*nych Przsz szkalg *potlmfi a

t $4"*A nie spelnin warunku .rwo&trdnego dostgpu rodzicdw ucznia do informasii

o:postgpach i r:udnolcir,ehw n*uee ieh dsivckaj,

para/t$y tant rolqig. *gdy*h



10. Opis 
.ujawnionych 

nieprawidlowo$ci w zakesie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze slwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalno$ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuncze.i oraz inne.! dzialalho$ci statutowej szkoly/plac6wki' | :

W c'zasie obs*rwacji szkoly prueprCIwadxanej w celu rapourt&flie siq z charals*ry$eykq

budynku sraz ror*1ie*z*z*niem i zasi6giem k*rner m*nitoringu stwierdzono nierdwnofci

w chodniku po lcwej stronie od wej$cia gldwnego do budynku (obserwator zwrdcony twarzQ

w kierunku rrl. Otrjazdowej). Zgodnie z wyja$nienianri dyrektora s*otry $preue froftnle

zgloszona do organu prcwadeqcegn $r"kctE Podstawow4 nr S w tywcu. Dyrektor szkoly

t.;i;,,-..gkazal pisrno z dnia tr5 marca z0$;roku (syp. SP9.2071.4,18) skierorrane'do Burmistrza

fri*1"1,
'. slit
'*11'

i&:it,.,,

Miasta tf** pen* Altoniego Szlag*ra. ,Iest ts proth* o*ryiqlffipnie budtcQg[$
,ort!ry$$*,fit{16ryiffSku e pianowanym renrcrrtami w roku'izko{ftfn A$S. ff}H*

$rv*kuanorriqgrrdryp*4**, x*padnigtei Jm;f*f brako***j przy sdli gim,iqstpryl 
,,1

*r

Dyrektor poinforrno4ry4l*ry piimie:,ry1y, 
.r.emoyty 

sq lca.nieczne ze

::d?yt46*f:,np;:6{*mniern wynikujryyr*" rdwniai z al*exow*J lwntrali
ttqbi&ktr"Pratoffi. nr..l/2017 ? .Q! l"istopada ,?0lz rplqu. -Wnios

przyznane i trwa wyb6r r.uiirrtor" praitfrf'*$#i4zku z l$wyeszlnn
zalecenia.

z pasmnar+ani*m ich godno$ri onobistej-

termin realiracji: *df mai* ?0trS roku
lE 7s,o*.tattV<"!&,7li*n

1vy u dnia z dnia 14 **i*ff*ii$*'"r*, o#u***
Fziig. z 201"?r. pcz.5*, ze zm.)"uale*a sig: r r""t -t n"'ulfr,,i.i;i'i 

"l;lj

nhy zajqeia prowadzone byly pcd nadzorern upowairrianej do tego os*by, zgodnie z $,13

rozporz4dxenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3l gmdnia 2003 roku rr *pmwie

bcepie*xcrlstwa i higrnny w pubtricznych i niepublicznych szkolach i placdwkach (Dz. U. z
?003 Nr 6, pou.69, ae xm.), ,*___-,ri , , 

a

tsrmin realizarji: rd ?? Xsrl*lnin !0IS rohu ,

l

p*djed deialrnia w pelu rapewnlenia respektnwarda prz,*v, nau*2rysffi obowiqzku

wynikaj4ce &o zaxt-S usta:ry z dnia 14 grudnia 2fl16 ml*u Prawo o$wiatowe (Dz. U. z?-AL? t
poz. 59, ze zm.), rgodnie a td*rym ncuczyciel w sproich dzial*niach dydaktycznych,

wyehrwaw*rych i opi*kutierych rn* obcwi4rek kierowania *ip dobr*m uczni6w (...)

1)

2)

r l I I j': : r,li i

prrffiy brouroldecc*p,*rit

Y,ffi:.ff ? \tx"* :furn r z6, *i tund";;n{;i;;;;ilir;ilil'".. .. ""r'
p a' illt ii' l<U iti\bWi di\ E ol m i ei s c e i d a t a p o dp i s a n i a p r o t o k o I u

p *ra/a &r **t* r* sz**{y/p I ar$r hl

M,*-".



,$,s/t{, " il,i/* r,€ . cY. ft{f,,
, ltroiql"\ d$rektor$ xokoty/pt* fwki, mie"is*e i d*t*porftis*rei*pratttkntv

12. Po$wiadczenie cdbi*ru protokslu kontrcli:

.-:.,,,:i :-i. j

')),,',,' #T- ,,",. /3*'#{, " &,;{ i&'-8{^ {tt#.
":Y.".""{;;,.., rr.ir-.,..

podprs dyrel*ara szlcotylpXac&wki, mieisce i data odbi*ra proto&ola

szkolylplac6wki, rv terrninie ? dni robocryeh od dnia nfraymania prot<rkotu kun$oli"

shrguje pmrva zgloszenia pisecrnych, um*tyw*wany*h zastreete* dotyrx4cych ustclcfl

w prot*kole ko*troli do *kSki*go Kurators CI$wiaty, uL Fowstaicdw 414, 40'{}24

ice, zgpd*e { $ 18 usr. t Rozporzqdzeaia Mini*trs Edukacjt Narodowrj z dnia 25 sirrpnia

I snnu w sprawie nadeoru pedagsgicanegs {}s. U- e ?017 r. poe. i658)"

tih,

dyrvfuora *ta{y/p {ar iv k p*r$r$ lawrol(4cego/Ycf
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