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Protokół kontroli doraźnej

Nazwa szkoły/placówki, siedziba:

Szkoła Podstawowa im.ll Listopada w Zawadzie,Zawada 56,4ż,3L0 Żarki

Inrię i nazwisko dyrektora szkołylplacowki: Anna Wyporska

Nazwa i siedziba organu sprarłtriącego lradzór, pedagogiczny:

Sląski Kuratoroświaty, 40.-024 Katowice, ul. Porvstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolującego: Władysława'I'kaczyk _ st. wizytator

Data wydania i numer upowaznienia clo przeprowadzenia kontroli:

13 grudnia 2018 r. - Nr DK-Cz.5533.2.178.2018

Terminy rczpoczęcta t zakohczenia kontroli: 17 grudnia 2018 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisanti art. 55 ust. 2 ttstctvly - Praulo oŚy'iątoyve):

Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planórv nauczania

w klasie pierwszej.

8. Cz,vnr-rości kontrolne:

rozmowa z clyrektorenr szkoły - p. Arrrrą Wyporską. analiza do]t1,1nrcntac.ii: arkusz. organizac.ji

szkoły no rnt szkolny 2018,/2_019. clzicIlrTik lckol,ill1, liias1 ilict,r,rszcj. wniclsek tlauczYcicla

o dopuszczerrię do uzl.tktr proglanlll nauczania, plalrv rł,vnikolve, szkolrr1' zestar,v Pfoglalllow
nauczania na lata 2018/2019 - 2020lżO2i, protokoł r,ady pedagogicznej. przegląd budYriliu

szkoły.

9. opis ustalonego stanu 1aktyczrlcgo. r.r,tym ujawt]ionygh nie praii'idłow'oŚci:

Kontrola przeprowaclzonx \v zrł,iązku z interlvencją rodzica przesłaną drogą elektrorlicz-rlą

ciot. realizacji ramowl,cl-i planorv nauczania i realizacji podstarr,1' plogramo\\'ej kszJałcenia

ogólnego w ilasię pierw,szej (szczegolnie edukacji przyrodniczej, plastycznej, trruzycztlej

i wl,cl"rowania fi zycznego).

Z inlornracj i poz1,,skanych lv tl,akcie koLltroi i rł,t,tlika:

1. Analiza arkusza organizacji szkoły na rok szltoltl1,2018i2019 rł'l'kazała, że dla klas1'

pierwszej zaplanowano do realizac.ji 2 godzilry Le ligii. 18 godzin edLrkac.ji

rvczesrroszkolńej i 2 goclzirry, języka arrgiclskicgo. I);,l,ektclr szkoł1' Pclitltbrnltlli'ał-
że godziny do dyspozi,c.|i dyrektora bedą realizorvanc rv lrlasie drugie.j i trzecic j .

Tygodniowy rozkłacl za.jęc dla klasy pierrvszej zgodry,jest z arkuszern organizacji szkołY.

Wlygodniowylll rozkłaclzie zajęc lvpisanyrr"i do dzierrnika Jekc,v.jrrcgo klasy pierlvszeJ

wydzielono 3 godzirry wl,chorvania f'izycznegtl; zitstost)wano rliewłaściwe nazerł'nictwo

zajęć tj. kultura tlzyczna.
2. Z analtzy zapisow tenratyki odbl.tl,gh zajęć rv c,lzierrrliku 1ekcl,jnynl klas1' pierr,vsz.c.j

do dnia kontroli wrynika. ze :
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a) nie zrealizclrł,ano l0 goclzin r,,,yę]lovl,itttia fizy,czrrego.

b) z, edukac.ji przyl6dlliczej zretiizowtlllo 1 8 tetllatorł, zajęc,

c) z eciLrkacji plastyczne.j zrealizoi,varro 14 tenlatow zajęć,

d) z edr,ikac.ji muzycznej zręalizowano 3 tenraty ząęc.
Analiza dzierrnika lekcl,inego klasy pierwszej q,ykazałet. że bieżące ocenianie uczniór,v

nie odbyrva się rytmicznie; kazdy uczeń (klasa liczy r-rcznior,v) z wl'chorvania fizycznego

nla4oceny,zedukacjiprzyrodrriczej_ Iocenę.zedukacjiplastycztle.i.-415ocen,zedLrkacii
muzy,cznej - 4 oceny. Stwicrdzono brak ocen bieząc;,ch z jęzl,ka angielskiego.

3. Z ana|tz1, doklrmentac.ji r,vynika:

a) nar_rczyciei edLrkacji wczesnoszkolnei rv klasie pierwszej złożył do dyrektora

szkoły wniosek (brak podpisu nauczycieia) o dopuszczenie do uzytku programll

nauczania: .,i)rogratrl nauczalria clla pie ri,l,szego etapr,l e dukac.ii - Elementarz

Odkrywcor,v" aLltorst\ł,a Teresy Jarrickie.i Panek od roku szkoinego 2018/20l9
dla klasy picrwszej r,v Sz1<ole Podstarvorve.j vv Zar,v:iclzie , Z lvniosku wytrika,

ze r,r,l,brany, program zar,viera treści zgoclne z treściami nauczania zawartymi
11, podsta\.vie progral-tlowej kształcenia ogolncgtl cll:r l etapu edukacl'jnego: klas1'

I - III - tsclr_rkacja wczesnoszkolna, Rada pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie
wybrarry pl,ogram nauczania w dnitt 28 sierpnia 20i8 r. (uclrrvała nr 412018/2019).

Brak dokurnentacji świadczącej o doprtsz-czenilt prztz dyrektora szkoły
\\,\v. progralTlu naLlczarria do r-rzytku ,nv szkolc.

b) brak dokumentu śr,viadczącego o przedstal.vieniu dyrektorowi szkoły przez

nauczyciela programu nattczania języka arrgielskiego: .,Program nauczania języka

angielskiego" autorstwa Marioli Bogttckiej: rada pedagogiczna nie opiniou'ała
i dyrektor nie clopurścił clo użytkr,t w szkclle rr,.r,t-llienionego programLl,

c) szkoła posiada szlto1lly zestarł, progranióu, nauczania na cykl kształcenia:

201812019 - 201,912020 - 20ż012021, w,ktorl,m wpisano dwa ww. programy

nałlczania o raz pro gram nauczallia re1 i gii rz1,1n sko -kato l ick i ej .

4. Z infornracji przekazane1 przez dyrektora szkoł1, wynika, że realtzacja programów

nauczania odbyr.va się na podstar,vie opracowanych ,,planów wynikowych". Ana|lza

,,planlt vi,_vtrii<orvego" clo realizacji,.I'rogramu naltczania dla pierrvszego etapu edr-rkacji -

I]lenrentarz Odkrywcow" rv_ykazała. ze plan ten obe.imuje: tematykę dnia, umiejętnoŚci
podstar,vorve rv1,1lika.jące z poclstawy progranrovr,cj iLrrlliejętności ponadpodstarvor,ve

(r,,,,ykracza.iące poz.a podstawę plogranową). Nauczyciel korz1,,sta ror.vnież z opracowati

rnetodycznlch rł,y,darvtlictr.r,a ,,Notva E,ra". Po irnalizie ..planu lr,.vtlikowego" stlvierdza

się, że na zaplatrowanych 66 ,,tetnatów dnia" na dzień kontroli: niektore ten-}aty

realizowane były dwa razy, 11 ternatów nie zrealizowano.
5. IJdostępniony ,,plan wynikowy" z języka arrgielskiego opracowarry został do realizacji

innego progranlu nauczania niz progrant rł,pisan1, do szkolnego zestawu programów
nauczania na cykl kształcenia: ż01812019 - ż0I912020 - ż02012021.

6. Z przeglądL_r budy"rrku szkoł1, w,ynika, ze klasa picrrł,sza r,rczy się rv sali, która .iest
przestrzenią umozliw,iającą swobodny ruch, pracę r,r, roznorodirl,ch grr-rpach, przy stołach.

Podłoga rv sali zajęó nie jest odporviednio pfz},goto\\,ana do pracy z l-tczniami - brak
np. dywanu, wykładziny.

10, Opis u.jawnion;,clr nie prawidlorvości w zakrcsie nieob.jęt1,,nl korrtrolą w zlł'iązku
ze stlł,ierdzonyrni nicprarvidłowościan-ri w działalności dydaktycznej, wychor,vawczej

i opiekuliczej oraz_ inncj działalności statutorvej szl<oł.v/placorvki: nie ,sh,yierdzono.

11. Na podstarvie art. 55 ust. 4 ustawy z dnla 14 grurdnia 2016 r. - Prarvo oŚ*'iatowe
(Dz. IJ. zż018 r. L)oz" 996 ze zm.) 4ąĘqą§Ę:
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Sprawując nadzór pedagogiczny na podstawie art. 68 ust. 1 pkt ż ustarvy z dnia
14grudnia ż016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. zż0I8 r. poz.996 ze zm.) realizować
zadania wynikającez art.55 ust. 2 pkt 2 i 3 cytoWancj ustłrwy, tj.w zal<resie realizac.ji
podstawy programowej kształcenia ogólnego i ramowych planów nauczania w klasie
pierwszej oraz przestrzegania zasad oceniania prz,ez nauczycieli uczących w klasic
pierwszej.
Dopuszczać programy nauczania do użytku w szkole zgodnie z art. 22a ust. 6 ustaw;,
z dnia 7 września 1991 r. o systemie ośrviaty (Dz. U. z2al8 r, poz. 1457 ze zm.).
Dostosować salę zajęć, w której uczy się k|asa pierwsza, do wymogów rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia l4 lutego 20l7 r, w spruwie podstcuuy programou,ej
luychowania przedszkolttego oraz podstawy progrgmowej ksztalcenh ogólnego clla szkoły
podstawowej, fl) tym dla uczniów z niepełnosprawnościq intelektualnq w stopniLt
uruiarkowanym lub znacznyn , kształcenia ogólnego cllct brunżowej szkoły I stoptlict,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposłbiĘqcej do pracy oruz ksztctłcenia
ogólnego dlu szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 n poz. 356 ze zm.) w zal<resie warunków
i sposobów realizacji - odpowiednio przygotować podłogę rv sali zajęć (np. dywan,
wykładzina).
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DYREKTCR
...,. {in,. ii, t-.|3icrrai:rl1lłĄZóiłli{;,H. ....,\

po dpi s dl,re kt ora 
_,s 
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lcrska

Dyrektorowi szkoły/placówl<i, rv terminie 7 dlli roboczvclr ocl c]rlia otrzymania pro1ol<ołr,r

kontroii, przysłr_rguje pra\vo zgłoszenia pisenlnych, lltnot1l1y311,an},ch zasLrzlżeń dotl,czilcyclr
ustaleń zalr,art_vch 1i, protokole kontroli do Sląskiego Kurattlra Ośu,iatl,. uI. Porł.,stalicó',i,41a..tr(]-

024 Katowice, zgodr"iie z § 18 ust. 1 rozporządzerria N,[inistra [dirkac.ji Narodolvc.j z tlnia'25
sierpnia ż011 r.,uv sprarvie riadzorlt pedagogicz,nego (I)z. t,i. z 2017 r. poz. 1ó58).
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