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Protokol kontroli dor aLnej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 18 im. C. K. Norwida w Bielsku-Bialej,

ul. Cypriana Kamila Norwida 30, 43- 300 Bielsko- Biala

ImiE i nazwisko dyrektora: Alicja Furtak

Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Agata Franek

Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 22 luty 2018 r.'

DK-B8.5533.2.34.2018

Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 22luty 2018 r.

Tematyka kontroli : Naclair dyrektora szkoly nad bezpieczefistwem ucznidw,

CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji: dokumentacja zwiqzana z wydarzeniami z dnia

21 lutego 2018 r. - notatki, zarzqdzenie dyrektora,teczki osobowe, program wychowawczo-

profilaktyczny, statut szkoly, zapisy w dziennikach, dokumentacja pomocy psychologiczrLo -
pedagogicznej pedagoga i psycholo ga, tozmowa z pedagogiem szkolnym, rozmowa

z dyrektorem.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

KontrolE przeprowadzono 22 lutego 2018 r. w zwiqzku z informacjq dyrektora szkoly
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Szkola posiada opracowane procedur y dotyczqce dzialahinterwencyjnych sytuaciachk'ryzysowych'

Szkola jest podzielona na trzy segmenty( pawilony) - sale lekcyjne sQ usytuowane wzd\ttL

trzechkorytarzy:pierwszy dla klas mlodszych I-III, drugi dla klas IV- VI' atrzeci dla klasy VII i

klas gimnazjalnych. Na kazdyrn korytarzu dyZurujq dwaj nauczyciele zgodnie z planem dy2ur6w'

zgodnieze statutem do zadari nauczyciera nalezy zapewnit bezpieczeristwo uczniom w czasie lekcii'

przerw i zajqc pozalekcyjnych oraz wszelkiego typu wyjit, wycieczek' przestrzegat przepis,w bhp i

zarzqdzefi dyrektora szkoly w tym zakresie'

Statutszkolyzaw|etaformyudzielaniapomocypsychologicznopedagogscznejorazwskazuje

instytucje, z kt6rymi szkola ma obowi4zek wsp6lpracowad (Zesp6t Poradni Psychologiczto'

Pedagogicznych w Bielsku-Bialej, Sqd Rodzinny w Bielsku-Bialej' centrum Pomocy Rodzinie

w Bielsku_Biarej, Miejski osrodek pomocy Spolecznej w Bielsku-Bialej, Komenda Miejska Policji

w Biersku_Bialej_Iv Komisariat oraz inne organizaciei stowarzyszenia wspieraj4ce szkolq)' zgodnie

z zapis?drniw statucie szkola dba o bezpieczeitstwo uczni|w i ochrania ich zdrowie' poprzez:

1) zapewnienie uczniom przebywaiqcym w szkore opieki przez nauczycieri oraz innych pracownik'w

szkoly,

2)organizowanieprzedlekcjamiiwczasieprzerwdy2ur6wnauczycielskichnakorytarzach-zasady

i organizacjQ. ww. dy1urdw olcreila zarzqdzenie dyrektora szkoly'

3) omawianie zasad bezpieczenstwa na godzinach wychowawczych i innych zaiqciach'
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4) w miarq molliwoici przeznaczenie oddzielnych segmentow dla dzieci w r62nym wieku dla

otldzial|w I - Iil oraz IV - VIil,

5) zapewnienie pobytu w iwietlicy szkolnej uczniom wymagajqcym opieki przed zajqciami i po

zajqciach lekcYjnYch,

6) szkolenie pracownikdw szkoly w zalvesie bhp'

7)dostosowanie stolikiw uczniowskich, l(zesel i innego sprzqtu szkolnego do wzrostu uczni6w'

rodzaju pracy oraz podjazdy dla osdb niepelnosprawnych'

8) systematyczne omawianie przepisdw ruchu drogowego, ksztalcenie komunikocyjne prowadzcpe

do uzyskania przez uczni|w karty rowerowej'

9) zapewnienie uczniom warunkhw do spo2ycia posilku obiadowego w stol'wce szkolnei'

t0) utrzymywanie pomieszczeri szkolnych, budynk|w, plac,w, boisk i sprzqtu szkolnego w stanie

pelnej sprawnoici i slalej czystoici' 
t-^..^t^ s^ -non,t hioio ' uczni6w,

1l) dostosowanie rozkladu zajqt lekcyinych do zasad higieny pracy umyslowej

12) lrsztaltowanie postaw promuiqcych zdrowy tryb Zycia'

1j) szybkqreakcjq nauczycieli na wszelkie dostrze1one sytuacie lub zachowania uczni,w'

s t anow i qc e z a gr o 2 e ni e dl a i ch b e zpi e c z e{ts tw a'

t4) odpowiedni nadzor nad weiSciem do szkoly os6b postronnych'

l5) niezwtoczne zawiadomienie dyrektora szkoly przez nauczycieli lub innych pracownik,w

plac6wki o wszelkich dostrze1onych zdarzeniach, noszqcych znamiona przestQpst'wa lub

stanowiqcych zagro2enie dla zdrowia lub Zycia uczni1w'

Rozdziar.Vl zawiera informacje dotyczqceobowi4zuiqcych w szkole zasad funkcjonowania uczni6w

oraz ichprawa i obowi4zki'

Kontrola zostala przeplowadzona w szkole podstawowej z klasami dotychczasowego

gimnazjum, szkola podstawow a - 2O4uczni6w, gimnazjum - 83 uczni6w'liczba nauczycielrfazeffl

z dyrektorem szkoly wynosi 45. w szkole jest zatrudniony na caly etat pedagog, pol etatu psycholog'

pielqgniarkamawyzrlaczofledyhtxy'szkolajestpolozonanaosiedlu'

Programwychowawczo.profilaktycznyzostal.uchwalonyprzezradgrodzic6w2gwrzeSnia20lTr,

i zawtera:

l.Wstgp - obszary, kt6re szkola tealizuje z powodzeniem oraz wymagajqce poprawy' pozytywne

cechy szkolY:

o Uczniowie w szkole cz1rJ4-siE bezpiecznie'

o Widoczny jest zrraczflyspadek zachowahagresywnych'

o W szkole przesttzegane sQprawa i obowi4zkrrtczrrra'

o W szkole podejmuje siE tematy trudne (przemoc, uzalealierlia, itp.).
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o Szkoia organizuje zajgcia pozalekcyjne, kt6re stanowiE alternatywnq formE spEdzania

wolnego czasu.

o Szkola realizuje zaplanowane dzialania profilaktyczne i wychowawcze.

2.Podstawy prawne.

3. ZaloZenia programu.

4. Cele gt6wne.

5. Cele szczeg6lowe.

6. Sylwetka ucznia.

7. Model absolwenta szkoly.

8. WartoSci wychowawcze.

9 . Ob szary dziaL ah w ych o w aws7 s. pro fi I ak ty czny ch:

o Przystosowanie do Zycia spolecznego - ksztaltowanie postaw, wychowanie do wartoSci.

. Przeciwdzialanie przemocy i demoralizacji nieletnich - bezpieczeristwo w szkole.

o Profilaktykauzalelnieri - bezpieczehstwo w szkole.

o Promocjazdrowia.

. Ochrona przed negatywnym wplywem Swiata wirtualnego i medi6w rozwijanie

komp etencj i inform aty czny ch.

o Profilaktyka zagroZeri - bezpieczefistwo w szkole.

. Upowszechnianie czytelni ctw a - rozwijanie kompet encji czylelniczy ch.

l0.Strukturaoddzialywari wychowawczych(zadaniadyrektora, pedagoga, psychologa, nauczycieli,

wychowawcy, samorzqdu uczniowskiego, rodzic6w, pracownik6w administracji i obslugi).

1 1 .UroczystoSci szkolne, ceremonial szkolny, zwyczaje i obyczqe szkolne.

72.Ewaluacja.

Szkola nie dostosowala programu wychowawczo - profilaktycznego do przepis6w

Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form

prowadzenia w szkolach i plac6wkach systemu oSwiaty dzialalnoSci wychowawczej, edukacyjnej,

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzialania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249 z p62n.

zm.). Pani pedagog oSwiadczyla, 2e na podstawie ankiet i wywiad6w zdiagnozowano czynniki

ryzyka i czynniki chroni4ce, jednak nie zostaly one opisane w programie profilaktyczno

wychowawazp. Podczas rozmowy pani pedagog do czynnik6w ryzykazaliczyla:

. negatywne oddzialywanie Internetu, medi6w,

o latwy dostgp do Srodk6w i substancji psychoaktywnych, eksperymentowanie z e

papierosami,

o problemyemocjonalne,
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. niedostateczne kierowanie wtasnym zachowaniem (brak kontroli),

. przypadki przemocy i odrzuceniaprzez r6wieSnikow.

. depresja, samouszkodzenia, pr6by samob6jcze.

Natomiast do Czynnik6w chroni4cych:

o Srodowisko szkolne, w kt6rym uczniowie sq dobrze znani nauczycieTom,

o po4rtywny klimat szkoiy, wiEL ze szkolq i nauczycielami, ?yczliwoSd i akceptacja ze strony

innych,

o zainteresowanie uczni6w zdrowym Zycia,

. zdecydowany brak akceptacji przez szkolp dla przemocy.

W opinii pani pedagog i pani dyrektor zglaszane problemy (przez uczni6w, rodzic6w lub

nauczycieli) sqrozwiqzywane na biez4co. Szkola w ramach organizowania pomocy psycholo giczno-

pedagogicznej orazrealizacji programu wychowawczo- profiaktycznego wsp6lpracuje z:

o MZO Bielsko - Biala,

. poradniq psycholo giczno-ped ago gicznqna ul. G6rskiej,

o plac6wkq doskonalenia nauczycieli WOM Bielsko-Biata,

o powiatow4 stacj4 sanitarno-epidemiologiczn6

o PoradniqZdrowia Psychicznego w Bielsku-Bialej

o policjq

o szkolami i plac6wkami publicznymi zalo2onymi i prowadzonymi przezjednostki samorz4du

terytorialnego, np. Przedszkol e nr 4

o Paristwowq Strazq Polarnq oraz jednostkami innych wla5ciwych sluZb w dzialaniach

sluzqcych podnoszeniu bezpieczefstwa dzieci i mlodzie?y,

o Sqdem Rejonowym,

Centrum Pomocy Rodzinie.

Stowarzyszeniem IGNIS.

Pani dyrektor zapewnila, 2e kahda informacja jest natychmiast

weryfikow ana i anahzowana, a zesp6l nauczycieli i specjalist6w planuj e oraz realizuje odpowiednie

dzialania w celu wyeliminowania danego problemu.

DzialalnoS6 wychowaw cza, edukacyjna, informacyjna

a) zajg| edukacyjnych z zakresu ksztalcenia

geografia, historia,
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b) zajg(, rozwijalqcych zainteresowania i uzdolnienia uczni6w (k61ka zainteresowari)

c) zajq(, religii,

d) zajE(, wychowania do Lycia w rodzinie,

e) zajgt z wychowawc4.

DzialalnoSd wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna odbyr,va siq w ramach zajgc

indywidualnych, grupowych, klasowych i z udzialem calej spotecznoSci szkolnej. Ponadto psycholog

i pedagog prowadzq indywidualne zajEcia terapeutyczne. NajczESciej s4 prowadzone w formie:

warsztat6w, szkoleri oraz konkurs6w, ponadto projekt6w, spektakli teatralnych, kampanii

spolecznych, program6w profilaktycznych, wyklad6w, heeppening6w. W ramach dzialalnoSci

profilaktycznej szkolarealizuje programy promocji zdrowia psychicznego i prof,rlaktyki uniwersalnej

oraz programy profilaktyki selektywnej adresowanej do grup zwigkszonego ryzyka (uczniowie

z problemami zdrowotnymi, ekonomicznyrni, rodzinnymi, z trudnoSciami w nauce, Lle adoptujqcy

si$. W obecnym roku w szkole realizowany jest program ,,Smak Zycia" oruz og6lnopolskie

kampanie np. - ,,Trzymaj formq", ,,Nie pal przy mnie!'. Ponadto prowadzone sq warsztaty ,,Jak

radzil sobie z przemocqr6wieSniczq", ,,Rozwijanie funkcji percepcji", ,,ZagroZenia w Intemecie".

Szkola posiada certyfi kat,,Szkola bez przemocy" .

Dyrektor szkoly w obecn)rm roku szkolnym zorganizowal. szkolenie dla nauczycieli

w zakresie bezpieczehstwa, udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia interwencji Y,ryzysowej.

Ponadto w szkole utworzono bank informacji o instytucjach, do kt6rych mozna sig zwr6ci6 celem

uzyskania specjalistycznej pomocy w sytuacji kryzysowej oraz opracowano procedury reagowania

w razie zagroileh. Zdaniem dyrektora pracownicy szkoly udowodnili, 2e gotowi do podjEcia

interwencji w sytuacji kryzysowej w wypadku powziEcia informacji o planie samob6jczym,

samookalec zeh i zachowafl auto agresywnych.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie dotyczy

11. Napodstawie art. 55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz.U

2017 poz. 59 zp62n. zm.) zalecasig:

1. wzmocnii nadz6r pedagogiczny, szczeg6lnie nad dzialaniami podejmowanymi przez

I pkt. 6 ustawy Prawo OSwiatowe z 14zgodnie z art. 68 ust.

para/a dyre llg1a s:ko ly/p lacdtt' k i

t-futl

grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz, 59 z p62n.

Edukacji Narodowej i Sporlu z dnia 3l grudnia 2002

publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach

zm.)

zakresie nieobjqtym kontrol4 w zwiqzl<u

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

zm.) oraz $ 2 Rozporzqdzenia Ministra

r. w sprawie bezpieczeflstwa i higieny w

((Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z po1n.

parafo/y kon tro lujqce go/ych

?ti,fx,h





Terrnin: od zaraz

2. Dostosowac program wychowawczo- profilaktyczny do przepis6w Rozporzqdzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w

szkoiach i plac6wkach systemu oSwiaty dzialalno5ci wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej

i profilaktycznej w celu przeciwdzialania narkomanii (Dz.U 2015 po2.1249 zpoLn. zm.)

Termin: do 31 marca 2018 r.

3. Dostosowac Procedury dotyczqce dzialan interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

do obowi4zuj4cych przepis6w prawa zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo OSwiatowe

z 14 grudnia20l6 r. (Dz.U.22017 r.poz.59 zpoLn. zm.).

Termin: do 31 marca2018 r.

v; { 7a{'{" AT C lr,
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mgr,A.gatus Frez***&.

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeleh dotycz4cych ustalefr

zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego @2. U. 2017 , poz. 1658)
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