
Sl4ski Kurator Oswiati

ul, Powstaricow 4la

40-024 Katowice

wN.5533.2.34.201 8

Protokol kontroli dorazne.i

1. Nazwa placclwki, sieclziba: Rzenriejlnicza Brattzort'a Szkola I Stopnia

w Katowicacl.i, al. W'. Koltantego 1'll. 10- 154 Kalowice

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Alcksiinder Hornik

3. Nazwa isiedziba organl] sprawu.jqcego nadz6r pedagogiczny: Slilski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6u' 4la

4. lmiE i nazwisko kontrolurj4cego: .lakLrb Piiclewski

5. Dara wydania i numer upowaznienia do przeprorvadzenia kontroii: 20 lutego 2018 r',

wN 5.533.2.31,2018

6. Telminy rozpoczgcia izakonczenia konlroli: 22 Iutego 2018 r. - 22 lutego 2018 r.

7. Ternatyka kontroli: Spelniunitt tt'uInnkott okreilon.).'c'h \4 (trl ll tls't 3 u's'tawy Prawo

olwiatgu-e z clniu l1 grutlniu 2(ll6 t'oku 1t'zc:.szkolg niepublic'znq o upruwnieniach szkoly

publiczne.i

8. Czynr-roSci kontrolne:

a) analtzadokumentac.ji:

- Zaswiadczenie Nr 3i2010 z dnia 26,04.2010 r, o r.vpisie do ewidencji szk6l

niepublicznYch,

- Aneks nr 4 i Aneks nr 5 do ZaSwiadczenra nr 3lz0l0 z dnta26'04.2010 r,,

- opinia Slqskiego Kuratora nr wN.543 .1 .2.2011 z. dnia 17.07.2017,

- Decyzja prezl,clepta Miasra Karorvice z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania

up.aw,rien szko.ll prrblicznc'j llz-enricilniczei Szkolc /-a',vodowei w Katowicach nr E-

lll-432 Ii 3i 2010.

- statut szkoly - stlll) tla I \4'r1'!'sllia 2017 r"

- programy nauczartia ksztaicenia ogoinego'

- szkolny' plan t.iauczania dla zan'oclu sprz-eclawca - kl'

- ksigga ucznior'r'. 
.,

- dziennik lekcYin1", ', 
L
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' protokolaru rad1 Peclagogicznej,

- kwalilikacje losowo wybrani'ch nauczycieli,

b) rozntowa z dYrektorem szkoiY.

e ) ..-,gl4.l szk..rlY.

Opis ustalonego stanr; faktycznego. w tynl Lriawnionych

KontrolE cloraztrq w Rzcnlieslnicz-e.j []rarlzowej Sz-kole

z r'vprowaclzenie n-i no\\ cgo zaw'oclu sprzeclau'cli'

poinlbrmowano dyrektora szkolr \\ clniu 8lLrtcgtl

w obecnoSci dyrcktora oraz r'r'icecll'rektora szkol1'

Szkola zostala wpisana do er,r'iclencji szkol publicznych prowadzonej ptze'z Prezydenta

Miasta Katowice - Zaswiaclczenie Nr 3/2010 z clnia 76.t)4.2010 r. oraz uzyskata uprawnienia

szkoly publicznej - Decyz.ja Prczyclenta Miasts Katowice z dnia 26 kwietnia 2010 r'

w sprawie naclania uprarvnien szkoly publicznej Rzen-rie(lniczei Szkole Zawodowej

w Katowrcach (nr pisma: L.-l1l-4i2l/3/20 i0). W zwi4zku z przeksztalceniem szkoly

w Szkotg i3ranzow4 I Sropnia oraz \vprowadzcntenl trowych zawodow (kucharz' kierowca

mechanik, sprzedawca) dokonano z.ttriatr we wpisie do evvidencji szkot publicznych

prowadzonej przez Pt.ezl,denta Nlrasra Katowice ot'etz- utzyskarlo opiniq Sl4skiego Kuralora

oswiaty lAneks rrr ,1 rlo Za(wraulczctiir.t \t l l(llu z-,-jnia 26.04.2010 r', Aneks ru 5

Z.aSwiatJczenia Nr 3r20r0 z dnia 16.u+.rul0 r.. upiri, Sluskiego Krr'ato.a oswiaty nr

\ /N.543 .1.2.201J z dnia 11 ,01 .2017 )'

Z uwagr na brak naboru nie rozpt-rczgto ksztalcenia od I wrzesnia 2017 r' w

kucharz oraz kierowca mechanik. W zawtlclzie sprzedawca ksztalci sig

.,, Ksztalcenie w z.awodz.ie sprzedawca

realizowane jest zgodnle z rozporz4dzeuiem Ministra L'dukacji Narodowej z dn:a

2011 r. w sprawie klasy'likacji zawoclow' szkolnictwa zawodowego (Dz' l)' 2201

622't p62n. zn.).

nieprawidiowoSci:

I Stopnia w Katowicach w zwr4zku

O ternatyce i terminie kontroli

201 8 r. Kor)tro19 Przeprowadzono

zawodach

(s2230t)

13 marca

7 r., poz.

W rokr-r szkol.y,, 2017,2g18 szkola kszrule i ri nusrgpLt.lilcych zawoclach' lryzjer (kl' 1b - l9

ucz.iow. kl. IIb - l7 ,czri(rw. kl. lllb - l9 Lrczniii*1. cr-ikiernik 1kl. 1c - 5 uczniow, kl llc -

3uczniow,kl'lilcl6ucznitiw),pickar.z-(kl'la-6uozt.tiilw.kI'Ic-2uozniow,IIa-3

Irczniow, kl, Illa - 4 uszrriow), mechanik pojazclow samochodtlwych (kl la - 5 uczniow' kl'

Ic-4uczniow,kl,lia!iTucztliow'.kI. IIIa!iSuczniorv), lakiernik(kl'la-luczen'kl' Ic-

2 uczniow, kl. llc - 10 uczniow'. kl. Ilia 1 uczeri), elektromechanik pojazdow

samochodowych (ki. Ia - 1 r-iczen, ki. ic 1 uczen. kl, Il a 5 uczniow' kl' illa-2 uczniow)'

t,1' rL,{' (
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elektryk - (kl, IIa 9 uczniow. l,l. llla :1 Lrczni6u,). blacharz samochodov\T (kl. IIc - 1

ugzen), montcr sieci, rnstatac.ji i uLz-tldzeri sattitarnvch (kl. llc I uczen), stolarz (kl, Ia - 2

uczniow, kl, L - 1 Lrczeril, sprzc:tiawca tkl le I ttczert)'

Z pOddanych analizie przedslitwitrrll'cit w,vbrartvclt prou,rirrl)o\! ttrtttcz-ania wynika' Ze

programy nauczania z.i. polskiego, j. angielskiego, matematyki nie Z0Staly Oprac0wane

w oparoiu o roz,porz4dzenie Ministra Lrdukac.li Narodowej z<htta i4lutego 2017 r' w sprawie

pocistawy programowej wychowanta przedszkolnego otaz podstawy programowej

ksztalcenia og(>llego clla szko}1, pocistawowei, w tynl c|1a uczniow z niepetnosprawnoSci4

intelektual,q \\, stopniu umiarko\\allvt)l lub z.tlacz-n1'nl, ksztaicenia ogolnego dla branzowej

szkoiy I stopnia, ksztalccnia ogr)lncgo dla szkoll,'speciaine.l przlsposabiaj4cej do pracy oraz

kszralcenia ogc,lnego clia szkoly policcalnej (l)z.t j z 2011 r'. poz' 3 56)'

Dla oddzialu, r,,ktorym reaiiz-ur,i,anc.jest ksztalcenie w zawoclzie sprzedawca, zaplanowano

realizac.jg obowi4zkor,r'y'ch zt1i9c e ciLrkacy jnl"cii zgoultrie 't' zalqcznikiem Nr 7 do

rozporzEdz,enia Ministra L,tiLikac.ii Naro,.lor.ie.i z clnia 28 rrarca 2017 r. w spralvie ran-iowych

planow nauozania dla publicznych szk6i (Dz' U ' z'2017 r" poz' 7031'

Ksztalcenie zawodowe teoretyczne d1a zawgdr.t sprzedawca realizowane -jest w GornoSlqskim

Centrum Edukacyjnyrr - Osrodek Doksztalcania Zawodowego w Gliwicach' ul' Okrzet 20'

44-100 Ciliwice ( ,. Z uwagt na fakt, ze uczen.jest

rnloclocianym pracow,pikielt zaplano*'attlo l<sztalccnie teorety cl'ne pyzez okres 4 tygodni

w kazdej klasie. W roku szktrlnl'trl 20 i7i201 8 zrealizowang 34 godzinv ksztaloenia

teoretycznego zawodowcgtl. ktore zOStaio zakoticz-one w dnir-r I grudnia 2011 r'

(ZaSwradczenie o ukoriczeniu cloksztalcattia tcort'ty'cznegO tnloc'locianycli pracownikow -

. Ksz-tliiccitic zauociowe llraktl'czne odbywa sig u pracodawcy

dwa clni w tygodniu w w1'miarzc' 6 gotlzrrr dziertnie '

Szkola dokonala klasytikacji Srodroczpe.i ucztlia realizui4oego ksztalcenie w zawodzie

sprzedawga zgoclnie z,Nt.44l ustawy zdnia'/ wrzesnia 1991 r' o systemie oswiaty (Dz' U'

2.2017 t'., poz. 2198 z, PoZ.n, 
'zm,'1'

w clr-riu 12,02.201g r. orlbylo siq posiec'lzenie rady peclagogicznej, podcz.as ktorego podigto

Lrchwatg nr 3 w sprawie klasyllkaciiLicztriow szkoly za I p6lrocze roku szkoinego 201712018

(Protokol nr'.)'zkonl'erenc,ji klasvfikacy.inej z-a I polrocze roku szkohlego 2017/2018 Rady

Pedagogicznc.jRzerr.rieilniczejl}rlrrtzoilelSz-kohlsttlpnia.ktoraoclb;,lasi9I2lutego2018

L,), w1'zr-racz(.)11), tcrntit) posie.lz-crtilt |at1r pcclagogiczrrcJ .ic'st niezgodr-r1' z postanowieniami

$5 Lrst. z.altlc.t.nikatlo Statutit I{cgttliitltirl octrliiltttirt trer'r'tlr'}tflSZkolnego Rzen-rieslnicza

BranzowaSzkoialstopniarvKatol"icach20lT"l0lS

,l ,tl l,:
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SZkOla prowadzi dOkumentacjq przebicgu nallczania zgocinie z rczporzqdzeniem Ministra

Eclukacjl Naroclowej z cir-ria 25 sierpnia 2011 r' w sprawie sposobu prowadzenra ptzez

publiczr.rc prz.erlszhola, szlioly i plac.wki clokumentacji przebiegu naucZania' dziaialnOSCi

wychowawcze.i iopiekLilicze.i orltz rilclza]tir'r te.i tlokutrentacji (Dz' \l' t'2017 r''poz' 1646)'

tj.: ksiggg ucz.ni(rw, dzicrlrlik lckcrjrrl. tlgkttmetltacjq ctotyczqcq hlasyfikowania' Do dnia

przeprowaclz.enia cz-\,nnttici irorttt'o1nt clt nie poclpisaitto rt'tz'porz'4dzema w sprawie

(rviadectu,. dy,plom6r,r pafistw0\iYCh i innvch dLukorv szkolnych' okreslaj4oego wzor

arkusza ocen dla ucztli(lii brenz.rti c'l szl't'li | :t1'frl)i'l

Kvi,alifikacje lc,sow,o $rL)ranrcl'i r.t,iLiclrciell iliz.ier;ll ri ioktl sz\tllttrtll 1017 2018 'r'v

sq zgodne ,z rczpt)v.qdzalliem \4inistra f:dr-rkacji Naroclowe.j z dnia 1 sierpnia 2017 r'

\^.iprawie szczegolow,ych kwalifikacji wyn-raganych od nauczycieli (Dz' u' 22017 t''poz'

i:i75;,

Zgoclnie z oSwiadczenietn dvrehtora br-Lza

siq w za\\udzic sprze Jirtr.-a' lupt'\\ llirl

ksztalcenia ogolnego r zawodowe go'

Szkola clysponuje pieczqciq urzqdowtl

.lydakn,czrta. z kt(lrej korzlsla uczen ksztatc4cy

realizacjg lloclstawy progran-rowej w zakresie

10 Opis ujawntor-iych nieprawirl'lgwoSci w zaklcsie rlieobjqtym kontrol4 w zwi4zku

Ze Stwierdzonymi nieprawicllowo(cizttl]i \\' c1z'ialalnoici d1'claktycznej' wychowawczej

i opiekuncze.j oraz irrnej .lz,ialalntlsci sttttutowej sz-koi1,: nie dotl''czy

Na potlstawie art. 55 ust. 4 ttstau'1 z clnra l1 grLrclnia 2016 f Prawo Usuiatowc

(Dz, U. 'z20ll r,, pt-rz-'5t) t' p(t2rt z-rn') zalc'cii si9:

gpracowac programy nauczania ksztalccliii og6firego zgocll)e 7' to1'potz4dzeniem Ministra

Edukacii Naroclowej z cinia 14 lutego 20ll r.w sprawie poclstawy programowej wychowania

przeclszkollego oraz podstawy programowe.i ksztatcenia ogolnego dla szkoiy podstawowe'i'

w tym dla uozr-riow z niepelllosprawnosci4 irltelektualnq w stopniu umiarkowanyrn lub

Zlacznym, ksztaicenia ggolnego tlla branz-orvej szkoir I stopnia' ksztalcenia ogolnego dia

11,

t+r"U



szlkoly specjalnei przysposabiaj4cqi t1o pracY rt'r7' ksztalccnra

p,rlicealnej (Dz.U 22011 L'' poz' 356)'

Termin realizacji: 27.03.2018 r'

ogolnego dla szkolY

przestrzegac postanowien statutu szkoty

I'ermin realizacji: 21,03.20 1 8 r'

w zakresie terminu klasytikacji uczniow

[$'X'Nlc"\ilY ii1 i]rl:,!,]' Jfi
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p o tlp i,s ko ntr o lui qc e go, ntiaf sce i dtrttL ltotlytisctnict protokolu

ct &,/f

y,,odpis tlyreklorct s' z k o / yi p I u c o w ki, n't i ej s c: e i tlu t t'r p o dp i s ani a pr o I tt kctlu

12, PrSwiadczenie odbiorlr protokoiu kontroli:

,Llap,, tlyrektorct szkoly plutr)wki, tnitti.:c,c i tlutLt ,clbioru pr.tokolut

Dyr.el<ttlrowiszkoly,wtertllinieTdniroboczychoddniaotrzyntaniaprotokoiukontroli,przyslugujeprawo

zgloszenia pisemnego, urxotywowar)ego z.astrzezetlia rJolyczqcego ustaleti zawartych w protokole kontroli clo Sl4skiego

Kuratora, oswiaty, ur. powstancow 4ra.40-024 Kator.vice, z.godrrie z \ 1g ust. r Rozp.rzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowei z cirria 25 sierpnia 20 17 rokrr w'sprawic naclzoru pedagogrczpego lDz l z2()1 7 r" poz l658)'

tttl lrt
-9/r \ I"U,, t,
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