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wN.5533.1 .7.2018

PROTOKOT KONTROLI DORAZNEJ

Nazwa szkoly, siedziba: Spoleczne Liceum Og6lnoksztalc4ce im. W. Korfantego w Katowicach

ul. Francuska 80, 40'507 Katowice

lmig i nazwisko dyrektora plac6wki: Arkadiusz Zych

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Dariusz Boruta

Numer i data wydania upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli:

WN.5533.1.7.2018 z dnia 13.03. 2018 r'

Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 16 marca 2018 r. - l6 marca 2018 r'

Tematyka kontroli: zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,

wychowania i opieki, przestrzeganie praw tcznia oraz realizacja podstawy programowej.

CzynnoSci kontrolne:

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly, dokonano ogl4du szkoly, sal

lekcyj nych or az przeprowadzono analizE nastgpuj 4cej dokumentacj i :

- statutu szkolY,

- regulaminu samorzqdu uczniowskiego,

- dziennik6w lekcyjnych klas: lA,2A,3A,

protokolu kontroli budynku szkoly pod k4tem zapewnienia bezpieczefstwa,

przeprowadzonej 3l sierpnia 2017 t.,

- protokolu kontroli panstwowego inspektora sanitarnego dot. oceny stanu sanitarnego

szkoly 229.11.2016 r.,

harmonogramu dyzur6w nauczycielskich pelnionych podczas ptzerw,

szkolnych plan6w nauczania,

- monitorowania realizaciipodstawy programowej'
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g. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowodci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z powziEtymi informacjami dot. zagtohenia

bezpieczeristwa uczni6w na terenie szkoly, braku rcalizacji podstawy programowej otaz

nieprzestrzegani a praw ucznia.

Spoleczne Liceum Og6lnoksztalcqce im. W. Korfantego w

o uprawnieniach szkoly publicznej. W szkole uczy sig

W oddziale klasy pierwszej 9 uczni6w, w oddziale klasy

porafa dyrehtora szkoly/placdwhi I

Katowicach jest szkol4 niepubliczn4

23 uczniow w trzech oddzialach.
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klasy trzeciej 8 uczniow, Zajqcia lekcyjne odbywaj4 sig w klasopracowniach przedmiotowych,

w systemie jednozmianowym w godzinach od 8.00 do 15.45. ZajEcia z wychowania frzycznego

odbywaj4 sig w sali gimnastycznej Zespolu Szk6l Og6lnoksztalc4cych nr I im. Mikolaja

Kopernika w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 74. Na podstawie ogl4du pomieszczeti

dydaktycznych stwierdzono, 2e szkola dysponuje pomieszczeniami dydaktycznymi, kt6re

umozliwiaj q realizacjq podstawy programowej w zakresie ksztalcenia og6lnego.

W szkole obowi4zuje statut szkoly 228 sieqpnia 2014 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi

27 kwietnia 2017 r. Statut szkoly w rczdziale X ,,Profilaktyka i bezpieczeristwo uczni6w

w liceum" okre5la warunki pobytu w szkole zapewniajqce uczniom bezpieczehstwo. Na

pocz4tku roku szkolnego uczniowie zostali zapoznani z obowi4zuj4cymi w szkole zasadami

bezpieczehstwa podczas zajEc w szkole. Potwierdzaj4 to zapisy w dziennikach lekcyjnych klasy

. strona 13. Dyrektor, co najmniej raz w roku dokonuje kontroli zapewnienia

bezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania z pomieszczeh szkoly (protok6i kontroli

budynku szkoly pod k4tem zapewnieniabezpieczeristwa z 31 sierpnia2}l7 r.).

W szkole 29 listopada 2016 roku przeprowadzona zostala kontrola paristwowego inspektora

sanitamego, kt6ra nie wykazala nieprawidlowoSci (protok6l nr 408/1209AIS/HD 12016).

Dyrektor organizuje opiekg nad uczniami w czasie przerw, o czym Swiadczy plan dy2ur6w.

W dniu kontroli przerwy w zajgciach uczniowie spgdzali pod nadzorem nauczyciela. W szkole

przestrzegany jest calkowity zakaz palenia tytoniu - w widocznych miejscach umieszczone

zostaly odpowiednie oznaczenia informuj qce o zakazie palenia wyrob6w tytoniowych. W dniu

kontroli w szkole nie byi wyczuwalny zapach dymu tytoniowego.

Schody s4 wyposazone w balustrady z porgczami, kt6re jednak nie maj4 zabezpieczeri przed

ewentualnym zsuwaniem sig po nich.

Statut szkoly w rozdziale Y zawiera zapisy dotyczqce praw i obowi4zk6w ucznia. Organem

reprezentuj4cym uczni6w jest samorz4d uczniowski, kt6ry dziatana podstawie regulaminu i pod

opiek4 opiekuna samorz4du uczniowskiego. Zgodnie z oSwiadczeniem dyrektora do szkoly nie

wplyngla Zadna skarga dotyczqcabraku przestrzegania praw ucznia.

Dla wszystkich oddzial6w w szkole zalolono dzienniki lekcyjne. W dziennikach tych

stwierdzono braki w zapisach temat6w, frekwencji uczniowskiej oraz podpis6w nauczycieli

potwierdzaj 4cych r ealizacj E zajg| np. :
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dziennik lekcyjny klasy brak zapisanego tematu z przedmiotu w dniu

odnotowania frbkwencji uczni6w oraz podpisu nauczyciela realizuj4cego zaj1.r;ia

z przedmiotu.' \ ),

dziennik lekcyjny klasy r brak zapisanego tematu z przedmiotu,

" "ak podpisu

nauczyc iel a r e alizt$ 4ce go zaj gc ia z przedmiotu

realizowanego r --. ,--ru

2017 r., przedmiotu

realizowanych

Zgodnie z informacjq przekazanq pruez dyrektora w szkole nie ma zaloaonego zeszfiu

zastgpstw, a zastgpstwa za nieobecnych nauczycieli wywieszane sq w pokoju nauczycielskim.

W szkole nie jest przechowywana dokumentacja dotyczqca zastgpstw. Wobec powy2szego brak

jest mozliwoSci weryfikacji realizacji zajEc w przypadku braku wpisu tematu lekcji w dzienniku

lekcyjnym. Ponadto w dziennikach lekcyjnych stwierdzono dokonywanie sprostowania blgdu

i oczywistej omylki niezgodnie z $ 26 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdniaZg

sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki

dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej orazrodzajow tej

dokumentacji (Dz. U. 22014 r. poz, ll70 ze zm.) np.: dziennik lekcyjny klasy strona 13, 19,

39, klasy strona 15,41, klasy strona 13,21,23,25.

W szkole obowi4zuje dokument pn. ,,Godziny do wypracowania w trzyletnim liceum

og6lnoksztalc4cym" okreSlajqcy wymiar realizowanych zajgt edukacyjnych. Dokument ten jest

zgodny z zalqcznikiem nr 7 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego

2012 t. w sprawie ramowych plan6w nauczania w szkolach publicznych (Dz. tJ. z 2012 r, poz.

204 ze zm.). Nauczyciele rM w miesi4cu monitorujq wymiar realizowan ych zajgd edukacyjnych

potwierdzaj4 to zapisy w dziennikach lekcyjnych (str. 137), co podlegalo kontroli dyrektoru22

stycznia 2018 r.

Dyrektor szkoly monitoruje realizacjg podstawy programowej co potwierdzaj4 arkusze

monitorowania podstawy programowej przedstawione przez dyrektora szkoly.

Kontroli poddano arkusze monitorowania podstawy programowej dotycz4ce klasy lA, 2A i 3A

opracowane na dziert klasyfikacji 6r6drocznej roku szkolnego 2}l7l2}l8 z przedmiotu jgzyk

polski orazprzedmiotu matematyka w zakresie podstawowym, z kt6rych wynika, ze:
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klasa 1 w bie24cym roku szkolnym zrealizowala 75 godzin przedmiotu jEzyk polski

ze 120 zaplanowanych oraz 80 godzin przedmiotu matematyka ze 100

zaplanowanych,

klasa 2 w bie24cym roku szkolnym zrealizowala 77 godzin przedmiotu jEzyk polski

ze 120 zaplanowanych oraz 74 godziny przedmiotu matematyka ze 100

zaplanowanych (na dzieh klasyfikacji rir6drocznej roku szkolnego 201712018

zrealizowala 199 godzin z zaplanowanych 360 godzin z przedmiotu jgzyk polski oraz

zreahzowala 227 godzin z zaplanowanych 300 godzin z przedmiotu matematyka,

w 3 letnim cyklu ksztalcenia),

klasa 3 zreahzowala 96 godzin przedmiotu jEzyk polski ze 120 zaplanowanych oruz

83 godziny przedmiotu matematyka ze 100 zaplanowanych w biez4cym roku

szkolnym (na dzieri klasyfikacji Sr6drocznej roku szkolnego 201712018 zreahzowala

366 godzin z zaplanowanych 360 godzin z przedmiotu jgzyk polski oraz zrealizowala

358 godzin zzaplanowanych 300 godzin zprzedmiotu matematyka, w 3 letnim cyklu

ksztalcenia),

Wobec powy2szego szkola na dzieh kontroli realizuje minimalny wymiar godzin

obowi4zkolvych zajEA w zakresie: podstawowym z przedmiotu jgzyk polski oraz matematyka.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku ze

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalno3ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: brak.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo o6wiatowe

(Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

zabezpieczyi porgcze balustrad przed ewentualnym zsuwaniem sig po nich, zgodnie

z$ 16 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach

i plac6wkach (Dz. U. z 2003 r., nr 6 poz. 69 ze zm.). Termin rcalizacji: do 26 kwietnia

2018 r.

odnotowywai na bie24co obecno5i uczni6w na zajgciach edukacyjnych, wpisywai

w dziennikach lekcyjnych tematy przeprowadzonych zajq(, edukacyjnych orM

potwierdzai podpisem przeprowadzenie zajg6, zgodnie $ l0 ust. 3 rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia

ptzez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania,
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dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji

(Dz. u. 22014 r.,poz.ll70 ze zm.). Termin realizacji: do26 kwietnia 2018 r.

- dokonywa6 sprostowania blgd6w i oczywistych omylek, stwierdzonych w wyniku

kontroli w dokumentacji przebiegu nauczania, zgodnie z $ 26 rozporz4dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania,

dzialalnoSci wychowawczej i opiekuhczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji

(Dz. u. 22014 r,,poz. ll70 ze zm.). Termin realizacji: do26 kwietnia 2018 r.
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DYREKTOh
tel.lfax 255-13-59
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/podpis dyrekora szkoly, miejsce i data podpisania prolokolu /

1. Po$wiadczenie odbioru protokolu kontroli:
DYREKTOR,

' u l# ror. 11: {:: i:,?. .?.!. 21 ,1l/ ?-,. .. .. .lll$1..r'i i ;

podpis dyrektoro szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokoru

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo

zg)oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehei dotyczqcych ustalei zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

Kuratora O5wiaty, ul. Powstaricbw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej zdnia25 sierpnia20lTrokuwsprawienadzorupedagogicznego(Dz. IJ.z20l7 r.,poz. 165g).
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