
Sl4ski Kurator Oliwiaty

ul, Powstancow 4la

40-024 Katowice

wN.5533. I .49.201 I
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4.

5.

Protok6l kontroli

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola podstawowa

ul. Zubrzyckiego 38, 41-605 SwiEtochlowice

Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Bogumila

Nazwa r siedziba organu sprawuj4cego nadz6r

40 - 024 Katowice, ul. Powstahc6w 4l a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Jakub

2.

3,

6.

7.

Data wydania i numer upowaznienia do

wN.5533. t.49.2018

Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 28

Tematyka kontroli: Organizat.la pracy szkoly

vtgt"ypl11jyt pobytu uczniou, u, szkole

8, Czynnodci kontrolne:

a\ analiza dokumentacji :

Protok6l z kontroli bezpiecznych i higieni
szkoly z dnia 30 sierpnia 2018 r,,
plan wykorzystania pomieszczen szkolnych,
plan lekcj i poszczegolnych oddzial6w,
harmonogram pelnienia przez nauczycieii d
oSwiadczenia pracownik6w,
zestawienie liczby uczni6w uczgszczajqcy ch
Plan pracy Swietlicy szkolnej w I semestrze
Organizacja wydawania posilk6w w stol6
w S wigtoc hlo wicac h,
zestawienie obecnoici uczniow na zajEciach
dzienniki zaj Ec Swietlicowych.
Zgloszenia dziecka do Swierlicy szkolnej
Ziemi Sl4skiej w Swigtochlowicach rok r

Zeszyt dy2ur6w,
Rejestr skarg i wnioskow,
dzienniki zajgc lekcvjirych klas: '

dora2nej

I im, Miloinik6w Ziemi Sl4skiej,

iewska

gtczny: Slqski Kurator O6wiaty,

wadzenia kontroli: 27 wrzeinia 2018 r.,

201 8 r.

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

warunk6w korzystania z obiekt6w

w migdzylekcyjnych,

szkoly,
1 8/2019,
szkolnej przy Szkole Podstawowe.j nr 1

etlicowych,

Szkole Podstawowej nr I im. MiloSnik6w
2018120t9

,L



b) rozmowa z:

dyrektorem szkoly,

c) ogl4d szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tvm uja

Kontrola zostala przeprowadzana w zwiqzku

pracy szkoly oraz pismami Biura l{zecznika Pra

wrze5nia 2018 r. oraz Ministerstwa Edukacji

z dnia2l wze3nia 2018 r.

O terminie oraz tematyce kontroli dyrektor zos

Do Szkoly Podstawowej nr I im. Ziemi Sl4skie

w tym 444 dzieci zaniieszkuj 4cych w obwodzie

szkoly podstawowej przyjgto 73 dzreci mi

szkolnym w szkole funkcjonuje 39 oddzial6w. S

historyczn4, fizyczno-chem icznq. biologi

komputerowymi. dwiema salami gimnastyczn

nawierzchni4, placem zabaw z silowni4, mi

stanowiskiem komputerowym i stolikiem umo2li

W szkole realizowane sq zajgcia edukacyjne od

lrzy Vzerwy obiadowei: dwie 20 minutowe (12.

(14.40-14.55). W Szkole Podstawowej nr I

z ustalonym harmonogramem. Wydaje sig

wychowawczych uwzglgdnia potrzebg r6wnomi

dniach tygodnia. Dyrektor szkoly zaplanowata d

Zgodnie z oSwiadczeniem dylektora sz.koly

zajQaiach, nauczyciele, ktorzy realizulq z

uczni6w do szatni i tam pelni4 nadz6r na wyjSci

Do Swietlicy szkolnej zapisano 224 uczni6w. N

oraz dwie mniejsze, a takze wolne sale lekc

2

nych nieprawidlowodci :

Dziecka w ZEW.44l.l47 6.2018.AB z dnia 17

Narodowej nr DKO-WOK.4024.81.2018.AK

poinformowana w dniu 26 wrzerlnia 201 8 r.

w Swigtochlowicach uczgszcza 853 uczni6w,

. W roku szkolnym 201812019 do I klasy

4cych w obwodzie szkoly. W bie24cym roku

dysponuje klasopracowniq geografi czno-

muzycz.nq. dwiema pracowniami

boiskienr wielofunkcyjnym ze szlvcznq

em ruchu drogowego, bibliotekq szkoln4 ze

jEcym pracg wlasnq ucznia,

7.10 do 16,35, ptzy czym przewidziano

0-12.50 oraz 13.35-13.55) oraz l5 minutow4

obiadow korzysta 364 uczni6w, zgodnie

ione stwierdzenie, ze plan zajEt dydaktyczno-

o obci4zenia zajgciami w poszczeg6lnych

nauczycieli podczas przerw w zajgciach.

zakoriczonych przez poszczeg6lne oddzialy

oddzialem ostatnia lekcjg, sprowadzajq

uczni6w ze szkoly,

zajEcia Swietlicowe przewidziano salg gl6wnq

w zale2nodci od potrzeb. Podczas zajgi

7--



Swietlicowych realizowane sq zajgcia, m.in. plast

edukac.ji regionalnej . Analiza liczby uczni6w w

dniach obeonych na zajgciach Swietlicowych

pomiqdzy godzinq 6.30-7.45 przekroczenie li

nauczyciela. Jednakze w dniu przeprowadzania

...-,1a-'..-{,.1

Zgodnie z Planem pracy lwietlicy szkolnej u' I

8.00 uczniowie pozostajq pod opiekq dw6ch nauc

Odnosz4c sig do

realizacje zajgi edukacyjnych w jadalni, pokoju

wcze6niej stanowila gabinet pedagoga/

organizacji zajgt, dla klas IV-VIII w jadalni,

wyposazonei w lawy bez opali, z uwagi na

korzystaj4 uczniowie, do wymagan ergon

z zaplanowania zajgi w sali 0l zar6wno dla

Ponadto organizacla zalgi w sali 0l dla uczni6w

rozporz.qdzenia Ministra Edukacj i Narodowej z

proglamowej wychowania przedszkolnego oraz

dla szkoiy podstawowej, w tym dla uczni6w z

ksztalcenia o96umiarkowanym lub znacznYm,

ogolnego dla szkoll specj alnej

policealnej (Dz. U. z 2017 r.,

przysposabiaj4cej

poz. 356, z poLn.

wczesnoszkolnej powinna byi przestrzeni4

w roZnorodnych grupach, przy stolach, a tak2e

dywanie, wykladzinie). WyposaZenie klasy w me

ucznir.rm mo2liwoSci przyjmowania roZnorodnyc

W Protokole z kontroli bezpiecznych i higieni

zdnia 30 sierpnia 2018 r. stwierdzono, ,,2e

zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki

W R.ejestrze skarg i wniosk6w ostatni wpis wi eje pod pozyc.i4 nr

zne. muzyczne, sportowe/ruchowe, z zakresu

Inych godzinach w Iosowo wybranych

kazala, np. w dniu 17 wrzeSnia 2018 r.

pozostaj4cych pod opiekq jednego

kontrolnych

ucznlow

oscl

emeslrze 2018/20lgoO goar.7.00 do godz.

ieli.

w szkole przewidziano

elskim oraz w sali (sala m 0l), kt6ra

Szczeg6lne w4tpliwoSci budzi fakt

j pomieszczeniem przechodnim, w czE5ci

o niedostosowania sprzgt6w, z kt6rych

Podobne zasffzezenia mog4 wYnikai

low klas trzecich jak i sz6stej oraz 6smej.

trzecich uniemoZliwia wdro2enie zapis6w

a 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy

wy programowej ksztalcenia og6lnego

wno6ci4 intelektualnq w stopnlu

dla bran2owej szkoly I stopnia, ksztalcenia

ptacy onz ksztalcenia og6lnego dla szkoly

.), w mySI kt6rych, m.in. ,,Klasa w edukacji

umozliwiajqc4 swobodny ruch, pracQ

odpowiednio przygotowanej podlodze (np. na

le potrzebne do zajgi nie powinno ograniczaA

pozycji ciala w trakcie nauki i zabawy".

h warunk6w korzystania z obiekt6w szkoly

terenie obiektow nalez4cych do szkoly s4

uczni6w."

A\
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podpis dyre

12, PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

podpisania protokolu

-)

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w

zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

i opiekunczej oraz innej dziatalnoSci statuto

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

szkoty; Nie dotyczy.

I 1. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia

z 2018, poz. 996 ze zm.) zaleca siq:

4 grudnia 2016 r. Prawo Oswiatowe (Dz. U.

uwzglEdniai wymagania dotycz4ce 6w realizacjr procesu dydaktyczno-

wychowawczego sformulowane w ro iu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14

lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

nego dla szkoly podstawowej, w tym dlaoraz podstarvy programowej ksztalcenia o

uczniow z niepelnosprawnoSciE intelektual w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

I stopnia, ksztalcenia og6lnego dla szkolyksztalcenia og6lnego dla bran2owej szkoly

specjalnej przysposabiaj 4cej do pracy oraz cenia ogolnego dla szkoiy policealnej (Dz.

L). 22017 r., poz, 356, z po2n. zm.),

T'ermin realizacji: 2 listopada 2018 r.

- dostosowai sprzQty, z kt6rych korzystaj4

wymagai ergonomii zgodnie z S 9 ust. 2

wie pozostaj4cy pod opiekq szkoly do

Ministra Edukacji Narodowej

iSportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w spra bezpieczenstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkolach i placowkach (Dz.

Termin realizacji: 2 listopada 2018 r.

z 2003, Nr 6. poz. 69, z po2n. zm.),

-*lflwl:l.t\ljlR

ftffi"ii:'::( /1" ',. 1. -11r.

protohtlu

,4-1a/u

podpis kontrolujqcego, miejsce i data



szkoly/placou,ki.i,

Dyrektorowi szkoty, w terminie 7 dni roboczych od dn

zgloszenia pisemnego. umotywowanego zastrzezenja

Kuratora OSwiary, ul. Powstanc6w 4la, 40-024 Karowice,

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru

mie isc'e i^dat
ro'fu18u

odbioru protokolu

otrzymania protokolu kontroli, prrysluguje prawo

ustalei zawartych w protokole kontroli do SlEskiego

ie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

cznego (Dz. U. z20l'7 r., poz. 1658).

,,,,,,,,,.,,,.{$9}.p

podpis


