
S l4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstancriw 4l a

40-024 Katowice

wN.5533.2.69.20 r8

Protokol kontrol i dora2ne.j

l. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola podstawowa nr lgr im. Bolesiawa Chrobrego w
Swigrochlowioach, u. B. Chrobrego 4, 41 -605 Swigtochlowice

2, Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Teresa Szczgsna

3, Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedag,ogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,
40 - 024 Katowice, ul. powsrahcow 4la

4. Imig inazwisko konrrolujqcego: .lakub padewski

5 Data wydania i numer upowaznienia do przeprorvadzenia kontroli: 6 wrzesnia 20rg r.,
wN.5511.2.69.2018

6. T'erminy rozpoczgcia i zakofrczenia kontroli: 7 wrzeSnia 20lg r.

7. Tematyka kontroli: Realizacja przez szkolg zadan wlchowa wczych i profilaktycznych

8. CzynnoSci kontrolne:

:rr an.r iiza tlokumcntarji:

notatki sluzbowe pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy,

dziennik zaj gc pedagoga,

oSwiadczenia or.az rrotatki sluzbowe dyrektora szkoly,

harnronogram dyzurow nauczycieli w roku szholnym 20)7l2}lg,
I)rocetlu,a poslgpo\\'ania,auczycieli w przypa.dku aBresywnego zachowania ucznia

dzienniki zajgi lekcyjnych: '

Statur Szkoly Podstaw,we,i n, tq in.,. gotesta*a Chrobrego w Swigtochlowicach,

protokoly rady pedagogicznej,

pismo szkolr skierowane do Komerrdy policji w Swigtochlowicach

Karta kontrolj dyzr-ir.ow z 20 grudnia 201 7 r..

I:waluac.ja idiagnoza na potrzeby Szkolncgo programu profilaktyki,

&



sprawozdanie z nadz,otu pcdagogicznego za rok szkolny 2Ol4l2\l5 oraz2016/2017,

Szkolny progranr wvchou,a',vczo-pro Iilak tl,czny Szkoly podstawowei nr 1l) im.

Boleslawu ('lrroblcgu r,r, Svr igroe hhrvr ielch.

szkolny program wychowawczy Szkoly podstawowej nr l9 im. Boleslawa chrobrego

w S wigtochlowicach,

Szkolny program profilaktl,ki Szkol). I)odstaw.wej nr )9 trn. Boleslawa Chrobrego

w S wigtochlowicac h,

Diagnoza zagtoZeh w Szkole Podstawowej nr 19 rm. Boleslawa Chrobrego w

Swigtochtowicach,

Notatka pohospitacyjna dot. zajgc przeprowadzo nr ch r

b) rozmowa z dyrekturern szkoly, pedagogiem szkolnynt,

9. Opis ustalonego stanu l'aktycznego. u,,tvm ujawnionlch nieprawidlowodoi:

Pretekstem do przeprowadzenia kontroli stalo sig pismo

O terminie i tematyce kontroli poinfbrmowano dyrektora przedszkola telefbnicznie w dniu

4 wrzeSnia 20 I 8 r,

Szkola realizuje program wychowawczo-profi laktyczny uchwalony przez radg rodzicow w dniu

l3 wrzeSnia 2017 r., kt6ry zostal oparty na przeprowadzonej diagnozie. Wynika z niej, ,,Ze

najczgdciej wystgpuj4cyrni problemanri u szkole sq:

- problenr przemocy lizycznel (drobne bojki. zaczepki. czqste konflikty miqdzy uczniami),

- problerl agresli slownei (uZywanie wulgaryzmow, wyz*,isk);

- trudnoSci w zdyscyplinowaniu podczas lekcji."

Wspomniany program przewidu.je dzialania wychowawczo-profilaktyczne skierowane do

wszystkich klas dot,. m.in. ..Wyrabiania poczucia odpow iedzia lno$ci za bezpieczenstwo r.l'lasne

iinnych." W planie dzialan w'ych owawczo-pro fi laktl cznych dla klasy siodne.j. .jako jeden

z cel6w wychowawczo-pro fi laktycznych wskazano ,,konstruktywne rozwi4zywanie konflikt6w",

Aktualnie realizowany program wychowawczo-profilaktyczny poprzedzony byl Szkolnym

Programem Wychowawczym Szkoly Podsta*'owej nr l9 im. Boleslawa Chrobrego

w SwiEtochlowicac h przy.iqtym do realizacji prz.ez. radg pedagogrczn4 Szkoly Podstawowej nr l9

w Sr.vigtochlowicach na podstawie uchwal1 ll2Ol4l2)l5 rady rodzicow z dnia ll wrzeSnia 2014

r, (znriany w programre zostaly uchwalonc pruez. radg rodzic6w uchwalE nr 11201512016 z. dnia

28 stycznia 2016 r.) oraz Szkolnym programem profilaktyki Szkoly Podstawowej nr l9 im.

Boleslawa Chrobrego w Swigtochlowicach przyjgtyn do realizacji przez rcde pedagogiczn4

?

)



Szkoly Podstawowe.i nr 19 im. Boreslawa chrobrego w swigtochrowicach na podstawie
uchwaly nr 21201412015 z dnia r l wrzednia 20 l 6 r. (zmiany w programie zostaly uchwalone
przez radg rodzicirw uchwalq nr 212015/2016 z. dria 2g stycznia 2016 r.), kt6re r6wnie2
przewidui4 podejmowanie dziaran dot. agresji (plan dzialai profirakr ycznychdla kl. V, kr. vr).
Analiza losowo wybranych temat6w godzin wychow awczych wykazuje rearizacjg temat6w dot.
agtesji:, np, kl ,,Czy nasza klasa jest zgrana? Rozwi4 zywanie konflikt6w,, ), kl.

Problem agresji wSr6d uczniow w szkole'. ), kl. ,,Odpowiedzialno5i za
przemoc i agresjg" ,, ,,Poznajemy agresjg od kuchni,,
obserwowane przez wicedyrektora), kl. ,,Agresor i jego ofiary .r, ,,Jak sig
zachowywac, gdy ktoS.jest wobec mnie agresywny?,. ).

Z Ewaluacji i diagnozy na porrzcby Szkornego prog.amu profiraktyki wynika, 2e poczucie
wsrod uczniow bezpieczenstwa w szkore wzrasta (od 72yo w oku 2oo2 do 9l% w roku 20r5
i 20t7).

w roku szkolnym 2or5r2ur6 w' szkore zostala przepro wad,zona ewaruacja zewngtrzna
calosciowa. z ktt!re'1 *1'nika. zc szkola spelnila wymaga,ia panstwa w zakresie ,,Ksztaltowane sa
postavil i respcktowane norrny spoleczne". ponadto u ramach ewaluacji wewngtrznej w roku
szkolnym 2014/2015 oraz.20r6120)7 r6wnie2 analizowano respektowanie norm spolecznych
oraz sformulowano wnioski i rekomendacje, np. ,,kontynuowai dziaiania wychowawcze
zmierzaiqcc do rvyeliminowania agresji angaluiEc w rozwi4zywanie problem6w rodzic6w,,,

,,kazdy nauczycicl i pracownik szkoly zwraca uwagg na niewla(ciwe slownictwo uczni6w,,,

.,nagrodze.nic po .iednym ucznin z ka2dej klasy za najbardziej pozytywnat postawg,,, ,,naleZy
konsekrventnie stosowac procedury zapelniaiqce bezpieczenstwo uczni6w w szkore,,, ,dqzy,t, do
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l0.Opis ujawnionych nieprawidlowoSci

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku

w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

(Dz. U.

i opiekunczej oraz innej dziaialnojci statutowej szkoty: Nie dotyczy.

I L Na podstawie ar1. 55 usr. 4 Lrsrawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo Oswiatowe
2.20)8, poz.996 ze zm.) zaleca sig: Nie dotyczy
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podpi.s kontrolulqte go, mie j.:c'e i clatu potlpisaniu prtttokctlu
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i .,,t,t !.,tt.:a ('h robrego
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12. Poiwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
I ., ,r rl)t,l i." \ill)WA NR 19, r ,i ,! 
ftr ,.ll\, )l.r . i:,: :1,t1,,, t.,lLnltrego
,4, 'i . ,,l,,.:t,r rrirrvriL:i, rl. &. Chrobrsgo a

,,u1t tt,..$f st, zq,;;tt: r,:t i ti t) r-7?
',/1y . 

U \,, / ;) 1 y {A:ta? W.....,../.,..r\.. {f . '"l. ?.. S. 3. A e

potlpi.s dyrektorcr s.zkiyl plucdu,ki, miej.sce i datu odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoll. w terrninie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo
zgloszenia pisemnego, umoty\ryowanego zasttzezenia dofyczqcego ustalei zawartych w protokole kontroli do Slqskiego
Kuratora oswiaty, ul Powstailcow 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji
Narodowejzdnia25srerpnia20rTrokuwsprawienadzorupedagogicznego(Dz. u.z20r'., r.,poz. r65g).

7/

miejsce i duta podpisania protokolu
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