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- opinia dotyczqca uczennicy

wychowawcA klasy,

- orzeczenig m

- dzicnnik zajqi

- plan lekcji wychowawczych rok

- Informacja dla rodzica.

- dziennik zajgi lekcyjnych 2017/20)8 kl.

Prolok6i kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly/placdwki, siedzibar Szkola Podstawowa m 3 im. H. Sienkiewicza

w Swigtochlowicach, ul. Chopina t,4l-600 Swigtochiowice

Imig iuazwisko dyrektora: Alina Kgdzior

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzdr pedagogiczny: Slqski Kurator Oswiaty,

40 024 Katowice, ul. Powstaic6w 4la

lmiq i nazwisko kontrolujqcego: Jakub Padewski

Data wydania i numer upowazrlienia do przeprowadzenia kontroli; 8 paZ&iemika 2018 r.,

wN.i513. L60.2018

6. Terminy rozpoczgcia izakonszenia kontroli: 13 listopada 2018 r. 13 listopada 2Ol8 r.

7. Tematyka kontroli Przestrzeganie praw dziecka i ucznia zapewnienie bezpiecanych

i higienicznych warunk6w pobytu w szkole

8. CzymoSci kontrolner

rozmowa z dyrektolenr szkoly, pedagogiem szkolnym, wychowawca klasy

analiza dokumentacji:

- protokolarz radl pedagogicznej.

- dziennik zajgi pedagoga szkolnego 2017 12018, 201812019,

- pisma szkoly skierowane do Sqilu Rejonowego lll Wydzial Rodziny i Nieletrigh

w Chorzowie z dnia 2 listopada 2017 r. oraz z dria 19 wrzednia 2018 r.,

- kontrakt zawafiy pomigdzy

- nolalli sluzbowe pedaguga szkolnego.

a uczennicq z dnia 1 paZdziemika 2018 r.

2.

3.

4.

5.

, sporz4dzona przez pedagoga szkolnego oraz

o potrzebie ksztalcenia specjahego,

20 1't I 20 I 8, 20 18/20 19,

szkolny 2018/2019 - klasa 6b,

oraz 2018/2019 kl.



I

- za\yiadomienie Sqdu Rejonowego w Chozowie III Wydziat Rodzinny i Nieletnich z dnia

19 paZdziernika 2018 r. skierowane do dyrektora szkoly,

- indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

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

Kontrola zostala przeprowadzona w zwiqzku z pismem rodzica uczennicy Szkoly

Podstawowej nr 3 w Swiqtochlowicach z dnia 25 pai.dziernika 2Ol8 r. O terminie oraz

tematyce kontroli dyrektor zostala powiadomiona w dniu 7 listopada 2018 r.

Uczenaica posiada orzeczenie Nr

wydane z uwagi

zorganizowano dla uczennicy zajQcia

o potrzebie ksztalcenia specjalnego

W zwi4zku z tym

w dziemiku zajgi prowadzonym w roku szkolnym 2018/2019

potwierdzaj4 realizacjg zagadniei dotyozqcych gl6wnie emocjonalnosci. Jak wf.nika ie{nak

z opinii sporz4dzonej przez wychowawcg i pedagoga szkolnego

W dniu 23 pazdziemika

2018 r. szkola otrzymala zawiadomienie od S4du Rejonowego w Chozo\yie o

Plan lekcjl wychowawczych na rok szkolny 2018/2019 dla klasy

zajg{

Zapisy w dzienniku lekcyjnynr potwierdzajq realizacjQ zalozonego planu,

W roku szkolnym 2016/2017 w kl. prowadzono zajQcia psychologiczne we

wsp6lpracy z Poradniq Psychologiczno-Pedagogicznq w Swigtochlowicach. W biez4cym

roku szkolnym uczniowie uczeslniczyli w

W roku szkolnym 201712018 uczernica olrzymala ocenQ kofcoworoczn4/

zachowania. W Sprawozdaniu z klasylikaoji za rok szkolny 2017/2018 stanowiqcyir.

zalqcznik do Protokolu nr 12 z konfelencji Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej .r 3

w Swigtochlowicach z dnia l4 czerwca 20lll r. ocenc 14 uzasadniono w-aaetgpnjqcyspos6bl*

.. . TaPisy

szkolnego potwierdzaj4 kontakty

zaklada m.in. realizacj g

w dziennikach lekcljnlch. no,.,ki drrbo*. p.drrog,
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szkoly z matkq uczennicy. Ponadto szkola konukruje sig r6wniez z

uczennicy. Szkola skierowala dwa pisma do S4du Rejonowego III Wydzial Rodziny

iNieletnich w Chorzowie datowane na dzieri 2 listopada 2017 r. oraz l9 wrzednia 2018 r.

Odnoszqc siq do pisma nadeslanego przez .i , . luEtorium

O(wiaty w Katowicach, odpiera zarzuty dotycz4ce ngkania i obwiniania

uczennicy za wszystkie zle czyny. Zauwaza r6wniez, ze ,,Na kazde zgloszenie dziewczynki

reagowalam natychmiastowo: prowadzilam wyjasnienia, szukalam winnych np.

. Nie dyskryminowalam nigdy dziewczynki,

dla poz),1).$,nego

odpiera r6wniez zarzuty jakoby miala szarpa6 lczgnnica, czy tezwzmocnienia".

straszyi

malce umieszczenie c6rki

, -. ilrzyznaje jedynie, ze proponowala

Wychowawca klasy komentuj4c zaEuty stawiane szkole stwierdzil,,,ze nie otrzymal

informacji o chorobie - t" Dod,al teL, zet ,,

, ponadto informuje, Ze prowadzil

dzialania maj4ce na celu poz)1ywng wzmocnienie zachowania uczennicy.

Dyrektor szkoly oiwiadczyla r6wniez, 2e ,,Nigdy przeze mnie uczennica nie byla ngkana, ani

obrazana. (..,) Nigdy nie utrudnialam przejScia do innej szkoly, wrgcz przecivnie

proponowalam jej zmianE plac6wki i otoczenia pod koniec 2016 roku.', Dyrektor

osvviadczyla ponadlo, 2e ,,. nie ulegla wlpatlkowi w roku szkolnym 2O|TDO|B

(niczego takiego nie zgloszono w plac6wce i nie miala '' Zauwa|yla

tez, ze ,,Matka (...) nie pzedslawila zadnego zaSwiadczenia lekarskiego co do

oroblem6w c6rki - " Dementuje tez jakoby kiedykolwiek wyprosila

.. ze swojego gabinetu.

Dyrektor szkoly nie posiada zaduej informacji o konflikcie pomigdzy synem pani

r obslug4 szkoly, ,,czy leL obta2a[iern go przez ww. pracownik6w".

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjQlym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowo3ciami w dzialalnodci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekunczej oraz innej dzialalno5ci statutowej szkoly/piac6wki:

Nie dotyczy.
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11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe (Dz, U

2018,po2.996 z poi.n zm.) zaleca sig: Nie dotyczy.
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podpis kohtrolujqcego, miejsce i data podpisahia protokolu

12.P ie odbiom probkolu kortroli:
IrYtt": '-1.: 

t:_Y

podpis dyrektora szkoly/placdwki, hiejsce i datu'odbioru prctokolu
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Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otzymania protokotu konholi,

przystuguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastze^ei dotycz4cych ustalei

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuatom Odwiaty, ul, Powstarlc6w 4la" 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogiczne go (Dz. u. z 2017 r., poz. 1658).
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