
Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstanc6w 4l a

40-024 Katowice

wN.5533.1.50.20r 8

L

2.

3.

Protok6l kontroli

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa z

im. Gustawa Morcinka, ul. Armii Krajowej 14,

ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: Renata

6.

7.

Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r

40 - 024 Katowice, ul. Powstanc6w 4la

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Jakub Padewski

5. Data wydania i numer upowaznienia do

wN.ss33. I .50.201 8

Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 8

Tematyka kontroli: Organizacja pracy szkoly or

warunkdw pobytu uczni;w w szkole

8. Czynno$ci kontrolne:

a) analiza dokumentacji :

wykaz oddzial6w

plan lekcji klas l-3 oraz klas 4-8,

dzienniki lekcyjne klas

dzienniki zajgi w Swietlicy szkolnej,

pr zy dzial sal lekcyj nych,

Informacj a dotyczqca Szkoly Podstawowej

szkolny 201 8/201 9,

Plan pracy Swietlicy szkolnej w roku szk

informacja dot. liczby uczniow,

Kopia protokolu kontroli Paltstwowego

45/12034,1S-MDl20l8 z dma l4 maja 2018 r

,Z

Powiatowego Inspektora Sanitamego nr

Integracyjnymi nr l7

l -608 Swigtochlowice

Sl4ski Kurator OSwiaty,

wadzenia 4 pa2dziemika 2018 r.,

2018 r.

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych

Integracyjnymi nr 17 - rok

2018t20t9,

&



Pismo wyja6niaj4ce dyrektora do szk

36/l 203AIS-HD/201 8

Dy2ury nauczycieli w czasie przerw.

Pismo nr SPIT/DN/7120i0912018 z

prezydenta Miasta Swigtochlowice infr

w salkach katechetycznych znajduj4cych

Godziny pracy biblioteki szkolnej,

Aneks l3 do arkusza organizacyjnego na

Pismo dyrektora szkoly nr Sp I 7/D

Orzeczenie nr I
b) rozmowa z:

dyrektorem szkoly,

c) oglqd szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym

Kontrola zostala przeprowadzona w zwiqzku z

O terminie oraz tematyce kontroli

2018 r,

Do Szkoly Podstawowej nr 17 z

w Swiqtochlowi cach uczgszcza 613

szkoly oraz 35 dzieci posiadajqcych orzeczenia

funkcjonuje 34 oddzial6w, w tym 17 i

w oddzialach jest zgodna z odpowiednio $ 5

funkcjonuje w dw6ch budynkach, dysponuje dwi

dwiema pracowniami komputerowymi, bibli

komputerowe orz miejsce do pracy

psychologa/pedagoga, stol6wkq Swietlic4, wielo

realizowanych jest w salkach katechetycznych

Uczniowie maj4 moZliwo(i pozostawienia

w szafkach.

Zajgcia edukacyjne trwaj4 w

Swietlicowe od godz. 6.30 do

szkole od godz. 8

godz. 16.30, a

14.30. Analiza liczby uczni6w obecnych na

godzinach w losowo wybranych dniach nie

,?

kazala nieprawidlowoici. W trakcie zajgi

do protokolu z dnia 20 kwietnia 2018 r. o nr

A, Budynek B,

26 wrze(nia 2018 r. dyrektora szkoly do

iqce o rcalizacji zajgi religii (13 godzin)

przy ul. Armii Krajowej I l.

k szkolny 201712018,

12018 r. z dnia 3.09.2018 r.,

ksztalcenia specjalnego

onych nieprawidlowoSci :

dyrektor poinformowana w dniu 3 puldziemika

Oddzialami

uczniow, w

yjnymi nr 17 im. Gustawa Morcinka

tym 513 dzieci zamieszkuj4cych w obwodzie

potrzebie ksztalcenia specjalnego. W szkole

nych, 3 specjalne, 4 sportowe. Liczba dzieci

2, $ 6 ust. l-2, $ 6 ust. 4 pkt l. Szkola

salami gimnastycznymi, sal4 gier i zabaw,

w kt6rej znajduje sig stanowisko

ucznia, gabinetem pielggniarki,

cyjnym boiskiem. 13 godzin zajE6 z religii

uj4cych sig przy ul. Armii Krajowej ll.
i podrgcznik6w i przybor6w szkolnych

do godz. 16.15. Szkola zapewnia zajgcia

wydawane s4 od godz. 11.30 do godz.

Swietlicowych w poszczeg6lnych

t/L



ergonomii. W dniu 14 maja 20 I 8 r. przedstawi

Sanitamego przeprowadzil kontrolq nr 451

realizowanych w Swietlicy organizowane s4 m.in.

plastyczne, zapewnia sig ponadto mo2liwo6i wyk

W4tpliwoSci budzi plan zajQi dydaktyczno-

w poniedziaiek zaplanowano 6 lekcji, w

w poniedzialek 3 lekcje, a w czwartek - 6

Ministra Edukacj i Narodowej i Sporlu

bezpieczeirstuva i higieny w publicznych i

r., Nr 6, poz. 69, z p62n. zm.) plan zajg(

potrzebg r6wnomiernego obciq2enia zajgciami

r6wnieL zauwaZyc,2e np. w sali komputerowej

dla klasy lb, 2d, 3a, 3c, 4a, 4b, 4c,7a,7b

o realizowaniu $ 9 ust. 2 przywotanego wyZej

z kt6rych korzystajq osoby pozostaj4ce pod o

nieprawidlowo6ci zawartych w protokole z dn. 2

Podczas kontroli z dnia l4 maja 201 8 r. ,,dok

podkolanowej uczni6w. Badania przeprowadzone

Pomiarami objqto 17 uczniow z jednego oddziaiu (

stwierdzono, i2 wszyscy zbadani uczniowie

ergonomii".

Dyrektor szkoly zapewnila dYZurY

udokumentowano jednak zapewnienia opieki

zabezpieczenie otwartej przestrzeni migdzy bi

pomigdzy ll pigtrem a poddaszem, do czego zobo

Z Przegl4du technicznego Szkoly Podstawo

w Swigtochlowicach z 31 sierpnia 2018 wynika,

dysponuje, bezpieczne i higieniczne warunki

l0.Opis ujawnionych nieprawidlowoSci

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami

t)

i opiekuriczej oraz irLnej dzialalnoSci statutowej Nie dotyczy.

lekcj i.

z dnia

plastyczne, zabawy ta dworze, zajgcia

zadan domowych.

wawczych. Na przyklad dla klasy I c

* 3 lekcje, dla klasy 1d zaplanowano

Tymczasem zgodnie z $ 4 rozporzqdzenia

z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie

niepubli szkolach i plac6wkach (Dz.U z 2003

wychowawczych powinien uwzglgdniai

poszczeg6lnych dniach tygodnia. Nalezy

l4 w poniedzialki organizowane sq zaiQcia

8a i w zwi4zku z tym nie spos6b m6wid

ia, zgodnie z kt6rym sprzgty,

szkoiy, dostosowuje sig do wymagali

iel Pairstwowego Powiatowego Inspektora

203,t,1S-HD/2018 w celu sprawdzenia

kwietnia 2018 r. nr 36/1203NS-HD/2018'

pomiar6w stolik6w, krzesel oraz tysokoSci

w Sali zajE6 Nr I 1 w budynku ,,B".

lll c). W wyniku przeprowadzonej analizy

i z mebli dostosowanYch do zasad

podczas przerw w zajgciach' Nie

godzinie lekcyjnej. Zastrzelenia btdzi

schod6w w budynku B na Poziomie

je $ 16 ust. 2 ww. rozporuqdzenia.

1 z Oddzialami IntegracYjnYmi nr 17

kt6rymiszkola zapewnienia w obiektach,

uczni6w.

nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

(#

dydaktycznej, wychowawczej



11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia

22018, poz.996 ze zm.) zaleca sig:

opracowai plan zajE(, dydaktyczno-

r6wnomiemego obci42enia zajgciami w

rozporzqdzenia Ministra Edukacj i Narodo

sprawie bezpieczefistwa i higieny w publi

(Dz. U z 2003 r., Nr 6, poz. 69, z p62n. zm.)

Termin realizacji: 9 lisropada 2018 r.

dostosowai sprzgty, z kt6rych

ergonomii zgodnie z $ 9 ust.

z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawi

i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz.

Termin realizacji: 9listopada 2018 r.

zabezpieczyc otwart4 przestrzei pomigdzy bi

spos6b zgodnie z $ 16 ust. 2

z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie

i niepublicznych szkolach i placowkach (Dz.

Termin realizacji: 9 listopada 2018 r.

zapewnii opiekg uczniom przebywaj4cym

zgodnie z $ 2 rozporzEdzenia Ministra

grudnia 2002 r. w sprawie bezpi

szkolach i plac6wkach (Dz. L) z 2003 r., Nr 6,

Termin realizacji: l8 pa2dziemika 2018 r.

,?

korzystajq

I 4 grudnia 201 6 r. Prawo Oswiatowe (Dz. U.

uwzglgdniaj4cy potrzebg

lnych dniach tygodnia zgodnie z g 4

i Sportu z dnia z dnia 3l grudnia 2002 r. w
ych i niepublicznych szkoiach i plac6wkach

pozostaj4ce pod opiekq szkoly, do rvymagafi

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

bezpieczeistwa i higieny w publicznych

22003 r,,, Nr 6, poz. 69,zpohn. zm)

i schod6w sig

2

Ministra Edukacj i

bezpieczefistwa i

siatk4 lub w inny skuteczny

Narodowej i Sportu z dnia

higieny w publicznych

z2003 r., Nr 6, poz. 69, z p62n. zm.)

terenie szkoly po zakohczonych zajgciach

Narodowej i Sporlu z dnia z dnia 31

i higieny w publicznych i niepublicznych

69, z p62n. zm.)

qA
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cra szkoly/plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

ie odbioru protokolu kontroli:

l<oly

(a,,ql . Jinknr. c.....1.1... I :....14$t.. . ....
l, t.vl,/
tra .szkoly/placdu,ki, mie.isce i data odbioru protokolu

, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli, przysfuguje prawo

'lotywowanego zastrzezenia dofyczEcego ustaleil zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

,wstaircdw 4\a,40-024 Katowice, zgodnie z Q l8 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji

rnia 20 I 7 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ. z 20 17 r,, poz. 1658).

5

(,-r.l-

Retlato
podpis

Dy rekto r

,la**..
Renata

podpis

Dyrektorowi

zgloszenia pisemnego,

Kumtora Oswiary, ul,

Narodowej z dnia 25
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