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ul" Fiars".erska 46. 4?-4{"X} Z,aw-ierc,le

a" Imiq r lltz-,visko dvrektora szkoly: Iviana Rck " Szvrnanska

3. Nazwa i sieriziba organu sprarvu.i4ceg* nadrdrr pe<iagogicznl': Siq5t<i Kurator **wi.:tir,
ul. Powstaficdw 4la, 40-0?4 Kat*wice

4. imiq i nazwisko kontrolujqccgo: El2bieta Wiodarczyk

5. Data &ydania i numer upowainienia do przeprorvadzenia kontnrli: 22 m*rm 2018 roku,

DK-SO.5533.1.14"2018

5. 'l enniny rozpoczqcia i zakoriczenia kontroli: ?6 marca 2018 r. - 26 marca 2018 r,

7. Iematyka kontroli: prze.$trzsganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechniania wiedzy

n tyclr prawach (zgorlna t przepi,sarni art. 35 ust. 2 uslawy x dnia 14 gra*"ria 2016 roku -

?ruu'o ulu,iutovre)

8. Cz,vnn*$ci kontrolne; I^o_?ryorytg.
dokumentacji: statut szkoly,

osobowych 1r zakr*sie wymaganych

f w sprawie objqcia dziecka pomoc4 psychologiczrLo - pedagogicz,nq

dzierurik zajq( dydakryczno - wyr6wnawczych, dziennik zajEc psychologa, dokumentacja

zwiq,aana z udzielaniem pomocy psychologiczno "- pedagogicznej, w tym pisma kierowane

do rodzicdw, wymagania edukacyjng opmcowane dla ucznia ltl. IV z wsaystkich

przedmiotdw. '

Kontrola zostala prz.eprowadzona na wniosek Rzecznika Praw Dziecka skierowany do

$lqgkiego Kuratora O$wiaty.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci.

le Podstawowei nr 14 F i ..El

gcia dziecka pomocq psychologiczno -. pedagogiczn4.

Na j{ltrrJitawie, odffi&nia 2016 r. uq?E11gpg!3l wl4czony do znjEc d1'daktyczno -"

wyrdwnawczych, kt6re prowadzil mo zaleceri zawartych w opinii,

ucznio$'i nie zostaly prryuna.ne zajgciffioreffifrF kompensacyjne. Z analizy dziennika

ra1Ee dydaktyczno wyr6wnawczych wynika, te uczef uczgszczai na zajgcia

systemstycznie eardwno w [, jak i w II p6lnrczu r. szk. 201"612tt17 (I p6lrocze; 37 zEqt - 3l
ob. i 6 nb., trI pdlrocze; 3: zajqd * 33 ob. i ? ntr.). W roku szkolnym ?01712018 uczei, mimo
waznej opinii, nie zostal objqty zajqciami dydakEgzn6 * wyr6wnawczyrni i korekcyjno -
kornpensacyjnymi. Jak wyja*nila p. wicedyrektcrr, taki stan wynikat z przekonania, 2e

opinia.kt6r@lyjestnieaktualna.Mimotego,od16listopada201Br',
na wniosek czniowi zostaiy przyzrlwe 2 godziny w miesiqcu na

Od 22 m&rca ?018 r. uczniowi zostaly prdyznane zajgcia

dydaktyczno -" wyr6wnawcze r. matematyki (lgodz.), korekcyjno * kompensacyjne
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ucz,vciele
wszysttuch flrffiffi y&lagarta etlukafyine idualnych potraeb
rozwojowych oraz moiliwoSci psychofizyeznych ucznia.

Zarrat dotyczqcy braku realizacji zalecefi zawartyoh
za zasadny.

b) l.lauczyciel iada kwalifikacje do nauczania przedmiotu. Od

uczni6w' ZarcZne fo*y aktywnc$cj uceeri w I pdhuczu otrz.vmal 12 ocen, a w II p6lroczu
9. Naucz,vciel o6wiadczy&, r:e na lekcji z-l\raca siq d* dzieci w jEzyku angielskim, ale
wiel.krotnie powtarza dzieciorn porecenia w jgzyku porskim. \y trakcie pracy bie@ej,
w celu lepszego zrozumienia polecef i wykonania zadania, indywidualnie pornaga dziecku.
Problemenr na zajEciach, o ktdrych byla inibnrrowana matka dzieck4;est niectfe Jacka do
wyciagniEcia z plecaka zesry'tu i poclrq.cznika. Nauczyciel zmuszony jest do pracy
z dzieckiem na innych materialach. spraray dotyczqpe udostqpniania prac pisemnych,
w tym sprawdziandw zostaly okeslone w $ JJ pkt. g statxtu szkoly, a mianowicie:
spraw'dzone i ttcrnione prace pisemne (kartkdwki i prace kla.towe) sqprzechowywene przsz
nauczycieli w szlrale w sposdb umoiliwiaiqcy uelostpnienie iclt na wniosek rodzii:riu,wraz
z tredciqzadafr, lryteriami ich oceny i zasadami prze{iczenia punktdw.

Fodsum*rvanie d otvczqce udzielania pomoc y psychologicznr: pedagogicznej ;
- o polr?sbie objqcia ucmia pomocq psyehologiczno *- pedagogiczn4 rodzice zostali

poinlbnnOw'ani pisemnie, jednak w powiadornieniu nie okre$iono okresu jej udzielania nrazfom pomocy prowadzonej przez psychor.ga, co jest $przecune z zapisem $ 2J xsr. J
Razprrzqdzcnia Ministra Edukacji N*rodowej z dnia g iierpnia 20r 7 r. w spra*ie zasad
urganizac'ii i tul:ielaniu po*toc), Ttsycluslogiczno ie <fugagicrnei w pwblicznych
prwds.zk*lach, Nko:larh i placdx,kach (Dz. U. zZ{}Ll,.. por.. l5l

!ffi:;;:iil*r ilIffi r.k#ffi ffi ; fu * -,
;Ipolroczu(r,szk.201?l301s}uu;mianieohjEtozajEciamiznleconymiwopinii
tl:d yd a kt i'czno - w yrdwnawczym i i korekcyjno * kompensacyjnymi,

- *{t:,czu (r. szk. 20171?018} uczniowi przyznano 2 godz. w miesiqpu na zajgcia

-jednaknieo}ue$lonotbrmypn*o'y{zapisywtlziennikupsychologa

ffizEsciprow,adzilzajqciaocharakterzeterapeutyc,ny,,1,t:}* od dr:starczenia przez rodzicdw opinii w sprawie ohjEcia dziecka pomocq psychologiczno -pedagogicznqtj- 21 wrze$nia 2016 r. do 22 n)arca 201I r. rrczeri nic *iur pruyrrr*iir, *:Ee
zgodnie z zaleceniami okredlonyrni w r:pinii"
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'i*r:t.g prna::/, nl:i,: Jir;ei-iizfir,i* :i l-]1.i::::irilva{!y*T i}r}.gineil-r r,ifiilJ l,;b .ini,* I,;r,ii.
uiir:tlq;rrri*ni*, prer5., cir cl:r*t; x prod{r4 {} rrt\.r/r#i 1:rae.v podpir anaj F*rz,*z rrdzic6r,v. [-ieysi**ni*
sprawdzr:nej pracy pis*mnej jetr wy-rae,*n1 prarva urrxia. i j*go ruclaiaa dc bezp*$redniego
dostqpu d* inlbn:racji * postqpaclt \.i.r n&u{:r.1 lub i*l"r hraku. wskazujqcej nad rzym u*zr* musi
popracowac, *by Lrrupelnie te braki iub rozwin4d swoje rimiejqtrcdci. Udcist-Epnianie prac d*
rvglildtr t3,'lko na terenie szko$ (rp. vr czasie organizou.anych pruez szkalE spotkan z
rodzicarni) nie spelnia rvarunku swoborinego dostqpu rodzicdw ucznia do informacji o
po$tqpach i trr"rdnosciach w nauce ich dziecka. Dokumentacja dctyczqca m.in. egzaminu
klasyfikacijnego! egzaminu poprarvkorvego, sprawdzianu wiadonro*ci i urniejqtno$ci oraz
inna d*kumentocja drrtyczaca r:cenieinia ucznia jest udostqpniania tylko do N.glqdu i na
llnio*ek zloicny przrz ucznia lub jego rodzicnrv.

c) 7- analizy
wyja$nieri

d) Z rozmowy z

lzkoty oraz zlo2onl'ch

notr:ryczni*dokuczalipaniwr.l,ykonvrvani'lffiviq.:.kow.ffid
uczerijqprzeprosili,u'no*o*froponowalpom0c,alewjejodczuciuniebylrrttl
prawdzirve. Nie potwierdzita, 2e znr6cila sig da ucznia w sposdb zacytowany w piimie
rodzic6w,}eczprz11tlczylainneok.Mr6wnie2,temialawglqddo
dzienrrikarrcenityimiewaiau!44'a:eodzaistnia}ego
incvdentu w stycariu :ot allbi,*ci* nie uqoiiJ wc"[6iliiE?7e tacje zucmiami,-".w
a ka2dy przejaw nieprawidlowego zachowania ucznidw bgdzie zglaszad nauczycielowi
dyfurujqcc"mu lub dyrektorowi szkoly.

Zarzul dotyczqcy kontliktu za zasadny r*, czE$ci dotyczqcej uitycia przez
niq niestosormrego okre5lenia fiiznia.
Niezasadny uznaje siE w czqSci dotycz4cej przeglqdania dzienniczka i dziennika iekcyjnego oraz
wySmiewiuria ucznia.

c) Z *nalizy dziennika Iekcyjnego i prze<lstawionej przez I mentacji

. 54to2e matka ucznia jest r:a bie2qco informn*,ana o sltuacji

parula dyrektoru

k

wynika,
zard*no /
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Zatz.ul dotyczffi
uzneje siE za niezasadny.

niewla{sir,lego zachowania sSna

*.$. Qpis ujanti*ny'*h niepra,.vidh:rv*dci w zakresie nieobiptytn konrroiq !v uwiqpku ze;strvierriz*nymi nirprawidlorv*$ciami !v dzialalnorici 
'- 

ayauktyo.n*i, wychrrwawczeji opiekuriczej rraa irurej rjziarar,o$ci siatutowej szkoly: nie stwierdzouo.

ltr" Na podstawie art, 55 Lrst' 4 u$tawy e dnia z dnin 14 grudnia ?016 r, Ilrawo o$wiatoq,e(Dz. Li. z20L7 r.! p$2. 39 zpoh*.2m.) zaleca siQ:

'; :-::::i::]e 
*biecia ucznia p*mrlcq psvch.rogiczno * peda[ogicznq nale2v w ka2dym;' przl'padku pisemnie powiado,rid rodzicd', a takzc rvskazai fbrmy, okrgs udzieliuria' pomocy ps1'chdngiczno * pedagogicznej oraz w'ymiar goclzin ustalony dla ucznia

,, 
,|odrr.. "r_^{ 2t uyt. I il Rozporeqdzenia Ministra Eduk:ac.ii Narodowej z dniu g' sieryrnitt 1017 r' w sprrtwie zasnd organizocii i utl:ie{ania pomocy psyclSologiczno *f pedttgttgicznci w publiuryrh przedreiol*clt,- szk tori'i'pturaoukach {Dz;*j. i'zan ,.,pnz.tr59l), ferrnin realizacjil otl2g marca l0lg r.

2' Rudzic*m ucznid,-v nareiy zorganier:wai wspornaganie rearizacji zadariz zakresu p.m'cy psychoroliczn' -, pedagogicznej w fnrmie porad, konsultacji,warsztatdw zgodnie 
' s\ 6 Razparzqrlzenia Mini,srra Etlukacji Narodawej z dnia gsierpttia 20]7 r' v'sprawit rasacl rtrganizacii i udzie.rania pomocy psychologicsxo *pe dago girc nej w putst imny,eh prse tlszkarach,' sekorac h ; ptau)w kac h(Dz. u. z zolT r.,poz. 15?1), termin reulizacji zakcenia: od 2g marca iOf A ,.

3' zajqcia specjalistyczne okredlone w .f' 6 *st. 2 pld. s Rozporzqtlzenia Aiinistr*Edukacii Naroclov'ci z' tlnia g sierpnitr 20 t 7 r" w spratvie zassd arga,iz*cjii udziel*nia ]zomocy psychalogiczna 
-^ 

peekryagicznej w pubticzns,ch prze6szkaluch,szktlorh i plac:owkach {Dz. U. z 2!ll r., pr}z. t!lt1 przyAziela* nauczycielomposiartaj4cym kwatitikacje odp,wiednie aiu rrdr;;'-;;;;*"**r"lu;ee
trrmin re*lizacji zalecenia; od lS nrarc* 20lg r.

paurfa dyrektora

b p*rafa kontrolujqcega -q
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od ?S cinaraa 3{}I& r" x

tlkre$lic !v statucie srkoly $Fo$$b utiostppniania sprawdzOnych i ocurtionycit -

pi*emnych pra* u*znia uw?,Bl€dni*jryry ['u'uo deiecka i jego rodzica do {
tezpr:$redniego dostgpu do ini'rrmaeji * postqpach w nauce luh i*h braku zgodnie z *
urt. 14e ust. ? ustawy z tlniu ? wrzeinia t 991 r" o systernit oiwiaty (Sz. U. z Z$l"l t', '
poz. 2198'"

z p6in" zrn), ferrnin realiracji nalecenia: do 30 kwietnia 2{}18 r.

Sosnowiec, 28 rnarca 2018 r.
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/ agr&tt&cny{odey*

potlpis k*ntroluiqcega, rnieisct: i tlfitr podpisonia prnlokolu

Ium0l?xt"ros $x0rY ru}il#x0rff
Fundrcji ."8 tEmcrtarrt

agr Loanna Heller
potlpis dl,riktiiiiiTi,'|2" miejsce i data podpisania protokoht

12. Fodwiadczenie odbioru protCIkolu kontroti :

mfiilur$r $xmiY lmffny0sx,
Fuadrcji ;Etserrlarri

,n#M* Sosnowiec,2S marca 2018 r'

podpis rlyrektora szkoly' m.iet'scr i data odbioru protokolu

D-vrektorr:rvi szkoly. w terminie ? dni roboczych od tlnia otrzymania protokolu kontroli,

przystuguje pralY6 egloszenia pisemnegr:, urnolywowanego zastrzeienia dotyczqceg' ustalen

zawa*-vch w protokole kontrali do tlqskiego Krxatora OSwiaty, ul' P6wstafc6w 41a' 4*-{J24

Katowice, zgtrdnie z ri 18 Rozporzqt{eenin fu{inistra Ldt**cii Narodowei z dnia 25 sierpnia 2Al7

raku w' sprcv,ie nadzorzt pedttgogicznegn (Dz" lJ' zZQl7 r', psz' 1658)'

paraf* dyrel*tora

k
p*rcfa kontroluiqrego


