
DK-BB.5533.1.2L.20t8

Protok6l kontroli dorainej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa Nr 9 w Zywcur 34-300 ZywiecrDworcowa 26
2. lmig i nazwisko dyrektora: Elibieta Klusak
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 7 maja 2018 roku
Nr DK-BB.5533.1.21.2018

Terminy rozpoczgciai zakoiczenia kontroli: 9 maj 2018 roku
Tematyka kontroli: Nadz6r dyrektora szkoly nad przestrzeganiem praw dziecka i ucznia
oruz zapewnienie uczniom bezpiecznych warunk6w nauki, wychowania i opieki
w szkole.

C4mnoSci kontrolne: ankietowanie uczni6w klas III gimnazjum, rozmowa z dyrektorem
szkoly, pedagogiem, wychowawc4 klasy III gimnazjum, analiza dokumentacji szkoly, statut
szkoly, dzienniki lekcyjne, protokoly rady pedagogicmej, dokumentacjg pedagoga,

harmonogram dy2ur6w, plan zajE6 dydaktyczno-wychowawczych w zakresie tematyki
kontroli

9. Opis ustalonego stanu faktyczneryo, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
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2.

4.
5.

6.
7.

8.

wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 20
h,vietnia 2018 rolat).

Po analizie dokumentacji i rozmowie przeprowadzonej z dyrektorem szkoty ustalono:

odczas rozmowy zdarzenia
w wyniku, kt6rego

Przedstawil dokumentacje ww. sprawy oraz notatkg z przebiegu spotkania z rodzicarri
uczni6w.

2. Statut szkoly zawiera zapisy m6wiqce o tym, 2e uczeh ma prawo do zapewnienia
bezpieczefistwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy frzycznej lub psychiczaej oraz
ochrony i poszanowania godnoSci osobistej. Zyczliwego, podmiotowego traktowania
w procesie dydaktyczno - wychowawczym i korzystania z poradnictwa psychologiczno -
pedagogicznego. Zawiera prawa i obowipki uczni6w, wyr62nienia, nagrody i ka.y.

3. Protok6l zawleta
w szkole
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zwydarzeniem dyrektor poinformowal o
Zobowqzal nauczycieli do stalego monitorowania zachowari uczni6w, z$aszanru wszystkich
niepokojqcych zdarzeri, aktywnych dyZur6w podczas przerw, kontroli toalet. Wychowawcy
zostali zobowiqzani do przeprowadzenia zajg(: w klasach na temat bezpieczefstwa
i odpowiedniego reagowania uczni6w na wszelkie przejawy przemocy w szkole.
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4. Dyrektor na bieZ4co monitoruje dyirury nauczycieli podczas przerw, harmonogram dy2ur6w
jest stale uaktualniany zgodnie zpotrzebarni organizacji pracy szkoly.

Dokume wo. Zatirera wszelkie informacje
dotycz4ce Notatka stu2bowa dokladnie opisui

notatka z analizy monitoringu z dnia zdarzenia, notatka ze

w5r6d uczni6w wynika,
w szkole czui

7. Uwagi i wnioski:
Na podstawie podj gtych czynnoSci kontrolnych naleiry stwierdzi6 :

Szkola posiada dokumentacj g zawieraj4c4 stosowne zapisy dotyczqce profilaktyki
w zakresie przemocy frzycznej i psychicznej. Opracowane procedury zarirerajq reguly
budowania i stosowania szkolnego systemu dyscyplinuj4cego oraz monitorowania
problem6w. Program profilaktyki i program wychowawczy rcalizowane s? na godzinie
z wychowawcq przez caly rok szkolny wedlug harmonogramu. Szkola zapewnia pomoc
psycholq imowane dzialanianie zawsze sa skuteczre.

Wyniki przeprowadzonej anonimowej ankiety
wskazujq 2e uczniowie w szkole a takhe,
i obowiazki

W zwiq4ku z tym naleiry w szkole
podj46 dzialaria maj4ce na celu upowszechniarie oraz przestrzegarie praw ucmia i dziecka
w szkole, w tym poszanowania godnoSci osobistej dziecka oraz zapewnid skuteczr4 opiekg
psychologi czno - pedagogiczn4.
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwt4zkat
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej orazinrrej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

1L. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. U .20t7 poz.59 ze zmianami)

Zalecasignapodstanieart.55ust.2ph5iph6wzwiqzhtzart.6Sust. lph2ustanyzdnia
z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe (Dz. U.2017 poz-59 ze zmianami) wzmocnit nadzhr
pedagogiczny dyrehora szkoly nad przestrzeganiem prow dzieclca i ucznia oraz
upowszechnianiem wiedzy o tych pratvach oraz nad zapewnieniem uczniom bezpiecznych
i higienicznych warunkiw nauki, wychowania i opieki z uwzglgdnieniem wnioskdw i wvag
zanartych w protokole kontroli oraz wynikdw przeprowadzonych ankiet.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protoknlu
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podpis dyrehora plac0wki, miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrehora placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umoyowanych zastrze1eri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaricfw 4Ia, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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