DK-BB.5532.85.2018.
Protok6l kontroli planowej
1.

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa

nr I im. J6zefa Pilsudskiego

w Chybiu, ul. Bielska 80,43-520 Chybie
Imig i nazwisko dyrektora: Miroslaw Staniek
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: SQski Kurator

O5wiaty, 40 -024 Katowice, ul. Powstafic6w

4la

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Agata Franek
Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 4 stycznia 2019,

DK-BB.5532.85.2018,

Terminy rczpoczgciai zakohczenia kontroli: L0 stycznia 2019 r.
Tematyka kontroli Ocen a p rawidlow o5ci tw orzenia,

o

rgan izow ania or az

funkcjonowania oddzial6w sportowych.

8.

CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analiza dokumentacji: statut,

arkusz organizacyj ny

2017 I 201 8,

dzienniki lekcyj ne, protokoty komisj i

rekrutacyjnej, program szkolenia, wymagania edukacyjne z wychowania
fizycznego

9.
1)

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrola zostalaprzeprowadzonaw szkole podstawowej. Og6lna liczbauczni6w w szkole

wynosi 400 uczni6w, w szkole funkcjonuj q2 oddzialy sportowe
sportowych

-

4c i 6 b. W klasach

-22,21.

2) Statut szkoly podstawowej uwzglgdnia organizacjg oddzial6w sportowych (Frozdzial
Organizacja szkotry, $ 25

pkt ll-13). Ponadto szkola ma opracowany Regulamin Oddzialu

Sportowego Szkoly Podstawowej nr

3)

7,

I

im. J6zefaPilsudskiego w Chybiu.

Liczba uczni6w realizujqcych szkolenie sportowe

w

oddziale sportowym

w

szkole

podstawowej wynosila co najmniej 20 uczni6w w pierwszym roku szkolenia.

4)

Szkolenie w oddziale sportowym jest realizowane w co najmniej trzech kolejnych klasach

szkoly podstawowej.

5)

Rekrutacjg kandydat6w do oddzialu sportowego w szkole podstawowej przeprowadzono

zgodnie zprzepisami art.137 ustawy Prawo oSwiatowe.

6) W oddziale

w szkole podstawowej jest realizowane szkolenie sportowe na
podstawie program6w szkolenia, opracowanych przez polskie zwiqzki sportowe,
sportowym

zatwierdzonych przez ministra wlaSciwego

do spraw kultury frzycznej. Zatwierdzony

przez radg pedagogicznq 13 wrzeSnia 2018 r.
7) W szkole jest realizowany rodzaj sport6w: tenis stolowy, pilki no2nej.

8)

Szkola podstawowa posiada obiekty

i

wz1dzenia sportowe niezbgdne do prowadzenia

szkolenia sportowego lub wykorzystuje obiekty hub urzqdzenia innych podmiot6w: sala
gimnastyczna, hala sportowa

( umowa najmu z klubem RKS Cukrownik Chybie), boisko

wielofunkcyjne.

9)

Oddzial sportowy w szkole podstawowej realizuje program szkolenia sportowego we

wsp6lpracy z klubem sportowym

10) W ramach programu

-

RKS Cukrownik Chybie.

szkolenia sportowego szkola podstawowa organizuje obozy

szkoleniowe: letni i zimowy.

ll)

Ocena

z

wychowania fizycznego

w

oddziale sportowym

uwzglgdnia udzialtcznia w szkoleniu sportowym (Rozdzial

9

w

szkole podstawowej

statutu: Szczeg6lowe zasady

oceniania wewn4trzszkolnego). Szczeg6lowe wymagania programowe na poszczeg6lne oceny
ze wszystkich przedmiot6w, sq zawarte w ,,Szkolnym zestawie wymagari programowych na

poszczeg6lne oceny

-

wychowanie frzyczne: Zasady oceniania uczni6w

w oddzialach

sportowych".
10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4

w zwi1zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie dotyczy
11.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U 2018 poz.996 zezm.) zaleca sig: nie dotyczy

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

d

4d

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i dota podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu

kontroli:

NR

_!

ChvbiLr

podpis dyrektora szkoly/plocdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkolylplac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu
kontroli, przysluguje prawo zgloszeniapisemnych, umotywowanych zastrzehefi dotycz4cych
ustaleri zawartychw protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a,
40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust.

I

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.2017 po2.1658).

-c

