DK-BB.5533.2.67.2018

Protok6l kontroli dorainej
1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa

Nr 1 im. Bohater6w Westerplatte w Bielsku

Bialej,43-300 Bielsko - Biala, ul. Dywizji KoSciuszkowskiej 2
2. Imig i nazwisko dyrektora: Graiyna Mika - Bednarcryk
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator O5wiaty,
40 -024 Katowice, uI. Powstarflc6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Woch
t. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 23 maj 2018 roku
Nr DK-BB .5533.2.67.20 I 8
6. Terminy rozpoczgciaizakofrczenia kontroli: 24 maj 2018 roku
7. Tematyka kontroli: ZgodnoS6 z przepisami prawa przeprowadzenia postgpowania
rekrutaryjnego do klas sportorvych na rok szkolny 201812019,
8. CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analiza dokumentacji, w tym: statut, regulamin
tworzenia klasy z dodatkowymi godzinami wychowaniafizycznego, dzienniki elektroniczne,
arkusze organizacji pracy szkoly w poprzednich latach, protokoly rady pedagogicznej,
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

-

wadzono w

Kontro

w sprawie utworzenia
sportowej w Szkole Podstawowej Nr L w Bielsku

-

klasy

Biatej w roku szkolnym 201812019.

Analiza dokumentacji Szkoty Podstawowej Nr 1 w Bielsku Biatej (dzienniki lekcyjne,
arkusze organizacji pracy szkoly w poprzednich latach), pozwala stwierdzi6, 2e oferta szkoly dla klas
IV jest wzbogacana o klasy tzw. w dokumentach szkoty ,,usportowione" z dodatkowymi
3 godzinami wychowania fizycznego od roku szkolnego 2012120L3. W kolejnych latach, do roku
szkolnego 201712018 w szkole tworzone
dyrektor Szkoly Podstawowej
Pismem
Nr 1 w Bielsku - Bialej wnioskowal do Miejskiego Zarzqdu Oswiaty w Bielsku - Bialej i uzyskal
akceptacjg, o zwigkszenie liczby godzin wychowania ftzycznego do 3 dla jednej z klas IV.
W uzasadnieniu do wniosku wskazal potrzebg organizacji klasy IV ,,usportowionej" w zviy)<rt
w szkole
atakhe z dobrze
z przy gotowaniem uczni6w do zawod6w

-

-

do

Regulamin tworzenia klasy

z

dodatkowymi godzinami wychowarria frzycznego zostal
ktora Szkoty Podstawowej Nr I w Bielsku Bialej
z datq obowiqpku realizacji od 1.03.2017 roku. Regulamin

stanowi zalqcznik do zarzqdzenia dyrektora szkoty.
W dniu kontroli (24.05.20L8 roku) Regulamin tworzenia klasy z dodatkowymi godzinami
wychowania ftzycznego byl dostgpny na stronie szkoly w zakJadce dokumenty szkoty.
W Regulaminie tworzenia klasy z dodatkowymi godzinami wychowania ftzycznego w czg6ci
doty czqcej : Zasady rekrutacj i czytany :
,,i. Do korica marca kaildego rolat przeprowadzenie prdb sprownoiciJizycznej - o terminie
testu sprawnoiciowego uczniowie zostanq poinformowani przez obecnych wychowancdw lub
nauczy ci el i wychow ania fi zyczn€ 5o ",
4. W celu przeprowadzenia relcrutacji do klasy czwartej dodatkowymi godzinami
wychowania fizycznego, dyrehor szknly powoluje szkolnq komisjg rebutacyinokwalifikncyjnq, hdra bgdzie sWadala sig z: dyrehora lub wicedyreWora szkaly i nauczycieli
wychowaniafizycznego.
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5.Do zadati szkolnei komisji relcrutacyjno-fualifikacyjnej bgdzie naleiolo: sprandzenie
dolument6w dotyczqcych przeprowadzenia prdb sprav,noicifizycznej, ustalenie listy uczni1w
przyjgtych do klasy z dodatkowymi godzinami wychowoniafizycznego".

w

dzienniku

L0.

nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zlyy1pzl<s
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawtzej
i opiekur[czej orazimej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecef.

Opis ujawnionych

r.

Prawo oswiatowe
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PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Dyrehorowi plqc6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prowo zgloszenia
pisemnych, umoWowalrych zastrzehefi dotyczqcych ustqleti zawartych w protokole kontroli ai Stqs*iego -Kuratora
O*wiaty, ul. Powstaficfw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawienadzorupedagogicznego (Dz. u. z 2017, poz. 1658)
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