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2,5,-*w,.Zygmunta llilbertowicza

w Bielsku-Bialej, 43-318 Bielsko-Biala, ul. Zloty Potok

7

'','

ImiEinazwiskodyrektora:Gra2ynaProch..)'..-'
Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadzor pedagogiczny: SQski Kurator Ofwiaff;$
40 - 024 Katowice, ul. Powstar[c6w 41a
IrniE i nazwisko kontrolujqcego: Beata Janczak
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 6 wrzeSnia 2018 roku
Nr DK-8B.5533.2.90.201 8
Terminyrozpogzgciaizakonczeniqkpntro_l,i: 12 wrzeSnia 2018 roku
Tematyka kontroli : Przesftrytgflniqggsad,ocenianiattffiyfikowania ucznia.
.*tl
CzynnoSci kontlolne:
a) analiza dokumentacji sz$ln€J:_$,tatp[p,9,$oly,,uchwalv ,q4y*#-qggelggrgg{gptu$fimfjqd
lekcyjnych klasy
dzienhik-zajEc oraz dokumentacja pedagoga szkolnego, notatki, pisma
,! r
','.'$;i" i
i oSwiadczel3? pr-acownikgw
,,-b) przeprewadiono rorao*u a*"[i"[;.;;r.oit-.g; grazw,q-proctrr-wvchowawoq'hlasy
*- rorcu tz-ko-il ym Zu t7 rzri ooiu, p"ougppem szkoin)nn, - .:q lr'J-...
^.
... rr.:.:.,i.;....j.i:r,".,-,", f--,,,,:"."'", :. :i .:';,h
w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
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t)totu

Podstawow'a'nr'26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Bialej po.ilao.Elutrt
rchwata Rady peaagoEp6t*?**l
#.Ht\l?*q,J$_Ag*UU?9ffi.S.ta*Smffiawiera cele
zadania szkoly vyynikaf4iE-:{li!Z#i.#}ir':pfawa o.raz spos6b ich wykon'ywania,,,zdkres zadah
iuczycieli wynikgjacyqh z dydqktJczqej, wyphowawczpj i opiekufrczej tunkcji szkbly, w tym
ruczyciela vilychowawcy i pedagoga..Vkolpggo. ,W. statuqie,, szkoly ,znaj.duj4 sie" reg&eje
tyczqce szczeg6towych warunf<6w i sposobu ocenia wewnqtrzszkolnego uczni6w. Zgodnie
$ 66 statutu w S4kele Podstawowej nr 26 w Bielsku-Biaiej obowi4zuje szeSciostopniowa skala
Ony zachowania uczni6w, obejmujqpa; .c4t1ty.ogeny pozytywne: wzorow% bardzo 'dobrfua,
brq poprawnq i dwie oceny .regatywne: nieodpowiednia i nagannq. Oceny zachowania
iow dokonuje siE pod koniec kazdego semestru nauki. Kryterium oceny zachowania jest
punkt6w zdobyych przez ucznia zgodnie z zasadami (...). Zgodnie z $ 73 statutu uczen
jego
b
rodzice (prawni opiekunowie) mogq zglosic zastrzehenia do dyrektora szkoly, jeZeli
naj4 2e roczna ocena klasyfikacyjna z zajgc edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna
ania zostala ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczqcymi trybu ustalania tej
y. Zastrze\eria mog4 byi zgloszone w terminie do 7 dni po zakonczeniu zajEt
aktyczno-wychowawczych.
Ustalono, 2e

w roku szkolnym 201712013

do klasy

[szkoty

nr 26 w Bielsku-Bialej, ktorej wychowawce
ofio,2euczenotrzymalpromocjEdoklasyprogramowowy2szej.Lroku
-l---Ef.

tawowej

ynQla do szkoly informacja, ze

l\

I

klasv
do
elektronicznej

kt6rej{E,
*utke

wychowawca

idrul;;Ai."..rpma.rqti

o przytycie do rrt oiy w

zwiqzku ,.roku odbylo sig spoikanie wycirowawcy 'ri.*iuj.,;dklasy z *uit
Qrrprzy czyt:rnym-udziale pedagoga szkolnego. 2 przed,stawione.l do wglqdu notatki4
sluzbowej z tego spotkania oraz zlo2onych przi, *y.ho*awcq i p"augoi"'rrt"ir"g;
oswiadczeri wynika, Le pod.czas spotkania, o ktSrym
-o*u, poinformo-uno-*?tkfi;;k;
o zdarzeniu, kt6re miatro miejsce
r. Nastgpnie
Hl
odtworzono zapis monitoringu dokumentuj qcy zdarzenie, o ktorym ,roriru. po
analizie ,upig
monitoringu, poproszono na spotkanie
przeprowadzono rozmowQ
W tot, t"J rozmowy

zachowaniem l.

U, ,

-

E

qE

fu,

poinformowanoh,.wobecnoscihrnralli-z"imf.i"ztym,-.bad4

zachowanie). Wychdwawc6 klasy

maJqc na

I9.eglowan-ajigne

':.1:#

Q,2Uo6ri" z zapisami wewn4trzszkolnego
otrzymal

wskazuj4

slemu oceniania zachowania, aczen kt6ry

Wyniki przeprowadzonej kontroli daj4 podstawy do stwierdzenra, Ze
zostala wystawiona bez naruszenia

zapis6w statutowych szkoty.

Opis ujawnionych

nieprawidlowoSci w zakresie nieobjqtym kontrol4 w zwiqzloa
. ze stwierdzonyrni nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10.

I 1. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

z dnia 14 grudnia

poz. 996 ze zm.) nie wydano zalecef.
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orowi placlwki, w termihie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo zgloszenia
rych, umotywowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora
iaty, ul. Powstariclw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ t8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z
25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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