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1.

Protok6l kontroli dorafnej

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Mazaricowicach, Mazaricow ice 162, 43-391 Mazar[cowice

Imig i nazwisko dyrektora: Agata Czauderna

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Anna Augustyniak

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 19 marca 2018 roku,

DK-BB. 5533.2.44.2018

Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 21 marca 2018 roku

Tematyka kontroli : P rzestrzega nie sta tutu szko ty.

CzynnoSci kontrolne:

Dokonano analizy dokumentacj i :

- statut Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Mazaricowicach,
- Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy nabielqcy rok szkolny,
- Protokoly Posiedzeri Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 ,201712018,
- Uchwaly Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 ,201712018,
- Plan Pracy ZSP w Mazahcowicach na rok szkolny 201712018,
- Regulamin Rady Pedagogicznej,
- Regulamin Rady Rodzic6w,
- Regulamin Samorzqdu Uczniowskiego,
- dzienniki lekcyjne, dzienniki innych zajgQ ksiggg uczni6w,
- dokumentacj g dotyc z4c4 kw alifi kacj i nauczyciel i,
-dokumentacjg uczni6w objgtych ksztalceniem specjalnym i pomoc4 psychologiczno-
pedagogicznq,

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z dyrektorem szkoly paniq Agat1 Czaudem4,
dokonano oglgdzin pomieszczeri szkolnych. Szkola Podstawowa wchodzi w sklad Zespolu
Szkolno-Przedszkolnego w Mazaf cowicach.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Na podstawie przeprowadzonych cz5mnoSci kontrolnych ustalono, co nastgpuje:

1) Szkola funkcjonuje w oparciu o:
- Statut Zespolu Szkolno-Przedszkolnego im. Adama Mickiewicza w Mazaflcowicach

uchwalony 29.11.2017 r. uchwal4 nr 21201712018. W statucie okreSlono: cele i zadania
zespolu, organy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego i zasady ich wsp6ldzialania,
organizacjg zespolu, organizacje oddzial6w gimnazjalnych, zadania i obowi4zki
nauczycieli i innych pracownik6w zespolu, prawa i obowi4zki ucznia, ceremonial
szkolny, wewnqtrzszkolne ocenianie. Analiza statutu wykazala, 2e nie za.wiera on:

a) trybu skladania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia (niezgodnofif z art.98 ust. I
pkt. 17 ustawy z dnia z dnia 1 4 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U z 2017 r. poz.

59,2p62n. zm.),
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b) trybu wnoszenia zastrzehen do przyznanej nagrody, niezgodno 36 z art,98 ust.l pkt. 18

ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz.U 22017 r.poz.59,
z p62n. zm.),

c) sposobu organrzacji i realizacji dzialan w zakresie wolontariatu, niezgodno Sd z art. 98
ust.1 pkt. 21 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz.T.t 22017 r.
poz. 59, zp62n. zm.),

d) organizacji wsp6ldzialaniaze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
dzialalnoSci innowacyjnej, niezgodnoS6 z art. 98 ust.2 pkt. 3 ustawy z dniaz dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz.U 22017 r.poz.59,zp62n.zm.),

- Program Profilaktyczno-Wychowawczy na rok szkolny 201712018 - zostal
zaopiniowany przez radg pedagogicznq, w dniu 11.09.2017 r. (uchwala nr ll20l7l20l8)
i uchwalony przez radg rodzic6w w dniu 13 wrzeSnia 2017 r. - uchwalony przez radg
rodzic6w w porozumieniu z rad4 pedagogiczn4.
- Szkolny Zestaw Program6w Nauczania dopuszczony przez dyrektora,
po zaopiniowaniu przez radg pedagogicznE- uchwala Il20l7l20l8 z 11.09.2017 r.

2) Dyrektor szkoly opracowal arkusz organizacji szkoly na rok szkolny 201712018, kt6ry
zostal zatwierdzony 26.05.2017 r. przez W6jta Grniny Jasienica. Do arkusza zalqczono
9 zatwierdzonych aneks6w. Analiza losowo wybranych 3 akt osobowych nauczycieli
(przyroda, jqzyk polski i pedagog) wykazala, 2e dyrektor zatrudnia oraz dokonuje
pr zy dzialu zaj g 6 z go dni e z w ym a ganymi kwal i f ika cj ami.

3) Dyrektor, jako przewodniczqcy rady pedagogicznej planuje i organizuje zebrania rady
zgodnie z Regulaminern Rady Pedagogicznej zatwierdzonym 26.06.2006 r. Dyrektor
realizujg zadania podjgte uchwalami rady pedagogicznej zgodnie jej kompetencjami
stanowi4cymi. Na pocz4tku kazdego roku szkolnego rada pedagogiczna uchwala plan
pracy, kahdorazowo uchwala zmiany w statucie p1ac6wki, przyjmuje uchwal4 programy
do realizacji w danym roku szkolnym, przyjmuje wyniki klasyfikacji i promocji rocznej
uczni6w, ustalenia sposobu wykorzystania wynik6rv nadzoru pedagogicznego w celu
doskonalenia pracy plac6wki.

4) W szkole dziala Samorz4d Uczniowski, kt6ry dziala zgodnie z regulaminem
(zatwierdzony 30.10.2017 r.). Samorz4d uczniowski wybiera opiekuna, kt6ry pomaga
uczniom w nauce samorz4dnoSci i podejmowaniu r62nych dzialah np. akcji
charytatywnych, akcji porz4dkorvych. Wszyscy uczniowie klas starszych wybieraj4
w glosowaniu tajnym samorz4d i przewodnicz4cego szkoly. Poprzez samorz4d uczniowie
Szkotry Podstawowej w Mazaricowicach mogq zgl.aszaf swoje postulaty dotycz4ce
wyposazenia szkoly (lustra w toaletach), dyskotek szkolnych (podzial klas, czas trwania).
Uczniowie wypelniajq ankiety w kt6rych przedstawiajq najakie kola zainteresowari chc4
lczQszczac. Poprzez wychowawc6w uczniowie majE mozliwoSi z$aszania wniosk6w
dotycz4cych organizacji zajEl, pozalekcyjnych. Z uczniami r6wnie? konsultowana jest np.
dlugoS6 przerw pomigdzy lekcjami szczeg6lnie przerwy obiadowe. Uczniowie organinfi4
pomoc kolezerisk4 przy udziale wychowarvc6w i pedagog6w. W szkole dziata
wolontariat, kt6ry wsp6lnie z samorzqdem podeimuje akcje i dziaLania charytatywne
w tym m.in.: Pola Nadziei, WOSP, G6ra Grosza, Prezent pod choinkg,

5) Dyrektor szkoly wsp6lpracuj e z rad1 rodzic6w i respektuje kompetencje tego organu
okreslone w przepisach prawa np.: zasigga opinii rady rodzic6w w sprawie dni wolnych
od zajgd dydaktyczno-wychowawczych, w sprawie projektu planu finansowego na rok
szkolny. DzialalnoS6 Rady Rodzic6rv oparta jest na regulaminie z dnia 14.09.2016 r.

6) Zarzqdzaj4cy szkol4 dba o poziom dydaktyczny i wychowawczy. Dyrektor i nauczyciele

prowadzq diagnozg wstgpn4 i koricow1 wiedzy uczni6w. W ramach zespol6w

samoksztalceniowych nauczyciele analizuj4 sprawdziany zewngtrze oraz badania

wynik6w nauczatia, p62niej arahzy te przedstawiane sQ na posiedzeniu rady



pedagogicznej i wsp6lnie podejmowane s4 wnioski do dalszej pracy w celu podniesienia

poziomu ksztalcenia i osi4ganych wynik6w. Dyrektor powoluje zespolu zadaniowe w tym

zesp6l ds. ewaluacji, nauczania zintegrowanego, jgzykowy, przedmiot6w Scislych,

przedmiot6w humani s ty czny ch, reli gij ny, sportowy, zesp6l wychowawczy.

7) Dyrektor dba o zapewnienie bezpieczeristwa uczniom i natczycielom w czasie zajEt

organizowanych przez szkolg. W zakresie dbalo6ci o bezpieczeristwo uczni6w
i natczycieli w czasie zajgl organizowanych przez szkolg opracowano w Szkole

Podstawowej w Mazafcowicach m.in.: Procedurg postgpowania w sytuacji pobicia,
Procedurg postgpowania w sytuacji wagar1w ucznia, Procedurg postgpowania w sytuacji
trudnoici w nquce Ltcznia, Procedurg postgpowania w sytuacji naruszenia norm

spolecznego zachowania, palenia papierosdw, spo21,+vania alkoholu, zatywania
narkotykdw, Procedurg postgpowania w sytuacji lcradzie|y w szkole, ponadto szkola
posiada Regulamin wycieczek, Regulamin korzystania z placu zabaw, Regulamin dy2ur6w

nauczycielskich oraz regulaminy m. in. iwietlicy, sali gimnastycznej, stol1wki, ORLIKA.

8) Dyrektor zapoznaje sig z wszystkimi opiniami i orzeczenianri z Poradni Psychologiczrro-
Pedagogicznej, czuwa nad ich realizacjq. Rozpoznaj e przyczryy trudnoSci rozwojowych
uczni6w i trudno6ci w nauce oraz zapewnia pomoc w przezwycigzeniu niepowodzeri
szkolnych. W przypadku r6znych trudnoSci w nauce uczniowie majq zapewnionq pomoc

nauczycieli uczqcych, pedagoga szkolnego, Swietlicy szkolnej. W ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole prowadzone s? zajEcia dydaktyczno-
wyr6wnawcze, zajEcia korekcyjno-kompensacyjne, zajEcia logopedyczne, zajEcia
o charakterue terupeutyczrq Ltlr1, warsztaty prowadzone przez psycholog6w i pedagog6w.

Nauczyciele na bieh1co podnosz4 swoje kompetencje wychowawcze podczas szkoleri
organizowanych w szkole i poza niq. Dzialajq zespoly ds. udzielania uczniom pomocy,

uczniowie posiadaj4 IPET-y, kt6re podlegaj4 ocenie efektyr,vnoSci udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Szkola udziela r6wniez pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom na podstawie diagnozy wewngtrznej przeprowadzanej przez

nauczycieli. Szkola zapewnta realizacjg nauczania indywidualnego uczni6w
o szczeg6lnych potrzebach edukacyjnych. Rozpoznaje potrzeby uczni6w oraz organintje
r6znorodne fo.my pomocy uczniom we wsp6lpracy z organem prowadzqcym. Szkola
Podstawowa w Mazahcowicach posiada bogat4 ofertg zajgd pozalekcyjnych. Nale2q do

nich m.in. kola przedmiotowe: matematyczne, plastyczne, komputerowe, wokalne,
sportowe, kolo Bezpieczefstwa Ruchu Drogowego, szkolne kolo PTTK Pionier, ch6r
szkolny, kolo teatralne.

9) Dokumentacja przebiega nauczania tj. ksigga ewidencji uczni6w, dzienniki lekcyjne dla
kazdego oddzialu, zajgt peda1o1d, zajgt Swietlicy, zajgd logopedy, zajE6 korekcyjno-
kompensacyjnych, zajEO rewalidacyjnych - jest prowadzona zgodnie z rozporzqdzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegs navczani, dzialalnoSci
wychowawczej, opiekuhczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 201,7 r. poz.l646).
Szkola posiada dziennik elektroniczny, natomiast dzienniki zajgt, Swietlicy i zajgt,

korekcyj no-kompensacyj nych prowadzone sQ w formie p api erowej .

l0)Dyrektor Szkoly Podstawowej w Mazaflcowicach kontroluje spelnianie obowi4zku
rocznego, przygotowania przedszkolnego i obowi4zku szkolnego. W roku szkolnym
201712018 dyrektor wydala 2 decyzje w sprawie odroczenia realizacji obowi4zku
szkolnego.



10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szko\ylplac6wki: nie dotyczy

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

(Dz.U 22017 r.poz.59,zp62n. zm.) zaleca sig:

l. okreSlid w statucie szkoly:
1) tryb skladania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia - zgodnie z art.98 ust. 1

pkt. 17 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U z 2017 r. poz.
59rzp6Ln.zm.),

2) tryb wnoszenia zastrzetefi do przyznanej nagrody - zgodnie z art. 98 ust.l pkt.
18 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oSwiatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59,
zp6Ln,zm.\,

3) spos6b organizacji i realizacji dzialarl w zakresie wolontariatu - zgodnie z art.98 ust.l
pkt.2l ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r, Prawo oSwiatowe (Dz. U z 2017 r. poz.
59rzp6rtn.zm.),

4) organizacjg wsp6ldzialania W^Atp.Wyzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie
dzialalnoSci innowacyjnej, rfftsfiffi65d z art. 98 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo q{wiatoryq br. U 2.2017 r. poz. 59, z p6fr.n. zm.),
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termin realizacji zalecefi do 20 kwietni*2018 r.

d{.or
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

dyrektora szkoly/placiwki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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,!i: 't\p,t"U t}rrrt i.o t(v
dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 druroboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysfuguje

prawo zg).oszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2eri dotycz4cych ustaleri zawarlych w protokole
kontroli do Sl4skiego Kuratora O$wiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1

Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. 22017 r. poz.1658).
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