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DK-CZ.5533.I.22.2018

1.

Protokół kontroli Ąoraźnej

Nazwa placówki, siedziba:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni, ul. Sienkiewicza 8,

42-290 Blachownia

Imię i nazwisko dyrektora placówki: Andrzej Guła

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Śląski Kurator Oświaty, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolującego: Piotr Bilnik - wizytator

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

26 września 2018 r. - Nr DK-CZ.5533.1.22.20L8

Terminy rozpoczęciai zakończenia kontroli 2 października 2018 r.

Tematykakontroli(zgodnazprzepisamiart.55ust.2ustawy-PrawooŚwiatowe)

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie ich pobytu w szkole, w rwiązku
z interwencją rodzica.

Czynności kontrolne:

. rozmowa z dyrektorem szkoły, pedagogiem, psychologiem,

. analizo\Ą,ano: plan pracy r,lychow-arł,czej klas,v pisnla złożone do dl,rektora
szkoł1, przez pedagoga. psychologa, t\.ycho\\-a\\,c.-

plan dyzurórv na korl-tarzu II piętra. dziennikr lekcl.jne: (rok szkoln1,
ż017 l20r!, (rok szkolny 201 8/201 9). dziennik pedagoga szkolnego
(rok szkolnv 20I 612017 . 2017 l2O1 8).

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, r.ł, t,vm uj ar,r,nion_vch niepralvidłowości :

Kontrola przeproryadzona na polecenie dl,rektora
lv Częstochow,ic

W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
Do szkoły Llczeszcza 550 uczlliori,.

Delegatury Kuratorium OświaĘ

Z planu pracy wychowawczej klasy wynika, żę zostŃ opracowany na podstawie
szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Główne cele to m.in. kształtowanie
efektyrxmego współdziałanta w grupie, klasie i szkole, w tym tworzenie zasad i reguł życia

p arafa/y ko ntro luj qc e g o/y c h
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klasowego i kontaktów rówieśniczych; szkoła bezpteczna - przecir.vdziałanie agresji
i przemocy w szkole, eliminowanie agresji słownej.

Sz czególna kategoria

danych osobowych

Z uwagi na trudrrą s_ytuację rł,ychowarł,czą w roku szkoln.vm 201712018
dyrcktor szkoły zr,vrócił się do organu prorr,adzącego o rrrożlirvość zatrudnienia psvchologa.
Psycholog rozpoczął pracę z dniem 1 września 2018 r.. rv r,r,ymiarze Yz etatl. W opinii
dyrektora, wychowawcy i specjalistów pracujących z ucznlraml sytuacja

p a r afa/y k o nt ro luj q c e g o /y c h
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wychowawcza na ptzestrzeni ostatnich dwóch lat poprawiła się,

widoczne są pozytywne efekty w relacjach rówieśniczych. Potwierdza to obserwacla zajęó
muzykt, pr zępt ow adzona pr zęz szko lne g o p sy c ho l o ga

w grupie klasorł,ej panorvała prz,vjazna atrnosfera).

W dzienrriku zajęć pedagoga szkolrrego w latach 2ę'116-1f\lR znajdują się r,vpisy,
nt. zorganizowanych prelekcji dla rodziców uczniów na temat przyczyn
wewnętrzn,vch i zervnętrznl,ch nieporvodzeń szkolnvch uczniorv, przeprowadzonych pr7,ez

specjalistól,v z Porviatorvej Poradni Psl,clrologiczrro-Pedagogiczncj w Częstoclrorvie
(14.09.2016 r.). W dniu 10.10.2017 r. odb.vr,vałl,się r,varsztat_v dla uczrriór,v klas1, r,v zakresie
agresji słorvnej i dokuczania, prorł,ad7,one przez terapeutę i animatora społeczności lokalnej
z Klubrr Srodou'iskorł'ego ..Fabrl,ka Umiejętności" ry Blacłrorł,ni (zorganizo\vane na wniosek
d1.,rcktora szkoły), \\' roku szkolnyn' ż01712018 rniało miejsce spotkanie z policjanterrr

W opinii specjalistólv pracujących z ucznianli (pedagog. psycholog)
klasa ta sprawia wiele trtrdrrości rłychou,arr-cz,vch z ttlragi na to.

Występująca przemoc słol,tna, przepl.chanki, szarpanie jest na bieżąco allalizolł,ana
i rozr,viązywana poprzez rożne dztałanta podejnorvane rvspólnie z rł;vchorvar,t,cami
przy udziale rodzicór,v, ze w-sparciem partnerór,v zelr-netrznych \\, zakresie pomoc},
ps,vcho l o giczno-pedago gicznej .

systematyczną indyrł,idualną teraplą psyclrologiczną (spotkania uczniórv i ich rodztcorv
z psyclrologiem odb,vrvały się rv następujących terminach: 4. 6. 19. 25 i 21 lł,rześnia 201 8 r.).

Nie stlvierdzono niepralvidłolvości rv zakresie objęĘm kontroIą.

10. Opis ujar,vnionych nieprar,vidłor,vości w zakre sie nieobjętl,nl kontrolą w zlviązku
ze stwierdzonymi nieprarvidłor.ł.ościami \ł, działalności dydakty,cznej, l,vl,clrowaw,czej
i opiekuńcz ej oraz inncj działalności statutorł,ej szkoły/placórvki :

nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą

ll.Na podstawie art, 55 ust. 4 ustawy z dnta 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 20I8r., poz. 996 ze zm.) zaleca się:

zaleceń nie wydano
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podpis dyrelrtora szkoĘ/placówki, miejsce i data podpisania protokołu
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12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

B}Y*źIrii'"lł.
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po dpis dyrekl ora s zkol1,,'7slac ów ki, mi ej s ce i data tl dbiol. tt protoko łu

DYrektorowi szkoły/placówki, w tęrminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, przysługuje
Prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżęi dotyczących ustaleń zawartych w protokole toniróti
do Sląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 4Ia,40-024 Katowice, zgodnie z § l8 ust, 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20I7r. w sprawie nadzoru pedagogiczne go (Dz. IJ. z 2011 r.,
poz.1658).
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