DK-88.5533.2.5.2018

Protokol kontroli doralnej

1.

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa Specjalna

nr 35 w

Specjalnym O5rodku

Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Bielsku-Bialej, ul. Filarowa 52,43-300 Bielsko-Biala.
2. ImiE
J.

i nazwisko dyrektora szkoly: J6zef Byrdy.

Nazwa

i

siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty, ul'

Powstaric6w 4l a, 40-024 Katowice.
4. ImiE
5.

i nazwi sko kontro

Data wydania

i

luj qce go : B o zen a W alaszczyk.

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

3 stycznta

2018 t.,

DK-BB.5533.2.5.2018
6.

Termin rozpoczgcia r zakohczenia kontroli: 4 stycznia 2018 r.

7.

Tematyka kontroli (zgodna

z

przepisami art. 55 ust. 2 ustawy

z 14 grudnia 2016 r.

Prawo

- Dz, U. z 2017 r. poz. 59 z p6in. zm.); prawidlowoSd wykonywania przez
dyrektora publicznej szkoty zadafi w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz innych

oSwiatowe

zadafi statutowych w zwi4zku z ocenQ pracy dyrektora.
8. CzynnoSci

kontrolne:

dokonano analizy dokumentacj

i

:

it

o

Statut Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego

.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny nabielqcy rok szkolny,

2 w Bielsku-Biatej.

o Punktowy System Oceniania Zachowania,
o Protokoly posiedzet'r Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 i 2017120T8,
o uchwaly Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 i 201712018,
o Plan Pracy SOSW nr 2 w B-B - rok szkolny 201612017 i 2017 /2018,
o Plan nadzoru pedagogiczrlego na rok szkolny 201612017 i 201712018,

o Sprawozdania ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego
szkolny 201612017

za rok

(zali II semestr),

o Raporty wicedyrektora za rok szkolny 201612017 ,
o Regulamin Rady Pedagogicznej,

rt

.

Procedury Postqpowania w Sytuacjach Kryzysowych w SOSW nr 2 w B-B,

o Protok6l przeglqdu pomieszczeri pod k4tem bezpieczehstwa i estetyki

t+J

225.08-2017 t.

ffE

U)

,tko,*o*,,

parafs kontrolujqcego

.

Dzienniki lekcyjne (papierowe)

- rok szkolny 201712018: klasy gimnazjum - IIA

i IIIA; klasy szkoly podstawowej - IIB, IIIB, IIIC,

o

Dzienniki innych zqT(, (papierowe) - rok szkolny 201712018: pedagoga, logopedy,

Swietlicy, zEee rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnowychowaw czych i gimnastyki korekcyjnej.

.

Dokumentacja obserwacji lekcji, zaiE6.

przeprowadzono rozmowy z:

o Dyrektorem szkoly - panem J6zefem Byrdy,
o Wicedyrektorem - paniqAleksandra Bogacz.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego,
zrealizowano

w

zwrqzku

z

w tym ujawnionych

nieprawidiowoSci: kontrolg

wnioskiem dyrektora Specjalnego O6rodka Szkolno-

Wychowawczego nr 2 w Bielsku-BiaLej, Jozefa Byrdego o dokonanie oceny pracy, kt6ry
wplynqt do Kuratorium OSwiaty w Katowicach 11.12.20t7 r.

Szkola funkcjonuje w oparciu o:

o Statut Specjalnego

Osrodka Szkolno-Wychowawczego

nr 2 w

Bielsku-Bialej,

uchwalony przez RadE Peda go grcznq3 0.1 1 .2017 r.,

o Szkolny Zestaw Program6w Nauczania dopuszczony przez dyrektora,
zaopini owan iu pr zez radq p edag o gtcznq(uchwala nr

o Program
z

2 I 20

I

7 I 20 1

po

8),

Wychowawczo-Profilaktyczny, uchwala rady pedagogicznej nr 4/2017/2018

1.09.2017, uchwala rady rodzicbw 11201712018

radE rodzic6w

z 28.09.2017 - uchwalony

przez

w porozumieniu z radq pedagogicznq. Zawieru: wstqp, cele, formy

realizacji, metody, spos6b dokonania ewaluacji programu, zadania, spos6b realizacji,
oczekiwane efekty

i osoby odpowiedzialne. Zakres zaplanowanych dzialan obejmuje

przykladowo: integracjq Srodowiska szkolnego i klasowego, samorzqdnoSc, postawy

patiotyczne, wlaSciwe postawy wobec ludzi

w

i

Srodowiska, wychowanie do zycia

do obowi4zku szkolnego, edukacjE regionalnq
czytelnicz4 medialn4 prozdrowotnq zdrowy styl Zycia, higienq, aktywnoS6
spoleczefstwie, stosunek

fizyczn6 rzaleznienia, bezpieczeflstwo wlasne i cudze, strategip informacyjnq.
W szkole reahzowane bylylsqprogramy wlasne:

NG

o,,Prograrn przeciwdzialania narkomanii poprzez sport" 2012-2015,
,,Po szkole z

rakiet{' 2012-2015,

L

+J

,,ByC razem" 20 12-201 5,

V)

{:f/*,;,,,.

t[01
paro.fa

konrrotiq""go

.
o
o

,,Przyroda wok6l nas" 2012-2015,

.,Profilaktyka przez sztukq" 2014-2015,
,,Wychowanie przez sztukq" 2015-2017,

o,,Edukacja przez zqEciasportowe" 2014-2015,

o
.

Punktowy System Oceniania Zachowarta,
program z zakresuprawidlowego odzywiania,,Kulinarni odkrywcy" 2017 -2020.

Wzbogacono ofertg zajEi Swietlicowych
motoryka

-

-

dula motoryka z elementami rehabilitacji, mala

terapia rpki, logorytmika, zajEcia plastyczne, muzyczno-rytmiczne.

W Planie Nadzoru Pedagogicznego, opracowanym przez dyrektora na poprzedni i biezqcy
rok s zko lny, zaplanowano

o

w s zystki e w ynikaj 4c e z r o zp or zqdzenia

formy

:

monitorowanie, np. biezQca sytuacja wychowawcza, frekwencja, ocenianie,

o ewaluacja

wewnQtrzna,

np. plac6wka wspomaga rczwoj

wychowank6w

z uwzglgdnieniem ich indywidualnej sytuacji,

o

kontrole przestrzegania prawa przez nauczycieli, np. kontrola arkuszy ocen, ksiEgi
zastqpstw, dokumentowania zastqpstw, dokumentacji pedagoga, psychologa,
realizacji podstarn'y programowej,

o

wspomaganie na:uczycieli

w tlm

w

realizacji ich zadah (diagnoza, dzialania rozwojowe,

doskonalenie zawodowe, szkolenia

i

narady), np. nowe kwalifikacje

nauczycieli uzyskane w indywidualnych formach z geografii, frzyki, edukacji dla

bezpieczeflstwa, doradztwa zawodowego, tyflopedagogiki, surdopedagogiki,
szkolenia rady pedagogicznej - nowa forma komunikowania,,M6wik".

Plan nadzoru na poprzedni rok szkolny zostal przedstawiony radzie pedagogicznej
30.08.2016 r., a na bieaqcy 31.08.2017 r. Zaplanowane w poprzednim roku szkolnym
kontrole, obserwacje, wspomaganie

i

monitorowanie zostaly zrealizowane. Ewaluacja

wewnEtrzna w zakresie wspomagania rozwoju wychowank6w zostal.a zrealizowana w formie

badania zainteresowafi ucznilw oraz efektywnoSci wewnqtrzszkolnego doskonalenia

z realizacji nadzoru
w tym wnioski w postaci

nauczycieli. Dyrektor przedstawil radzie pedagogicznej sprawozdanie
pedagogicznego na

mocnych

i

I i II

semestr roku szkolnego 2016/2017,

slabych stron. W biezqcym roku zrealizowano

6 obserwacji lekcji lub

zajE6,

dokumentacja nie zawiera negatywnych uwag, na biezqco jest kontrolowana dokumentacja

przebiegu na.uczania. Na podstawie wniosk6w

earg
L
+l

z

nadzoru pedagogicznego realizowane s4

przyklado w e dziaLania

,.

stosowanie punktowego systemu oceniania zachowania

jako

elementu

wspomagaj ecego wewngtrzny s ystem o ceniani a zachow ania,

LN

dyrektora

parara

n,,{,tu,"r,

wprowadzono zasadQ oceniania zachowania ,,tu

i

teraz"

w ramach punktowego

systemu oceniania zachow ania,

nasilenie pracy indywidualnq z wychowankiem

preorientacji zawodowej przez psychologa
ksztalc4cej

w

i

i

rodzicem wychowanka w zakresie

pedagoga szkolnego, wizyty

zawodzie (Zesp6l Szkol Specjalnych im. K.

I.

w

szkole

Galczyhskiego w B-B),

przedstawienie stosownej tematyki na zajEciach wiedzy o spoleczeristwie,

wzmozono wsp6lpracp pomipdzy nauczycielami (szkola)

w

i

wychowawcami (internat)

zakresie wynik6w edukacyjno-wychowawczych, np. wprowadzenie 15 minut

czylania na zqgciach popoludniowych

w

internacie, przekazywanie informacji o

pracy ucznia w danym dniu,
poglEbiono wsp6lpracE

z instytucjami zewnEtrznymi dzialajqcymi na rzecz

dzieci

i rodziny w zakresie usamodzielnienia i dalszej kariery edukacyjnej, np. wsp6lpraca

z

PCPR w zwtqzlaz usamodzielnianiem siE podopiecznych,
Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli.

Dyrektor wsp6ldzial.a ze szkolami wyzszymi

w

organizacji praktyk pedagogrcznych:

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej, Regionalny OSrodek Doskonalenia
Nauczycieli ,,WOM" w Bielsku-Bialej, Wylsza Szkola Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
w Warszawie,Wyisza Szkola Biznesu w Dqbrowie G6rniczej.

Szkola prowadzi KsiggE uczni6w zgodnie

z

przepisarni prawa

w

zakresie wpis6w: imiE

(imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zarnieszkaniaucznia,

imiona

i

nazwiska rodzic6w oraz adresy

ich

zamieszkania, jeheli s4 r6zne

od

adresu

zarrieszkaniaucznia, datarozpoczEcia nauki w danej szkole oraz oddzial, do kt6rego vcznia

przyjgto, data ukoriczenia szkoly albo data

i

przyczyra opuszczenia szkoly przez ucznia.

Wpisy sq dokonyr,vane chronologicznie wedlug dat przyjgcia uczni6w do szkoly. W ww.

ksiqdze znajduje siQ sprostowanie jednego blqdu zgodne

w

ze sposobem

rozporzqdzeniu. Szkola prowadzi dla kahdego oddzialu dziennik lekcyjny,

opisanym

w

kt6rym

dokumentuje siE przebiegnauczaniawbielqcr,rm roku szkolnym, zgodnie zprzepisami prawa

w zakresie dokonywania wpis6rv: w porzqdku alfabetycznym lub irrnym ustalonym
dyrektora szkoly nazwiska

i

imiona uczni6w, daty

i

przez

miejsca urodzenia oraz adresy ich

zarieszkania, imiona i nazwiska rodzic6w oraz adresy ich zamieszkania, jezeli sq r6zne od
adresu zamieszkaniaucznia albo sluchacza, adresy poczty elektronicznej rodzic6w

+

ich telefon6w, jezeli je posiadaj4 imiona

(g

tr
l,

U)

yfi,{1eaut<acyjne
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nazwiska nauczycieli prowadzqcych zqEcia

oraz tygodniowy rozklad zajEi edukacyjnych, tematy przeprowadzonych zajgc

fYY
dyrektora

pt{lat&

i

i numery

),J-ol
parafa kontrolujqlego

edukacyjnych potwierdzone podpisem nauczyciela, oceny biehqce, odnotowuje sig obecnoS6

uczni6w na zajgciach edukacyjnych,

a takle liczbg

godzin usprawiedliwionych

i nieusprawiedliwionych nieobecnoSci na tych zajgciach.

W

szkole zorganizowano Swietlicg,

nauczyciela

jest

zgodna

z

liczbq

w

a liczba uczni6w pozostaj4ca pod opieka jednego
oddziale szkoly specjalnej adekwatnie do rodzaju

niepelnosprawnoSci. Prowadzone s4 dzienniki zalg(,

w Swietlicy,

dokumentuj4ce zajgcia

w biezqcym roku szkolnym, kt6re sq zgodne z przepisami prawa w zakresie
dokonywania wpis6w: plan pracy Swietlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczni6w

prowadzone

korzystaj4cych ze Swietlicy oraz oddziai, do kt6rego uczEszczaj4 tematy przeprowadzonych

zajg1 potwierdzone podpisem nauczyciela, odnotowuje siQ obecno6i uczni6w
po

na

szcze g6lnych go dzi nach zaj g(,.

W szkole dziala Rada Pedagogiczna, a jej dzialalnoSi prowadzonajest w oparciu o ustalony
przez ni4 regulamin - uchwala RP nr 11199912000

z

16 czerwca 2000

r. i nr

151200112002 z

26 marca 2002 r. (zmrany w regulaminie), a zebratia sq protokolowane. Rada Pedagogtczna
korzysta ze swych kompetencji stanowiqcych w zakresie, np.:

o
o

zatwierdzaniaplan6w pracy szkoty, np. uchwalam 11201712018,

podejmowania uchwal
uchwala

o

rr

w

sprawie wynikSw klasyfikacji

i

promocji uczni6w, np.

101201612017,

ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly, np. uchwala nr

sl20t7l20t8,

o

podejmowania uchwal

w sprawach skreSlenia z listy

uczni6w, np. uchwala nr

5/201612017,

o

ustalania sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego

w

celu

doskonaleniapracy szkoly lub plac6wki, np. uchwala nr 11201612017,

o

przedluzenia okresu nauki na etapie edukacyjnym, np. uchwalanr 91201612017.

Rada pedag o giczna opiniuj

.
o
o

:

organizacjg pracy szkoly, w tym tygodniowy rozklad zajgd edukacyjnych,

wnioski dyrektora o przyzratie nauczycielom odznaczen, nagr6d i innych wyr6znieri,
propozycje dyrektora szkoly lub plac6wki
stalych prac
za1

TN

e

i

w

sprawach przydziaNu nauczycielom

zajgt w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych

ge dy dakty czny ah, wychow aw czy ch

i

opi ekuri c zych.

(g

o

L
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V)

,rektora

parara

olifA,,o,"r"

w pozaszkolnych konkursach literackich,
plastycznych, teatralnych i profilaktycznych i uzyskujq wysokie lokaty, np. 201712018 Wojew6dzki Konkurs Plastyczny ,,M6j ulubiony bohater literacki" - organizator Gminny
Osrodek Kultury w Buczkowicach i Biblioteka Publiczna w Buczkowicach, I miejsce;
201512016 - MiEdzynarodowy Konkurs ,,Tworzymy wlasne wydawnictwo" - organrzator
Uczniowie systematycznie uczestniczq

Ksiqznica Beskidzka, na szczeblu miEdzynarodowym

I miejsce za ksiqzkE ,,Moja

Babcia

- I miejsce grupy teatralnej w XIII Konkursie Recytatorskim i IX
Przeglqdzie Innych Form Artystycznych ,,Proteus", XXII MiEdzynarodowy Konkurs

i

Bandzior";201412015

Plastyczny ,,Mieszkam w Beskidach"

-

-

orgarizator Regionalny Osrodek Kultury w Swinnej

I, II i III miejsce.

Promowanie szkoly odbywa siE za pomocq organizacji dni otwartych, prowadzenia strony

do szk6l i innych instytucji spolecznych
wsp6lpracy ze Stowarzyszeniem ,,DLA" w zakresie

intemetowej, akcji folderowej, skierowanej
zqmujqcych siq sprawami rodziny,

integracji ze Srodowiskiem lokalnym. Szkola wsp6lpracuje z instytucjami np.:

o

Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej oraz Gminne OSrodki Pomocy Spolecznej
w zakresie bieZqcej sytuacji dziecka, w tym r6wnie? udzial w posiedzeniach zespolu
ds.

o
o

tzw. ,,niebieskiej karty"

kuratorzy sqdowi w zakresie bielqcej sytuacji,

Teatr Polski, Teatr Lalek ,,Banialuka", Bielskie Centrum Kultury, Dom Kultury
,,Wl6kniarz", Osiedlowy Dom Kultury ,,Best", Dom Kultury
\rv' Buczkowicach, Ksiqznica

Beskidzka w

i

Biblioteka Publiczna

zakresie udzialu

w

imprezach

i konkursach.
Szkola jest doposazona

o

i remontowana, np.:

zakupienie programu do diagnozy poziomu rozwoju dziecka

-

KORP (gabinet

pedagoga),

.

zakupienie oprogramowania do komunikacji niewerbalnej

-

MAKATON (wszystkie

gabinety specj alisty czne),

.
o

wymiana sprzEtu komputerowego we wsp6lpracy z Fundaciq BZ WBK,

utworzenie centrum specjalistycznego

i

Swietlicowego

na jednej

kondygnacji

budynku,

\o(!

.

zwiQkszanie estetyki pomieszczef

do nauki i korytarzy (malowanie,

wymiana

posadzki).

,.
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Pomieszczenia

i

szkoty znajdujq siQ w zarzqdzie Zespolu Szk6t

Samochodowych

Og6lnokszta\cqcych, kt6ry na biezqco, jak oSwiadczyl dyrektor w czasie kontroli, dokonuje

obowiqzkowych przeglqd6w technicznych instalacji, a w szkole dyrektor, spoleczny inspektor

pracy oraz specjalista bhp co roku dokonujq przeglqdu pomieszczeri pod kqtem
bezpreczehstwa

i

estetyki. Ostatni protokol przeglqdu

z

wymagajqce poprawy: oztaczenie dr6g ewakuacyjnych

palenia. Zgodnie

z

25.08.2017

i

r.

wskazuje elementy

zawieszenie tabliczek

o

zakazie

oSwiadczeniem dyrektora organizacja pracy szkoly odpowiada

przepisom bhp, np.:

.
c
.
o
o
o
.

tygodniowy rozklad zaig(, dostosowany do potrzeb uczni6w,

liczbauczni6w w klasach i grupach dostosowana do stopnia niepelnosprawnoSci,
pomoc nauczyciela zatrudniona w oddzialaclt,

szkola uczestniczy w organizowanych przez ZSSiO dwiczeniach ewakuacyjnych,

plan dy2ur6w,
wejScie na teren szkoly strzeZoneprzez pracownika obstugi,

uczniowie pomiqdzy obiektami szkoly poruszaiq siE tylko pod opiek4 pracownik6w
pedagogicznych.

W szkole funkcjonujq Procedury PostEpowania w Sytuacjach Kryzysowych (zarzqdzenie nr
11201712018), dotyczqce agresji frzycznej, posiadania/u?ywania alkoholu, narkotyk6w,

zachowahnagannych,ucieczkilzaginipcia ucznia. Prowadzi sig liczne dziaLaniaposzerzajqce

wiedzE uczni6w

na temat bezpieczehstwa, np. listopad 2016 r. - udzial w

akcji

zorga\rzowatej przezWydzial Ruchu Drogowego w Bielsku-Bialej ,,BqdL i ty bezpiecznt'',
zorganizowanie apelu

-

wrzesieri 2016

-

,,JesteSmy bezpieczni

w szkole i

poza niq -

przestrzegamy zasadbezpieczehstwa i regulamin6w obowi4zujqcych w plac6wce".

W SOSW nr 2 w Bielsku-Bialej w 2016 r. pracownicy zaloZyli Stowarzyszenie ,,DLA".
Celem dzialania stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy o niepelnosprawnoSci
intelektualnej wSr6d mlodzie?y szk6l Srednich, a takle integracja wychowank6w
Srodowiskiem lokalnym.

W

ze

ramach akcji, zorganizowanej przez stowarzyszenie, dzieci

w szkole odwiedzitry grupy mlodzie?y z Zespolu Szk6l Gastronomicznych i Handlowych,
Zespolu Szk6l Samochodowych i Og6lnoksztalcqcych" Zespolu Szk6l Hotelarskich.
Goszczqca mlodzie? zorganizowala wsp6lne zqgcia, zabawy, akcjq mikolajowq przy okazji

zdobywaj4c wiedzp o dzieciach z niepelnosprawnoSciq intelektualn4.

N
L

P
(n

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzbt

w

ze stwrerdzon;ali nieprawidlowoSciami

dzialalnoilci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekufrczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10.

Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
59

z

pdin. zm.) zaleca sig: nie wydano zalecefi,

uf*
3,
-r4L

Soienr

.&ts*[>tc.o
podpis kontroluj

I 1. PoSwiadczenie odbioru protokolu

kontroli:

Y/,/t,
tkro$fu
ktobfa szki
szkbly/placdwki, miejsce

i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje

prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzelenia dotyczqcega ustalen zawartych

w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 47a, 40 - 024 Katowice,
zgodnie z $ 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.

rJ. z 2017 r.,

poz.

1658).
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