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Protok6l kontoli dora2nej V

l. Nazwa szkoiy/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 3 w Skoczowie, ul. Osiedlowa I'
43.430 Skocz6w

2. Imig i nazwisko dyrektora: Malgorzata Jasionowicz

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzbrpedagogiczny: Stqski Kurator Ofwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la

4, Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Kasztura

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 2l grudnia 2017 roku'

oA-oR.os 7 .2.1 602.20t7

6. Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: (ze wskazaniem dni, w lahrych odbywaly sig

czynnol c i ko ntr ol i): 3 stycznia 201 8

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo ofwiatowe)

Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych
prawach oraz zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych werunk6w nauki,
rvychowania i opieki.

8. CzynnoSci kontrolne:

a) analiza dokumentacji:

- statut Szkoly Podstawowej nr 3 im. Jqna Pawla II w Skoczov'ie,

- dzienniki zajgt lekcyjnych oddzialfw 4a i 6b,

- pr o t o lroly p r z e gl qd dw t e c hn i c zny c h b udynku,
- pro tokoly powypadkow e,

- arkusz organizacji pracy szkoly na rok szkolny, 2017/2018,
- regulamin dyiurdw w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawla II w Slwczowic (wplyw

drogq mailowq 4 stycznia 2018),

- regulamin Rady Pedagogicznej Szkoly Podstav,owej nr 3 im. Jana Pav,la II w Skoczowie,

b) obserwacja szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktyczie5o, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci:

l) Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i

higienicznych warunk6w korzystania z obiekt6w naleZ4cych do szkoly lub plac6wki, w

tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, oraz okreSla kierunki ich poprawy. Z

ustaleri kontroli sporz4dza sig protok6l, kt6ry podpisujq osoby biorqce w niej udzial.
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2) Plan zajgf, dydaktyczno-wychowawczych uwzglgdnia potrzebg r6wnomiemego

obci4zenia zajgciami w poszczeg6lnych dniach tygodnia.

3) W pomieszczeniach szkoly zapewniono uczniom mo2liwo36 pozostawienia czg6ci

podrgcznik6w i przybor6w szkolnych.

4) Plan ewakuacji szkoly zostal umieszczony w widocznym miejscu na kazdym z pigter,

w spos6b zapewniajqcy latwy do niego dostgp.

5) Oznaczenie dr6g ewakuacyjnych jest niekompletne. W czgdci budynku ftorytarze po

lewej stronie od wejScia gl6wnego) brak znak6w wskazuj4cych na kierunek ewakuacji.

Brak r6wnie2 m. in. oznaczenia nad wyj Sci em ewakuacyj nW z budynku.

6) Teren szkoly jest ogrodzony. Zapewnione zostaly: wla$ciwe odwietlenie; r6wna

nawierzchnia dr6g, przej$i i boisk; instalacja do odprowadzania Sciek6w i wody

deszczowej. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zaglgbienia na terenie szkoly sq

trwale zabezpieczone,

7) Szlaki komunikacyjne wychodz4ce poza teren szkoly pelniq funkcjg dr6g

ewakuacyjnych. Uczniowie koflystajq z wejScia do szkoly od strony parkingu. Podjazd

dla os6b niepelnosprawnych znajduje sig przy wej3ciu gl6tny- (zamknigtym dla

uczni6w) z drugiej strony budynku.

8) W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych zapewniona jest ciepla i zimna bie24ca woda

oraz $rodki higrary osobistej. Urzqdzertia sanitarnohigieniczne sq utrzymywane w

czystoSci i w stanie pelnej sprawnoSci technicznej.

9) Sprzgty, z kt6rych korzystajq osoby pozostajqce pod opiek4 szkoly zostaly dostosowane

do wymagati ergonomii.

10)W czasie kontroli na korytarzu na pigtrze budynku dzieci spEdzaly czgSd przerwy bez

nadzoru nauczyciela. Zgodnie z pkt. 9 Postanowieri og6lnych Regulaminu dyiurdw

naucrycieli w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawla II w Skoczowie dyhur na katdej

przerwie na pigtrze III i Il/ pelni I nauczyciel, natomiast na I i II pigtrze

nauczyciele edukacji wczesnoszlalnej pelniq dyiur w salach, za wyiqtkiem Przerw

obiadowych, kiedy dyZur obeimowanyiest wg ustalonego grafiku.

1l)Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom

nieuprawnionym, sA odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do

nich dostgpem.

t2) Schody s4 wyposa2one w balustrady z porgczami zabezpieczonymi przed ewentualnym

zsuwaniern siQ po nich. Otwarta przestrzefl pomigdzy biegami schod6w jest

zabezplnczona w skuteczny spos6b./
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13)Pomieszczenia szkoly zostaly wyposazone w apteczki zaopatrzone w $rodki niezbgdne

do udzielania pierwszej pomocy i instrukcjg o zasadach udzielania tej pomocy.

14) Nauczyciele, w szczeg6lno6ci prowadzqcy zajgcia w warsztatach, laboratoriach, a takhe

zajgcia wychowania frzycznego, zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej

pomocy.

l5)Bramki i kosze do gry oraz inne unqdzenia, kt6rych przemieszazenie sig moZe stanowid

zagrohenie dla zdrowia Cwicz4cych, sQ mocowane na stale.

16) W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania dwiczeri

frzycznych, grer i zabaw umieszczono tablice informacyjne okreSlajqce zasady

bezpiecznego uZytkowani a urz4dzefi i sprzgtu sportowego.

l7')Pny organizacji zajgd, imprez i wycieczek poza terenern szkoly lub placowki liczbg

opiekun6w oraz spos6b zorganizowania opieki ustala sig, uwzglgdniaj4c wiek, stopieri

rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia powierzonych opiece szkoly lub plac6wki,

atskhe specyfikg zajgi, imprez i wycieczek omz warunki, w jakich bgdq sig one

odbywai.

l8)Zesp6l powypadkowy, powolany przez dyrektora szkoiy, przeprowadza postgpowanie

powlpadkowe i sporuqdza dokumentacjg powypadkowg, w tym protok6l powypadkowy.

Z prac zespolu powstaje protok6l zgodny z zalqczrikiem nr I do rozporzqdzenia. W

sklad zespolu wchodzi pracownik slu2by bezpieczeristwa i higieny pracy oraz spoleczny

inspektor pracy. Przewodniczqcym zespotu jest pracownik stuzby bhp, a je2eli nie ma go

w skladzie zespofu - spoleczny inspektor pracy. Je2eli w zespole nie uczestriczy ani

pracownik slu2by bhp ani spoteczny inspektor pracy, przewodniczqoego zespotu spoSr6d

pracownik6w szkoly lub plac6wki wyznacza dyrektor. Z tre$ci4 protokotu

powypadkowego i innymi materialami postgpowania powypadkowego zaznajamia sig

'rodzic6w (opiekun6w) poszkodowanogo maloletniego. Jeden egzenryldrz protokolu

powypadkowego pozostaje w szkole lub plac6wce. Protok6l powypadkowy podpisujq

czlonkowie zespofu oraz dyrektor.

19) Rejestr wypadk6w prowadzi dyrektor. Wz6r rejestru wypadk6w jest okreslony

w zal4czniku nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3l grudnia

2002 roku (Dz. U. 22003 Nr6, poz. 69,zpbin.mr.).

20) Dyrektor omawia z pracownikami szkoly lub plac6wki okolicznoSci i przyczyny

wypadk6w oraz ustala drodki niezbgdne do zapobiehenia im.

zl)W ramach kontroli przestrzegania i upowszechniania praw dziecka i praw uczni6w
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uczni6w. Zasady wybierania i dzialania organ6w samorz4du okreSla regulamin

uchwalany przez o96l uczni6w w glosowaniu r6wnym, tajnym i powszechnym.

Samorz4d sklada wnioski i opinie dotycz4ce m.in. korzysta te| z prawa

do organizowania &ialalno6ci kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie

z wlasnymi potrzebami i mo2liwoSciami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorein.

W szkole redagowana jest i wydawana gazetka szkolna ,,Wrzud Tr6jkg". Respektowane

jest r6wnie2 prawo wyboru nauczyciela pelni4cego rolq oliekuna samotzqdu.

22) Statut szkoly okreSta prawa i obowi4zki uczni6w, brak w nim trybu skladania skarg

w przlpadku naruszenia praw ucznia. Dokument ten okre$la ponadto rodzaje nagr6d

i warunki ichprzyznawania uczniom, tryb wnoszenia zastrzehei do przyznanej nagrody

oraz rodzaje kar stosowanych wobec uczni6w oraz tryb. odwoty'rrvania sig.. od kary.

Uregulowano r6wnie2 przypadki, w kt6rych dyrektor szkoly podstawowej moZe

wystQpid do kuratora o$wiaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoly.

23) Statut szkoly okresla szczeg6lowe warunki i spos6b oceniania wewn4frzszkolnego,

w tyrn warunki i tryb otzymania wyiLszej niz przewidyrana rocznej oceny

klasyfikacyjnej z zaj96 edukacyjnych. Dokument ten okresla r6wnie2 spos6b

udostgpniania uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac

uczni6w, a takie termin i formg informowania ucznia i jego rodzic6w o przewidyrvanej

rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Analiza temat6rv w'dzienniku lekcyjnym

wykazala, 2e zdecydowana wi9kszo56 nauczycieli zapoznaje uczni6w z'zasad'arr]ri

24)W szkole upowszechniane s4 prawa dziecka i prawa uczma (gazetki $cienne, zapisy w

programie wychowawczo-profilaktyc zflym,temafyka zajgt z wychowawc4).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjqtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychow4wCzej

i opiekuficz ej orazinnej dzialalnosci statutowej sz*oly/plac6wki:

Nie dotyczy

1 l. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r' Prawo o$wiatowe (Dz' U

22017 pz.59,zP62n. zrn.) zaleca sig:

l) aby przerwy w zajgciach uczniowie spgdzali pod nadzorem nauczyciela, zgodnie

z $ 14 ust. I rozpon4dzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz'

oceniania wewnetrzszkolnego. Bezpo3rednio nie dowo dz4 tego tematy zaiE6 fJI.

IlI t* celu pozyskania szczeg6lowych inlbrmacji wskazane byloby

przeprowadzenie ankietowania uczni6w).

U. z 2003 
! 

6, Poz. 69, z P6iLn. zm.).
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termin realizacji: 8 stycznia 2018 roku

2) oznaczy| drogi ewakuacyjne w spos6b wyrahly i trwaly, zgodnie z $ 5 ust. 2

rozporzqdzerrra Minisha Edukacji Narodowej z dnia3l grudnia 2002 roku (Dz' U' z 2003 Nr

6,po2.69, zp6in. zm.\.

termin realizacji: 20 stycznia 2018 roku
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Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu

przystuguje prawo zg)'oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeLei dotycz4cych

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul' Powstaric6w 4la'

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnra 25

20lTrokuwsprawienadzorupedagogicznego(Dz.|J.22017po2.1658).

konholi,

ustalef
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