DK-BB.5533.2.r1.2018

Protok6l kontroli doraZnej
1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 6 im. J6zefa Kreta w Ustroniu,

ul. J. Kreta 6,43-450 Ustrorfl

2. ImiEi nazwisko dyrektora: Roman Langhammer
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,
40-024 Katowice, uI. Powstarfic6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Beata G6rna
5. Data wydania

i

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 stycznia 2018 roku,

DK-BB. 5533.2.11.2018
6. Terminy rozpoczEciar zakohczenia kontroli: 18 stycznia 2018 roku
7.

Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu szkoly

w zakresie realizacji zadafi przez

dyrektora szkoly
8. CzynnoSci

kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono na wniosek dyrektora szkoly z dnia 08.12.2017 (data wplywu do
urzgdu 08.12.2017) dotyczycy dokonania oceny pracy. W trakcie kontroli przeprowadzono
rozmowg z dyrektorem szkoly panem Romanem Langhammerem, dokonano oglgdzin
pomieszczeri szkolnych i przeanalizowano nastgpuj4c4 dokumentacjg: arkusz organizacji
szkoly na rok szkolny 201712018, Statut Szkoly Podstawowej nr 6 im. J5zefa Kreta
wUstroniu, Plan Pracy Szkoly w roku szkolnym 201712018, Program WychowawczoProfilaktyczny Szkoly Podstawowej nr 6 im. J6zefa Kreta w Ustroniu, tygodniowy rozkJad
zajg6, harmonogram dybx6w, dzienniki lekcyjne, dokumentacjg dotyczqcq kwalifikacji
nauczycieli, plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017120L8, wyniki i wnioski ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoly Podstawowej nr 6 im. Jozefa
Kreta w Ustroniu, protokoly zebrah i uchwaly rady pedagogicznej Szkoly Podstawowej nr 6
im. J6zefaKreta w Ustroniu, uchwaly rudy rodzic6w i samorz4du uczniowskiego, plan pracy
samorz4du uczniowskiego i sprawozdanie z jego dzialalnoSci, plan pracy rady wolontariatu,
indywidualne teczki uczni6w objgtych ksztalceniem specjalnym i pomocq psychologicznopedagogiczn1 oraz dokumentacjg dotycz4c4: awansu zawodowego rrauczycieli, ocen pracy
nauczycieli, wewngtrznych regulamin6w i procedur, realizacji program6w i projekt6w
zewngtrznych, udzielania pomocy materialnej uczniom, organizowania praktyk
p edago gi eznych dla student6w uczelni wy1szy ch.
w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Na podstawie przeprowadzonych czynnoSci kontrolnych ustalono, co nastgpuje:
Dyrektor szkoly opracowal arkusz organizacji szkoly na rok szkolny 201712018, kt6ry
zostal. zatwierdzony 24 mqa2017 przez Burmistrza Miasta Ustrori. Aneks nr I do arkusza
zostal zatwierdzony 30 sierpnia 2017.
arl<tsza organizacji wynika, 2e w szkole
a). W oddzialach
funkcjonuje 11 oddziallw, w tym dwa integracyjne
b
integracyjnych oraz oddziale klasy czwartej i piqtej zatrudniono nauczycieli
posiadaj4cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wsp6lorganizowania

9. Opis ustalonego stanu faktycznego,
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odpowiednio: ksztalcenia integracyjnego i ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych.
W szkole dziala Swietlica i biblioteka. Zatrudniono: pedago ga (20130), psychologa (8/30),
logopedg (5/30) oraz specjalist6w prowadz4cych zajqcia rewalidacyjne z uczniami
posiadajqcymi orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Dla 11 uczni6w
z orzeczeniami zaplanowano w arkuszu 22 godziny zajg| rewalidacyjnych. W ramach
pomocy psychologiczno-pedago gicznej zatwierdzono 9 godzinprzeznaczonych nazajgcia
godz.
zajgcia rozwijaj4ce kompetencje
korekcyjno-kompensacyjne oraz
pisma
skierowane
do Burmistrza Miasta Ustrofl,
Dyrektor
okazal
emocjonalno-spoleczne.
przyznanie godzin na realizacjg zajgt dydaktycznokt6rych wnioskuje
(21.09.2017,
09.11.2017). Analiza losowo wybranych 6 akt osobowych
wyr6wnawczych
nauczycieli wykazaLa, 2e dyrektor zatrudnia oraz dokonuje przydzialu zajgd zgodnie
z w Waganymi kwalifi kacj ami.
Dyrektor opracowal na rok szkolny 2Ol7l2}l8 plan nadzoru pedagogi cznego. Przedstawil
go na zebraniu rady pedagogicznej w terminie do dnia 15 wrzeSnia roku szkolnego
(protok6l nr lI z dnia 1 l.O9.2Ol7). Plan nadzoru zostal sporzEdzony zuwzglgdnieniem
nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku
wniosk6w
dniu kontroli dokument zawiera: przedmiot ewaluacji
szkolnym. Przedlohony
wewngtrznej (,,Realizacja funkcji wychowawczo-profilaktycznej szkoly w Swietle
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wdrozenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoly'') oraz termin jej
przeprowadzenia, tematykg i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez
nauczycieli przepis6w prawa dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly (,,Organizacja ksztalcenia uczni6w
niepelnosprawnych w szkole", ,,PrawidlowoS6 prowadzenia dokumentacji szkolnej

zgodnie z przepisami prawa", ,,Zapewnienie uczniom bezpieczeristwa podczas pobytu
w szkole", ,,Zgodno{6 oceniania z wewn4trzszkolnym prawem" oraz kontrola realizaqt
podstawy programowq i realizacji plan6w wychowawczych klas), zakres wspomagania
nauczycieli w realizacji ich zadah (m.in.: okreSlenie tematyki szkoleri i narad, w tym
WDN, oceny pracy i awans zawodowy nauczycieli, powolywanie zespol|w natczycieli),
plan obserwacji (zaplanowano 35 obserwacji), zakres monitorowania (,,Orgarnzacja
szkole", ,,Zapewnienie uczniom
ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych
bez4ieczeitstwa podczas pobytu w szkole", ,,Zgodnofit oceniania z wewnqtrzszkolnyn
prawem", ,,Przestrzeganie praw dziecka", ,,Aktywizacja czytelnicza", ,,Podniesienie
jako6ci edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej"). Powyzsze jest zgodne
z g 23 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rolo,t
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. i658). Kieruj4cy szkol4
przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru dwa razy
w roku szkolnym (protok6l w Y z dnia 12.01.2017, protok6l nr XIV z dnia 28.08.201'l).
Rada pedagogyczna podejmuje uchwalg w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania
dnia 28.08.2017 w pkt.
wynik6w nadzoru pedagogicznego (protok6l nr XIV
4 uchwala nr 23116117).
Stwierdzono, 2e dyrektor na biez4co dokumentuj e realizacjq zadah wyznaczonych
w planie nadzorv. W tym celu opracowuje wlasne narzEdzia w oparciu o przyjgt1
,,Procedurg przeprowadzania obserwacji zajE(, edukacyjnych, wychowawczych,
pozalekcyjnych, uroczystoSci szkolnlrch" (25.09.2017). S4 to: arkusz przegl4du
dokumentacji, arkusz zapowiadqqcy, arkusz obserwacji lekcji, arkusz obserwacji zEQe
rcdzicami oraz arkusz obserwacji
pozalekcyjnych, arkusz obserwacji zehran
uroczystoS.i i irnp..zy. Dyrektor do dnia kontroli przeprowadzil 16 obserwacji zajg1
i jedn4 obserwacjg szkolnej imprezy (dyskoteka w dniu 30.11.2017). Systematycznie
sporzqdza notatki sluzbowe m.in. zkontroli punktualnego rozpoczynarria kofczenia
iqqe' 02.0t2018), pelnienia dy2ur6w (15.01.2018, lB.lz.2ol7, 30.11.2017)
iprawidlowoSci prowadzenia dokumentacji: analiza opinii poradni psychologiczrLo-
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pedagogicznych (02.10.2017), kart udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i arkuszy dostosowania wymagari edukacyjnych (02.10.2017) oraz arkuszy ocen uczni6w
(29.09.2017). Dyrektor oSwiadcza, ze co dwa miesi4ce za pomocq e-dziennika monitoruje
systematycznold wpisywania obecnoSci przez natczycieli, stopieri realizacji podstawy
programowej oraz zgodnoS6 tematyki .zajgl z przedstawionymi rozkladami materiatu.
Ponadto monitoruje: iloS6 dzieci w Swietlicy, systematycznoSd oceniania, stosowanie
zasad wewn4trzszkolnego oceniania (zapowiadanie sprawdzianlw, wpisyr,vanie ocen
przewidywanych, Srednia ocen). Wpisy w protokolach zebrah rady pedagogicznej
(Ol.O9.2Ol7, 11.09.2017, 15.11.2017) pokazuj1 realizacjE planu nadzoru w zakresie
prowadzenia szkoleri i narad.
3) Dyrektor podejmuje wsp6tprac9 ze szkolami wylszymi w zakresie organizacji praktyk
pedagogicznych. W latach szkolnych 201512016-201712018 praktyki w szkole odbywalo:
3 student6w z Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, 5 z Uniwersytetu
student z Wfiszej Szkoly
Sl4skiego w Katowicach, w tym 3 z cieszyhskiej filii,
Biznesu w D4browie G6miczej 2 z Wyhszej Szkoly Humanitas w Sosnowcu.
W dokumentacji szkoly dyrektor przechowuje skierowania student6w na praktykg,
porozumiema zawarte z uczelni4 wfiszy oraz pismo wskazuj4ce opiekuna praktyki
pedagogicznej.
4) Szkola realizl$e program wychowawczo-profilaktyczny obejmuj4cy treSci dzialania
dzialania
o charakterze wychowawczym skierowane do uczni6w oraz treSci
potrzeb
uczni6w,
rozwojowych
o chwakterze profilaktycznym dostosowane do
przygotowane w oparciu o przeprowadzonqdiagnozEpotrzeb i problem6w wystgpuj4cych
w danej spoleczno5ci szkolnej, skierowane do uczni6w, nauczycieli i rodzic6w. Program
Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoly Podstawowej nr 6 im. l6zefa Kreta w Ustroniu
zostal zaopiniowaty przez radg pedagog1czn4 w dniu 11 wrzeSnia 2017 r. (uchwala nr
4ll7lt8 z dnia 11.09.2017, protok6l nr II) i uchwalony przez radg rodzic6w w dniu
l2wrzefinia 2017 (Uchwala nr 1 w roku szkolnym 201712018 Rady Rodzic6w przy
Szkole Podstawowej nr 6 w Ustroniu z dnia 12 wrzesnia 2017 r.). W zakresie realizacji
zadah zawartych
wyLej wymienionym programie szkola wdrula programy
prozdrowotne (,,Szklanka mleka", ,,Trzymaj formg", ,,sniadanie daje moc", ,,Program dla
Szk6l"), profilaktyczne (,,Zyj bez uzalehniei", ,,Smaki tycia" - debata o dopalaczach",
,,Chronimy dzieci",,,Cybernauci") oraz projekty unijne (,,Odkryj w sobie geniusz@",
,,tr-owcy naukowych przyg6d"). Dzieciom mlodzieZy w trudnej sytuacji materialnej
udzielana jest pomoc we wsp6lpracy z Miejskim Osrodkiem Pomocy Spolecznej
w Ustroniu (23 uczni6w w latach szkolnych 201512016- 201712018), OSrodkiem Pomocy
Spolecznej w Skoczowie (7 uczniow w latach szkolnych 201512016- 201712018),
Gminnym Osrodkiem Pomocy Spolecznej w Brennej (3 uczni6w w latach szkolnych
201512016- 201712018) oraz Gminnym Osrodkiem Pomocy Spotecznej w Goleszowie
(2uczni6w w latach szkolnych 201612017- 2017/2018), w ramach programu rz4dowego
zakresie doZywiania". We wskazanym trzyletnim okresie
,,Pomoc paristwa
5 podopiecznych korzystalo z programu ,,Wyprawka szkolna". Realizuj4c zadania
dydaktyczne, opiekuricze i wychowawcze szkola przygotowuje r6znorodn4 ofertg zajg|
dodatkowych, a podczas ferii letnich p6lkolonie (2016, 2017). Celem ksztaltowania
postaw patriotycznych i obywatelskich uczniowie tczestniczq w akademiach z okazji
Narodowego Swigta NiepodlegloSci i Swigta Konstytucji 3 Maja. Flaga paristwowa jest
stale wyeksponowana przed budynkiem szkoly. Delegacja szkolna uczestniczy
w miejskich uroczystoSciach patriotycznych. Uczniowie s4 atgalowani do udziafu
w akcji,,BohaterON" i konkursie,,Orzel Biaty''.
s) Statut Szkoly Podstawowej nr 6 im. J6zefaKreta w Ustroniu zostal uchwalony przezradg
dnia 15.11.2017).
pedagogiczn4 dnia 15 listopada 2017 r. (uchwala nr 7ll7ll8
W odniesieniu do art. 5 ustawy Prawo Oswiatowe przeanalizowano zapisy statutowe
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istwierdzono,2ew$7i$8okreSlonozadaniaszkoly,aspos6bichwykonywaniam.in.
w zakresie :udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizowania opieki nad
dzieimi niepelnosprawnymi zawarto w $ 9. Zapisy $ 10 dotyczQ pomocy materialnej
udzielanej uczniom. TreS6 $ 58 stanowiq prawa i obowi4zki ucznia, a w $ 59 okreSlono
nagrody i kary oraz tryb odwolywania sig od kary. W zwiqzkrr z upowszechnianiem
wiedzy o prawach ucznia dyrektor zobowiqzal wychowawc6w do przeprowadzenia zajgt,
przypominajqcych prawa i obowi4zki ucznia (protok6l nr Y z drria 21.12.2017 - pkt 10
lit.d), a w roku szkolnyrn 201612017 szkola realizowala projekt ,,Chronimy dzieci"
z Fundacji Dajemy Dzieciom Silg.
6) Plan Pracy Szkoly w roku szkolnym 2}l7l2}l8 zostal zatwierdzony na zebraniu rady
pedagogicznej w dniu I wrzeSnia 2017 r, (uchwala nr2ll7ll8 z dnia 01.09.2017).
7) Dyrektor, jako przewodniczqcy rady pedagogicznej planuje i organizuje zebrania rady
przyjgtym
zgodnie
dniu 15.11.2018 ,,Regulaminem Rady Pedagogicznej".
Przestrzega kompetencji tego organu szkoly wynikaj4cych z przepis6w prawa i realizuje
przyjgteprzez ni4 uchwaly np.:

z

Nr

w

Data uchwaly

Dotyczy

Ut6/t7

13.09.2016

w sprawie zmian w Statucie Szkoly Podstawowej nr 6 w
Ustroniu

2tr6t17

13.09.2016

w sprawie zatwierdzenia planu pracy szkoly w roku szkolnSrm
20 | 6 I 20 17 or az innych plan6w pracy

3n6n7

t3.09.2016

w sprawie zaopiniowania Programu Wychowawczego na rok
szkolny 2016/2017

4l16lt7

13.09.2016

w sprawie zaopiniowania Programu Profilaktyki na rok

uchwaly

szkolny 201612017
5l16l17

t3.09.2016

w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Nagrody
Burmistrza

6lt6lt7

15.11.2016

w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Pedagogicznej

7/t6n7

15.11.2016

w sprawie zmian w statucie Szkoly Podstawowej nr 6 w
Ustroniu

9lt6/17

15.1T.20t6

w sprawie zaopiniowania Procedury postgpowania w
przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia sig
przemocy przez nauczy ciela wobec :ucznia

10/t6lt7

ts.tt.20t6

w sprawie zaopiniowania projektu planu finansowego szkoly
narok2017

Ilt6lt7

15.fi.2016

w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu doskonalenia
zawodowe go nauczycieli na lata 2017 -2020

12/t6/t7

t5.r1.2016

w sprawie

or ganizacji do skonalenia zawodowego

nauczycieli

narok2017

13lt6lt7

t2.01.20t7

w sprawie wynik6w klasyfikacji Sr6drocznej uczni6w w roku
szkolnym 201612017

1,4n6/17

t6.03.20t7

w sprawie

or

garizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli

narok2017

t5lt6lt7
(
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Ustroniu
t6/16/17

07.04.2017

w sprawie zaopiniowania kandydatury na stanowisko
wicedyrektora szkoly

17/16/t7

07.04.20t7

w sprawie zaopiniowania arkusza organizacji szkoly na rok
szkoly 201712018

t8/t6l17

20.04.2011

w sprawie zaopiniowania form realizacji obowi4zkowych
zajg(,wychowania frzycznego w kl. IV-VII w roku szkolnym
201712018

t9/t6lt7

0s.06.2017

w sprawie z.rrianw Statucie Szkoly Podstawowej nr 6 w
Ustroniu

20lt6lt7

05.06.2017

w sprawie wyboru Sportowc6w Roku w roku szkolnym
20t612017

2U16lt7

20.06.2017

w sprawie zaopiniowania zestawu podrgcznik6w lub
material6w edukacyjnych i materi ah6w lwiczeniowych
obowi4zujqcego w roku szkolnym 2017 12018

22lt6lt7

20.06.2017

w sprawie wynik6w klasyfikacji rocznej i promocji uczni6w
w roku szkolnym 201612017

231t6/17

27.06.2017

w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza orgarizacji
szkoly na rok szkolny 201712018

24/16/17

28.08.2017

w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru
pedagogicznego

25/t6lt7

28.08.2017

w sprawie zaopiniowania aneksu nr 1 do arkusza organizacji
szkoly na rok szkolny 201712018 orazprzydzialu
nauczycielom stalych prac i zqEd w ramach wynagrodzenia
zasadniczegoorazdodatkowoplatnychzajgtdydaktycznych,
wychowaw czy ch i opiekuf czych

i

8) Dyrektor szkoly wsp6lpracuje z

rad4 rodzic6w respektuje kompetencje tego organu
okreslone w przepisach prawa np.: zasigga opinii rady rodzic6w w sprawie dni wolnych
sprawie projektu planu
od zqEC dydaktyczno-wychowawczych (12.09.2017),
finansowego na rok szkolny 2018 (16.11.2017) oraz podczas dokonywania ocen dorobku
zawodowego nauczycieli (opinia z dma 09.06.20 1 6).
9) W szkole tworzone sq warunki do rozwijania sarrorz4dnej i samodzielnej pracy uczni6w.
W dniu kontroli dyrektor okazal sprawozdanie z dzia\alnoSci samorzqdtt uczniowskiego
w roku szkolnyrn 201612017 oraz ,,Plan pracy Samorz4du Uczniowskiego Szkoty
Ustroniu w roku szkolnym 201712018".
Podstawowej nr 6 im. J6zefa Kreta
Opracowany dokument zostal przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu
11 wrzeSnia20lT (protok6l nr II). Samorz4d uczniowski dziala zgodnie z,,Regulaminem
Samorz4du Uczniowskiego" przyjgtym dma 26.09.2017. Jego opiekun wybierany jest
w glosowaniu powszechnym i tajnym. W styczniu 2018 zostala powolana w szkole Rada
Wolontariatu. Ustalono ,,Regulamin Rady Wolontariatu" (12.01.2018) przyjgto do
realizacji szkolnego ,,Plan Pracy Rady Wolontariatu Szkoly Podstawowej nr 6 im. J6zefa
Kreta w Ustroniu w II p6lroczu roku szkolnego 20t712018".
l})ZarzqdzajEcy szkol4 w trosce o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoly, zgodnie
z przyjgtE,,Procedur4 monitorowania podstawy programowej (25.08.2017) kontroluje
stopieri realizacji podstawy programowej ksztalcenia og6lnego. Wykorzystuje w tym celu
e-dziennik oraz pisemne oSwiadczenia nauczycieli o realizacji podstawy programowej
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w danym roku, zgodnie z przyjgtym programem nauczania. Informacje te zawierajq sig
r6wniez w sprawozdaniach ,,Sr6droczna/roczna informacja o klasie rok szkolny
201612017" oraz s4 przedstawiane na zebraniach rady pedagogicznej w sprawozdaniach
dyrektora z realizacji nadzoru pedagogicznego (styczeri, sierpieri). Szkola przeprowadza
diagnozy osi4gnigd edukacyjnych uczni6w: analiza sprawdzianu po klasie sz6stej w roku
szkolnym 201512016, ,,Kompetencje pi4toklasist6w 2016" - IBE i ,,Og6lnopolskie
badanie umiejgtno6ci trzecioklasisty 2016" IBE oraz badanie trzecioklasist6w
,,Omnibus" - maj 2017, diagnozy przedmiotowe nauczycieli. Dokonywane s4 analizy
wynik6w nauczania przedstawiane w sprawozdaniach ,,Sr6droczna/roczna informacja
o klasie rok szkolny 201612017" (wyniki klasy, charakterystyka klasy, frekwencja,
Srednia ocen, informacja o uczniach wyr62niaj4cych sig w nauce, z trudno6ciami w nauce,
w tym udzielone formy pomocy, o uczniach skierowanych na badanie do PPP). S4 one
r6wniez omawiane na zebraniach rady pedagogicznej (protok6l nr V z dnia 12.01.2017
i protok6l nr XII z dnia 20.06.2017). Dyrektor ustalil na rok szkolny 2Ol7l2}l8 szkolny
zestaw program6w natczania po zaopiniowaniu go przez radg pedagog1cznq, (uchwala nr
lllTllS z dnia 01.09.2017). W zestawie zawarto programy nauczania uwzglgdniaj4ce
dotychczasow4 podstawg programow4 ksztalcenia og6lnego oraz podstawg programowq
ksztalcenia og6lnego obowi4zuj4c4 od 01.09.2017 w klasach I, IV i VII.
11) W zakresie dbaloSci o bezpieczeristwo uczni6w i nauczycieli w czasie z4jgC
organizowanych przez szkolg opracowano m.in.: ,,Procedurg ewakuacji Uczni6w
i Pracownik6w z Budynku Szkoly Podstawowej nr 6 w Ustroniu" (15.01.2009),
,,Regulamin korzystania zplacu zabaw" (18.12.2013), ,,Regulamin dy2ur6w nauczycieli"
(19.11.2014), ,,Regulamin korzystana z szatni szkolnej" (09.11.2015), ,,Procedury

organizowania wycieczek szkolnych" (08.08.2016), ,,Procedury organizowania
wydarzenia kulturalno-oSwiatowego - Noc w szkole" (16.11.2016), ,,Procedurg
postgpowania w przypadku wtargnigcia napastnika" (23.11.2016), ,,Procedury
postgpowania w przypadku informacji lub podejrzenia dopuszczenia sig przemocy
nal;rczyciela wobec uczfiia" (15.11.2016) oraz,,Instrukcjg bezpieczeitstwa pozarowego"

(puldziarrik 2011) i ,,Zasady przebywania os6b na terenie Szkoly Podstawowej nr 6
w Ustroniu" (05.05.2015). Dyrektor szkoly, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli
zap ew niania b ezpiecznych i higienicznych warunk6w korzyst ania z obiekt6w naleilqcy ch
do szkoly, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki izabawy oraz okre5la
kierunki ich poprawy (protokoly z dnia25.08.2017,29.08.2015 i 31.08.2015). Organizuje
opiekg nad uczniami podczas przerw sporzqdzajqc plan dyzur6w. Planzajgl dydaktycznowychowawczych uwzglgdnia potrzebg r6wnomiernego obci4zenia zajgciarri
w poszczeg6lnych dniach tygodnia. Plan ewakuacji szkoly umieszczono w widocznym
miejscu, w spos6b zapewniaj4cy latwy do niego dostgp. Drogr ewakuacyjne ozfiaczono
w spos6b wyruhny i trwaly. Stopnie schod6w nie s4 Sliskie. W pomieszczeniach

sanitarnohigienicznych zapewria sig ciepl4 i zimnq wodg oraz Srodki higieny osobistej.
Pomieszczenia szkoly wyposazone sQ w apteczki zaopatrzone w Srodki niezbgdne do
udzielania pierwszej pomocy oraz instrukcjg o zasadach udzielania tej pomocy. Sprzgty,
zkt6rych korzystal1 uczniowie dostosowane s4 do wymagari ergonomii. Miejsca pracy
oraz pomieszczenia (kuchnia, pok6j gospodarczy), do kt6rych jest wzbroniony dostgp
osobom nieuprawnionym, sq zabezpieczone przed swobodnym do nich dostgpem. Szlak
komunikacyjny wiodqcy poza teren szko\y przez wejScie gl6wne jest zabezpieczony
w spos6b uniemozliwiqqcy bezpoSrednie wyjScie na jezdnig. W szkole funkcjonuje
monitoring wizyjny. Dyrektor prowadzi rejestr wypadk6w zgodnie ze wzorem
okreslonym w zalqczniku nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
publicznych
wsprawie bezpieczehstwa ihigieny
zdnra 31 grudnia 2002
(Dz.U.
poz.
p62n. zm.).
plac6wkach
z
22003
r.
Nr
6,
69,
szkolach
i
i niepublicznych
W dniu 04.10.2017 r. w szkole odbyla sig pr6bna ewakuacja (protok6l zebrania rady
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nr III z dnia 12,10.2017). Kontrola losowo wybranych akt

osobowych

nauczycieli wykazala, 2e posiadaj4 aktualne szkolenia zza?,resu BHP. Nauczyciele
wychowan ia frzy cznego zo stali prze szko I e n z vdzielani a pi erwsz ej pomo cy.
12)W Szkole Podstawowej nr 6 im. J6zefa Kreta naukg pobiera 11 uczni6w posiadaj4cych
orzeczenie g potrzebie ksztalcenia specjalnego. Zgodnie z przyjgtq ,,Procedur4
organlzowarua i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wsparcia
uczni6w niepelnosprawnych" (30.08.2017) powolano zespoly nauczycieli ds. udzielania
wsparcia uczniom niepelnosprawnym. Zalohono dla nich indywidualne teczki, w kt6rych
gromadzona jest dokumentacja (orzeczeria, wielospecjalistyczne oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczfie, wydruk z edziennika, kt6ry stanowi potwierdzenie poinformowania rodzic6w o planowanym
spotkaniu zespolu). Kaady tczefi objgty ksztalceniern specjalnym uczestniczy
w 2 godzinach zajE1 rewalidacyjnych tygodniowo. Ponadto 56 uczni6w szkoly objgto
pomoc4 psychologiczno-pedagog1cznq, w tym na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej - 35, na wniosek nauczyciela lub wychowawcy - 14 oraz
na podstawie informacji z poradni psychologiczno-pedagogicznej - 7. W indywidualnych
teczkach gromadzona jest dokumentacja udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej (opinie, wnioski, karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, arkusze
dostosowania wymagari edukacyjnych). Rodzic w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznp oraz w karcie pomocy psychologiczno-pedagogtrcznej podpisem wyraha
zgodg na zaproponowane formy wsparcia. Dyrektor, na wniosek rodzica, wydat w dniu
31.08.2017 decyzjg w sprawie zezwolenia na spelnianie obowi4zku szkolnego poza
szkol4 przez :ucznia z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego i w zwiqzku z tym
zawarl porozumienie z Osrodkiem Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym
w Ustroniu-Nierodzimiu.
l3)Dyrektor zapewnienia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadafi i ich doskonaleniu
zawodowym. Rada pedagogSczna przyjgla do realizacji ,,Wieloletni Plan Doskonalenia
Zawodowego navczycieli na lata 2017-2020" (uchwala rc llll6llT z dnia 15.11.2016).
W latach szkolnych 201512016-201712018 w ramach Wewn4trzszkolnego Doskonalenia
Nauczycieli (WDN) odbyly sig szkolenia: ,,Jak motywowai uczni6w" (18.11.2015),
,,Fakty i mity ksztatcenia integracyjnego" (14.12.2015), ,,Procedury organizacji
i przebiegu sprawdzianu sz6stoklasisty'' (03.03.2016),,,Ksztaltowanie relacji zrodzicami
uczennic i uczni6w" (21.03.2016), ,,skuteczne motywowanie dzieci i mlodzie?y do nauki
i zmiant'' Q2.03.2016 r.), ,,Elementy muzyki na lekcjach" (19.05.2016), ,,Jak efektywnie
wsp6lpracowa6 z rodzicami uczni6w" (12.01.2017), ,,Nagradzanie czy karanie?"
(15.02.2017), ,,Jak zachgcil dziecko do czytania?" (07.04.2017) oraz ,,Opinia poradni
psychologiczno-pedagogicznej i co dalej?" (01.09.2017) i ,,Rozpoznawanie przejaw6w
przemocy r6wieSniczej oraz sposoby zapobieganit' (15.11.2017). Zorganizowano
r6wnie2 szkolenia zewngtrzne: "Uczeir zzfuvrzeniami zachowania w szkole" (RODN
WOM Bielsko-Biala, 07.12.2015),,,Ocenianie wspieraj4ce rozw6j: jak now4 wiedzg
o umySle wykorzysta6 do osi4gania lepszej skutecznoSci edukacyjnej?" (RODN WOM
Bielsko-Biala, 23.03.2016),,,Niepokorne dziecko - przyczyny i sposoby zapobiegania
trudnym zachowaniom u dzieci i rrfiodzie?y' (PPP Cieszyn, 14.04.2016), ,,Aktywny
strzelec" (24.11.20t6), ,,Dostosowywanie wymagari edukacyjnych dla uczni6w
zorzeczeniami o potrzebie ksztalcenia specjalnego" (PPP Cieszyn, 30.11.2016),,,Wady
postawy w6r6d uczni6w" (SCnip rv Ustroniu,16.03.2017), ,,Bezpieczefistwo w sieci"
(05.06.2017), ,,Niebieska karta" (01.09.2017). Dyrektor opracowal ,,Procedurg awansu
zawodowego" (04.08.2017) oraz ,,Procedurg dokonywania oceny pracy nauczyciela"
(13.02.2017). W okresie objgtym ocen4 pracy kieruj4cy szkol4 sporzqdzil6 ocen pracy
nauczycieli (28.11.2016, 28.02.2017, 15.03.2017, 27.04.2017, 31.05.2017, 11.10.2017)
oraz 5 ocen dorobku zawodowego nauczyciela (08.06.2017, 10.06.2017,28.06.2017 '2
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oceny i07.07.2011).Decyzjq administracyjn4 kieruj4cy szkol4 dw6m nauczycielom nadal
indywidualnych teczkach
stopieri nauczyciela kontraktowego (27.06.2016).
gromadzona jest pelna dokumentacja awansowa (w jednej skontrolowanej teczce byly do
25.08.2015, zlohenie planu rozwoju dokumenty: wyznaczenie opiekuna stazu
14.09.2015, zatwierdzenie planu rozwoju -17.09.2015, sprawozdanie zrealizacji planu
rozwoju - 08.06.2016, pismo do rady rodzic6w z zarriarern dokonania ocen - 08.06.2016,
projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna 09.06.2016, karta oceny dorobku
t0.06.2016, wniosek o podjgcie postepowania kwalifikacyjnego
zawodowego
10.06.2016, powolanie komisji 13.06.2016,
10.06.2016, arkusz analizy formalnej
pismo do organu nadzoru pedagogicznego i organu prowadz1cego - 13.06.2016, pismo do
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navczycielazinformacj4oterminie-l3,06.20l6,protok6lposiedzeniakomisji
27.06.2016, zalwiadczenie o akceptacji komisji - 27.06.2016, akt nadania - 28.06.20L6).
Dw6ch nauczycieli w tym czasie uzyskalo stopieri nauczyciela dyplomowanego, jeden
uczqcy uzyskatr stopieri nauczyciela mianowanego. Obecnie 6 natczycieli zatrudnionych
w szkole odbywa stuZna kolejny stopieri awansu zawodowego. W szkole powolywane s4
zespoly nauczycieli: ds. udzielania wsparcia uczniom niepelnosprawnym, ds. rekrutacji
do projektu ,,tr-owcy Naukowych Przyg6d", ds. ewaluacji, ds. przygotowania projektu
statutu oraz ds. opracowania regulaminu WSDZ i zespoly nauczycielskie oddzialowe.
14) Dyrektor szkoly kieruj4c dzialalnoSci4 szkoly i reprezentuj qe j4na zewnqtrz wsp6lpracuje
m.in.
Osrodkiem Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczym w UstroniuNierodzimiu (wsp6lne zajEcia, lekcje otwarte, wycieczki, bal karnawalowy),
Stowarzyszeniem ,,Zielony Zakqtek" z Cieszyna (,,Wakacje z Code" 2016), Fundacj4
Arkaz Bielska-Bialej (pikniki ekologiczne), AISEC (wizyty obcokrajowc6w w szkole),
Polskim ZwiEzkiem Szachowym (,,Edukaoja przez szachy"), Schroniskiem dla zwierz4t
w Cieszynie (zbi6rki Zywno5ci) oraz Migdzynarodow4 Organizacj4 Soroptimist
dzieci
Cieszynie (integracyjny ,,Bal Aniol6w"
International Klub
Klub
Brydza
Stowarzyszeniern
Szkolny
okolic)
Cieszyna
niepelnosprawnych
Sportowego ,,AtuS". W szkole dziala: SKKT ,,Krety'' (wycieczki g6rskie dla uczni6w
Swietlicy Wiejskiej
i iodzic6w), ch6r nauczycielski (wystgpy dla emeryt6w
Miejskim Zakohczeriu Roku Szkolnego), ch6r dziecigcy
w Bladnicach, udzial
(sukcesy
imprezach), kolo teatralne (filmy profilaktyczne,
na
miejskich
,,Wiolinki"
przedstawienie z ludziahem uczni6w, rodzic6w nauczycieli). WaZnymi wydarzeniami
Srodowiskowymi s4: ,,Dzief Otwarty Szkoly", ,,Dzien Babci Dziadka" otaz Piknik
Rodzinny. Szkola jest organi zatorem lokalnych konkurs6w: Migdzyszkolnego Konkursu
Jgzyka Angielskiego ,,The Best", Migdzyszkolnego Konkursu ,,Mistrz Przyrody?', etapu
miejskiego rejonowego Konkursu BRD oraz Powiatowego Konkursu Plastycznego
,,Kolorowa matematyka" i Miejskiego Konkursu Gier i Zabaw dla uczni6w klas 1-3.

z:

-

z

w

dla

i

i

w

w

i

i

i

10.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrolq
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

w

w

zwiqzku

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekufczq orazinnej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie dotyczy
1

art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U

1. Na podstawie

22017 r. poz. 59, zp62n. zm.) zalecasig: nie dotyczy
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miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrehora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu
12. PoSwiadczenie odbioru protokolu
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podpis dyrektbra szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu
Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrrymania protokotu kontroli, przysfuguje prawo
zgloszenra pisemnych, umotyrvowanych zastrzeleh dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego
Kuratora OSwiaty, ul. Powstafc6w 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rol<u w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
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