
DK-88.s533.2.26.2018

Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa Mistrzostwa Sportowego

w Zywcu, ul. Grunwaldzka 5,34-300 iLywiec.

2. Imig i nazwisko dyrektora: lzabela Kubik

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 14.02.2018 r.

DK-BB.ss33.2.26.2018

6. Terminy rozpoczgciaizakohczenia kontroli:19.02.2018 r. - 19.02.2018 r.

7. Tematyka kontroli: Spelnienie warunk6w okreSlonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo

oSwiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. przez szkolg niepubliczna o uprawnieniach szkoly

publicznej.

8. Czynno5ci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w zviqzku z art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oSwiatowe z dnia

14 grudnia 2016 r. W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpuj4ce czynno6ci: rozmowg

z dyrektorem Szkoly Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Zywcu oraz wicedyrektorem

do spraw sportowych, dokonano oglgdzin pomieszczeri budynku szkoly (wyposazenie

pomieszczef dydaktycznych) oraz analizy dokument6w wewn4trzszkolnych: arkusz

organizacji pracy szkoly na rok szkolny 201712018, statut szkoly, dzienniki zajEd

obowi4zkowych, dziennik zajgllogopedy, dziennikzajEl pilki noznej, arkusze ocen uczni6w

klas I-VII, zafwiadczenie o wpisie do ewidencji szk6l niepublicznych, decyzjg uzyskania

uprawnieri szkoly publicznej, zestaw program6w nauczania uwzglgdniaj4cy podstawy

programowe ksztalcenia og6lnego oru program wlasny zajgd komputerowych dla klas I-III,

programy szkolenia sportowego, szkolny plan nauczania oraz tygodniowy rozHad zajg(, dla

poszczegillnych klas, ksigga uczni6w, uchwala ws. wynik6w klasyfikacji Sr6drocznej

uczni6w, za9wiadczenia nauczycieli z Krajowego Rejestru Kamego, kwalifikacje

nauczycieli, pieczgcie urzgdowe szkoly.
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9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

o Zywiecka Akademia Pilki No2nej Sp. z o.o. z siedzibE przy ulicy Grunwaldzkiej 5

w Zywcu jest organem prowadz4cym dla Szkoly Podstawowej Mistrzostwa

Sportowego z siedzib4w Zywcl, ulica Grunwaldzka 5.

. Decyzi4 Nr 212016 z dnia 28.09.2016 r. dokonano wpisu Szkoly Podstawowej

Mistrzostwa Sportowego w Zywcu do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych

prowadzonq przez Starostg Zywieckiego (zaSwiadczenie NR 68/2016) jako 6-1etni4

szkolg podstawow4 mistrzostwa sportowego.

o W zwiqzku ze zmianarri ustroju szkolnego dokonano zmian we wpisie do ewidencji

szk6l i plac6wek niepublicznych Starostwa Zytieckiego w dniu 10.08.2017 r.,

okreSlaj4c Szkotg Podstawow4 Mistrzostwa Sportowego w Zywcu jako szkolg

oSmioletni4 (zafwiadczenie Nr 63-68116-17 z dnia 10.08.2017 r.).

o Zmiany powstale po dokonaniu wpisu do ewidencji zostaly zgloszone w ciqgu 14 dni

jednostce samorzqdu terytorialnego.

o Pozytywn4 Opinig Kuratora Oswiaty Nr RE-KS.543.1.186.2016 vtydano w dniu

19.09.2016 r. ws. spelnienia wymagari art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty przez

Szkolg Podstawow4 Mistrzostwa Sportowego w Zywcu (stan prawny na dzien

wydania postanowienia) z dniem rczpoczgcia jej dzialalnoSci, tj. 1 wrzeSnia2}lT r.

o Statut nadano szkole w dniu 1.09.2017 r. oraz wprowadzono w nim zmiany w dniu

1.12.2017 r.

o Szkola rozpoczEladzialalnofid z dniem 1.09.2017 r.

o Szkola realizuje programy nauczania, uwzglgdniaj4ce podstawg programowg

ksztalcenia og6lnego oraz programy szkolenia sportowego: pilka siatkowa dziewczqt,

pilka noZna, plywanie, tenis stolowy - w oparciu o programy szkolenia w sporcie

zatwierdzone przez Polski Zwi4zek Pilki Siatkowej, Tenisa Stolowego oraz Pilki

Noznej (Zestaw program6w nauczania na rok szkolny 2)l7l2ll8, ZaN. Nr I do

uchwaly Nr 3/201612017). Program szkolenia sportowego dla klas IV-VI o profilu

pilka nozna zostal dostosowany do uczni6w klas mlodszych I-III (opracowanie

wlasne: Plan IQ SMS ZAPN - klasa I oruzdla klasy III).

. Dla kathdego oddzialu zaplanowano realizacjg obowigkowych zalg1 edukacyjnych

okreSlonych w ramowych planach nauczania: w szkolach publicznych (klasy II, III,

V, VII) oraz dla publicznych szk6l (I, IV, Yil). Zaplanowano realizacjg przedmiot6w

w zakresie rozszerzonym w kazdej z klas: z jgzyka angielskiego w wymiarze 3
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dodatkowych godzin oraz z zajg6 edukacji informatycznejlinformatyki w wymiarze
l dodatkowej godziny.

Szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nie kr6tsz ym oraz w wymiarze nie
nilszym niz lqczny wymiar obowiEzkorvych zajg6 edukacyjnych okresrony
w ramowym planie nauczania szkoly publicznej danego typu.

o Statut szkoly zawiera m. in. zasady klasyfikowania i promowania uczni6w oraz
przeprowadzania egzamin6w. W roku szkolnym 20t7/2018 przeprowadzono
klasyfikacjg Sr6droczn4 w klasach I-VII. Zgodnie zuchwal1Rp Nr ll1l/2ols z dnia
23'01'2018 r. ws. wynik6w klasyfikacji Sr6drocznej uczni6w w roku szk.2017l20lg
wszyscy uczniowie (130) zostali sklasyfikowani, w tym w klasie

oraz dw6ch uczni6w ztrzemai wigcej ocenami niedostatec znymi.
o W dniu kontroli (semestr II roku szkolnego 2Ol7l2OlB) stan uczni6w w szkole

wynosil: 139 uczni6w (dzienniki zajg6, ksigga uczni6w). W drugim semestrze roku
szkolnego 2017/20t9 przybylo 9 uczni6w.

o Szkola zatrudnia 45 nauczycieli, w tym nauczycieli etatowych 13 oruz 4 trener6w.
Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole s4 zgodne z obowiqzujqcymi
przepisami prawa. W dokumentacji szkoly stwierdzono brak 12 zaswradczeft
nauczycieli z Krajowego Rejestru Kamego oraz stwierdzono niewa2noS6
6 zaswiadczefi na dzief. zatrudnieni a nauczy cieli w szkole.

o Szkola prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczania ustalon4 dla szk6l publicznych:
ksiggg uczni6w, dzienniki lekcyjne dla kazdego oddzialu, arkusze ocen uczni6w,
dokumentacjE dotyczQc4 klasyfikowania. Sprostowanie blgdu i oczywistej pomyki
w dokumentacji przebiegu natczania dokonywane jest zgodnie z obowqzuj4cymi
przepisami.

o Szkola posiada dwie pieczgcie urzgdowe okr4gle (malai duza)wydane pruezMennica
Panstwowq oruz zgodnie z tozporzqdzeniem MEN z dnia 1g stycznia 2017 roku
w sprawie Swiadectw, dyplom6w paristwowych i innych druk6w szkolnych
(Dz. U . z 2017 r. poz. I7O, 794 oraz 10g3)

o szkola posiada wlasne pomieszczenia dydaktyczne: 7 sal lekcyjnych, w tym
pracownie przedmiotowe: komputerowa, jgzyka angielskiego, przyrodnicza, .

humanistyczna, matematyczna,3 sale do edukacji wczesnoszkolnej oraz Swietlica,
bibliotekg, jadalnig, szatnig, 2 salki gimnastyczne. ponadto, w budynku szkoly
mieszczq sig: sekretariat, pok6j nauczycielski orazgabinety: pielggniark i, fi4oterapii,
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pedagoga, trener6w. Szkola korzysta z nastgpuj4cych obiekt6w na terenie miasta
Zywiec: hali sportowej oraz dw6ch boisk trawiastych przy ul. Matejki, basenu

miejskiego MosiR, hali sportowej bylej Szkoly podstawowej nr 9,
Orlika w dzielnicy Sporysz oraz przy ulicy KazimierzaPrzerwa -Tetmaj era, zboiska
trawiastego Klubu Sportowego ,,Czami-G6ral" oraz z basenu Centralnego Osrodka
Sportowego w Szczyrku oruz hali sportowej przy Osrodku Wypoczynkowym,,Odys,,

w Zarzeczu.

' Wyposazenie pomi eszczeh dydaktycznych, kt6rymi dysponuje szkola, zapewnia
rcalizacjg podstawy programowej w zakresie ksztalcenia og6lnego.

10' Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w z,inqzky
ze stwietdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuricz ej oraz innej dzialalno5ci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono

11' Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oSwiatowe
(Dz. U . z 2017 r. poz. 59 i 949 ) zaleca sig:

o Pozyskad od naucrycieli zatrudnionych w szkole informacje z Krajowego Rejestru
Karnego, w celu potwierdzenia spelnienia warunk6w, o kt6rych mowa w art. l0 ust.
5 pkt 4 ustarvy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Naucryciela (Dz. lJ. z 2017 r. poz.
1189, 2203), zgodnie z art.10 ust. 8 i 8a tej2e ustawy oraz art.15 ust. 4 ustawy prawo

oswiatowe z 14 grudnia20r6 r. (Dz.lJ.22017 r. poz. sg,g4g i2203).

Termin realizacji zalecefi: 23.02.201g r.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

SZKOLA FODSTAU/OWA
MISTRZOSTWA SPCHTOWEGO

w Zywcu
saSoo ZY'utEC, ul. Grunwaldzka 5

tel- 33 883 70 0B
REGON: 3S70123780O0OO
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

$ZKCIr.A P 0 D 5T/"116J $Y/A
6fi lsTR;OsTt4/8. $F -$ f1 T*W[ *(i

w Z1rwcu
34-300 ZY\tr/lEC, ul" Grunrtaidzka 5

tel. 33 863 70 0$
REGON: 36701 237B0OOOQ

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymanra protokofu kontroli,

przysluguje prawo zgjoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehefi dotycz4cych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora O6wiaty, ul. Powstafc6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r.poa.1658).

5


