
DK-8B.5533.2.13.2018

Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 2 im. gen. broni Stanislawa

Maczka w Jaworzu, ul. Wapienicka 10

Imig i nazwisko dyrektora: Barbara Szermartska

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Anna Augustyniak-Soj

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12.01.2018 r.,

DK-88.5s33.2.13.2018

6. Terminy rozpoczgciai zakoficzenia kontroli: 16 stycznia 2018 r.

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

P rzestrzeganie statutu szkoty.

8. CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkoly,

b) analizadokument6w:

o statut szkoly

o protokoly posiedzeri rady pedagog1cznej

o uchwalarady pedagogicznej sprawie uchwalenia statutu szkoly.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

1) Kontrolg przeprowadzono w zwiqzkuz analiz1Uchwaly Nr XXXIV|262|2017 Rady Gminy
Jaworze z dnia 28 listopada2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej
nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu skierowan4 do tut. UrzEduprzez organ ptowadzqcy
zgodniezart.88pkt.8ustawyzdfia 14grudnia2016r. PrawoOSwiatowe (Dz. U.2017r.
poz. 59 z pdln zm.).

2) Zmiany w statucie Szkoly Podstawowej nr 2 w Jaworzu uchwalane s4przezradE
pedagog;cznq, zgodnie z okre6lon4 w ustawie o systemie oSwiaty kompetencj4. W szkole nie
powstala rada szkoly. Podejmowane uchwal jest dokumentowane w protokolachzebrafirady
pedagogicznej. Uchwalaw 101201712018 radypedagogicznej SzkotyPodstawowejnr2
w Jaworzu w sprawie uchwalenia statutu szkoly zostal.apodjgta 30 pa2dziernika20lT r. -
protok6l z posiedzenia rady pedagogScznej z dnia3} puhdziernika2}I7 r.

3) $ 18 ust. I i 2 statutu zawiera og61ne przepisy z zal<resu wsp6ldzialania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami dzialaj4cymi na rzecz rodziny,
dziecka imlodzieZy.
W4tpliwo6(, budzi przepis S 47 ust. 3 statutu w zakresie zapoznawania rodzica
ze szczeg6lowymi warunkami i sposobami oceniania wewn4trzszkolnego obowi4zuj4cymi
w szkole. Zapis ten mole skutkowad nieskutecznym powiadomieniem rodzica
w przedmiotowej sprawie.
W zwi1zku z powyZszwn proponuje sig rozwuZyd doprecyzowanie powyzszych przepis6w
statutowych w zakresie organizaqi wsp6ldzialania z poradniami psychologiazno-
pedagogicznymi oraz innymi instytucjami dzialajqcyminarzeczrodziny, dzieckairrrtodzie?y
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atakhe trybu zapoznawania rodzic6w ze szczeg6lowymi warunkami i sposobami oceniania
wewn4trzszkolnego obowi4zuj4cymi w szkole.

4) Statut nie zawiera wszystkich zapis6w okre3lonych w art. 98 Prawa o5wiatowego (Dz. U.

z 2017 r. poz. 59 z pdin zm.) w tym:
a) zakresu zadah nauczyciela bibliotekarza, cojest niezgodne z art. 98 ust.1 pkt. 7 Prawo

oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p62n zm.);
b) orgafizacji wewn4trzszkolnego systernu doradztwa zawodowego, co jest niezgodne z arl.

98 ust.l pkt. 16 Prawo o3wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pdin zm.).W $ 39 statutu
okreSla jedynie, 2e zajEcia w zakresie doradztwa zawodowego prowadzone sq przez
koordynatora ds. doradztwazawodowego, z okre5leniem jego zadah1'

c) trybu skladania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, co jest niezgodne z art.98
ust.l pkt. 17 Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pdin zm.);

5) Ponadto statut nie zawiera postanowiei dotycz4cych prowadzonych klas dotychczasowego
gimnazjum - niezgodn o{6 z art. 322 ust. 6 Ustawy z dnia I 4 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzaj4ce ustawg - Prawo oSwiatowe (Dz. U. 2016 r., poz. 60).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi1zl<u
ze stwierdzonymi nieprawidtowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie dotyczy.

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

2017, poz. 59 z p6in. zm.) zalecasiE.
okreSlid w statucie szkoly zakres zadafi nauczyciela bibliotekarza, organizacjg
wewn4trzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz tryb skladania skarg
w przypadku naruszenia praw ucznia, zgodnie z art.98 ust.L pkt. 1, 16 i l7 Prawo
oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. po?, 59 zpdin zm);

okreslid w statucie organLacjg prowadzonych klas dotychczasowego gimnazjum -
zgodnie z art. 322 ust.6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzaj4ce
ustawg - Prawo oSwiatowe (Dz. U. 2016 r., poz 60).

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
YREKTOR

Szkola podstawowa nr 2
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dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzyrnania protokolu kontroli, przysluguje prawo

zgLoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezefi, dotyczqcych ustalerl zawartych w protokole kontroli do SQskiego

Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzeria Ministra Edukacji

Narodowej z dnia25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (D2.U.2017.1658 ).
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