
DK-GL.5533,2,3,2017,

Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 1 im. Tadeusza KoSciuszki

w Rudzie Slqstiel, przy ul. Hallera 12.

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoty/plac6wki: Iwona Dutkiewicz.

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

ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice,

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Barbara Romanorvska-Kruszynska'

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 4 stycznia

201 8 r., DK-GL.553 3.2.3,201X,

6. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli (ze wskazaniem dni, w lahrych odbywaly

sig czynnoici kontroli): 5 i 12 stycznia 2018 r.

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

realizacja podstaw programowych i ramowych plan6w nauczania, przestrzeganie zasad

oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w, przestrzeganie statutu szkoly,

przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia, zapewnienie uczniom bezpiecznych

i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki oraz nadzfit sprawowany

przez dytektora szkoty w tym zakresie, w kontek3cie pisma rodzic6w skierowanego

do Rzecznika Praw Dziecka.

8. CzynnoSci kontrolne:

1) rozmowa z dyrektorem szkoly, paniq Iwon4 Dutkiewicz (notatka slu2bowa w aktach

sprawy);
2) analiza udostgpnionych dokument6w, tj.: ,,Szkola Podstawowa nr 1 im. Tadeusza

KoSciuszki w Rudzie Sl4skiej. Statut Szkoly", ,,Dziennik lekcyjny dla klas

N-VIII szk6l podstawowych, gimnazj6w oraz szk6l ponadgimnazjalnych wszystkich

typ6w. Klasal Rok szkolny 201712018", ,,Dziennik lekcyjny dla klas IV'VIII
szk6l podsta*@h, gimnazj6w oraz szk6l ponadgimnazjalnych wszystkich typ6w'

Klasal Rok szkolny 201712018", ,,I)ziennik lekcyjny dla klas IV-VIII szk6t

podstat-wych, gimnazj 6w oraz szk6l porradgimnazjalnych wszystkich typ6w. Klasa

IRokszkolny20|7l2018'',,,Dziennikzaj96wyr6wnawc,v"h,*
dla uczni6w klasJ". Rok szkolny 201712018", ,,Dziennik zaj96 dydaktyczno-

wyr6wnawczych 

-clla 

uczni6w tturgk szkolny

2OL7 /2018",,,Dzi"rrt raj gi dydaktyczno-wyr6wnawc zy ch z] w klasie

1- Rok szkolny 2}t7l2}l8", ,,Arkusz obserwacji zaj96 lekcyjnych" - dotyczy

obserwacji zajgd w dniu 17 listopada 2017 r. w klasie- oruz zaj96 w dniu

27 listopada1117 r, w klasie 

- 
,,Karta monitoringu w roku szkolnym 201712018*

(pigd arkuszy), ,,Monitoring dy2ur6w w roku szkolnym 201712018" (trzy arkusze),

protokolyzebranzrodzicarrliuczni6wklasfwdniuI2wrze5nia
2017 r. (trzy), ,,Orzeczettie N potrzebie ksztalcenia specjalnego",

,,lndyrvidualny program edukacyjno-terapeutycznY" - dotyczy ucznia klasy

,,Orzeczenie nr o potrzebie ksztalcenia

specjalnego",,,Indywidualny program

p arafa dyre ktora s7,ko{y/placdw k I

edukacyjno-terapeutyc 7f,1y" - dotyczy ucznia

kontrolujqcego/Ych .
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ksztaicenia specjalnego,', - 
,,orzeczenie * eofizebie

,,Indywidualny proq*l edukacyjno-terapeutyczny,,

pisemne wyja$nienia

lffitl'' '.d,*u 
4.s.tvcznia_2018 r. * ,ut*il.."-niffia; ;";;*;il* n .rr.

.wtJ
Podstawowej Nr I im' T. Ko6ciuszki w Rudzie Srarr.i.3 nlrok szkolny 2ol7lz0lg.,
,,Dostosowanie wymagaf edukacyjnych,' _ dotyczy- uczni6w

w aktach sprawy);
(po$wiadczane za zgodnoSi

3)losowanieuczni6wklasy-,f(notatkasluzbowawaktachsprawy),roanowy
z szescioma uczniami w obecnos ci i za zgodq ich rodzic6 w oraz w obecno$ci
dyrektora szkoly, pani Iwony Dutkiewicz (arkusze rozmowy z uczniem w aktach
sprawy);

4) oglgdziny mebli w jadalni i w wylosowanych salach lekcyjnych oraz szafek w szatni,w obecnosci dyrektora szkoly, pani Iwony Dutkiewicz inotatka sfuzbowa w aktach
sprawy);

szkoly, pani Iwohy
w aktach sprawy);
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dyrektora

Dutkiewicz (arkusze obserwacji zajg6 edukacyjnych

6) zapoznanie sig z wyjasnieniami dyrektora szkoly, pani Iwony Dutkiewicz , z dnia
12 stycznia2Olg r. (w aktach sprawy).

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:
Kontrolg przeprowadzono na polecenie Shst<iego Kuratora oswiaty, w zwi4zku z prosb4
Rzecznika Praw Dziecka o zbadanie sygnalizowanych w *oni;;;111 ,tu** rodzic6wnieprawidlowosci, w kontekscie przestrzegania praw uczni a oraz zapewnienia uczniomodpowiednich warunk6w nauki, wychowania i Lpieki, ze szczegolnym uwzglgdnieniem
nastgpuj4cych problem6w:

l) srednia liczbaprac kontrolnych w tygodniu oraz spos6b i forma ich przeprowadzania;
czy ich liczba jest zgodna z uregulowaniami w statucie szkoly, a tzw. kartk6wki
nie zastgpujq innych form spraw dzaniawiedzy,;

2) zbadanie zjawiska obciq2enia uczni6w pracami domowymi (w skali dnia i tygodnia);czy forma i stopieri trudnosci pracy domowej jest dostosowany do potrzebi mozliwosci uczni6w, czy z punktu widzenia nia)o* pJ*"*ir^igo zadawaneprace domowe realizujq cel, kt6ry powinny spelniai;
3) w jaki spos6b i w jakiej formie nauczyciele realizuj4 podstawg programow*z poszczeg6lnych przedmiot6w, ezy nie przerzucajq czgsci swoich obowiQzk6w

na rodzic6w w postaci zadawanych prac domowych;
4) cigzar uczniowskich tornistr6w i realizo*ane w szkole rozwiqzania w celu

ich odci4zenia;
5) poprawno5d rozkladu tygodniowe go zajg6uczni6w;
6) zgodnosl z prawem oswiatowym i prawem powszechnym statutu szkoly

oraz jego dostEpnoSi dla rodzic6w;
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7) komunik acja oraz szeroko poj gta wsp6lpraca z rodzicami uczni6w.

W ramach czynno5ci kontrolnych pozyskano informacje o przypadkach nieprzestrzegania

praw dziecka i praw ucznia w szkole. Podczas rozm6w cz9d6 wylosowanych uczni6w

O poinformowala o niestosownych zachowaniach nauczycieli, oP.i zwacanie

sig do ucznia siowami ,,g6wniarzu (...) nie mySlisz"; na pro$bg ucznia o wolniejsze

dyktowanie, odmawianie glo$nym zwrotem ,,trzeba byio stuchai". Pozostali uczniowie

!}twierazili, ze nauczyciele ,,raazej nie" zachowujq sig niewiaSciwie i nie udzielili

d5datkowych wyja6niefi w tym zakresie. Zgodrue ze statutem szkoly, uczefi ma prawo

do poszanowania swojej godnoSci, bezpieczefstwa oraz |yczliwego traktowania w procesie

dydaktyczny ($ 37 qst. I pkt 6, 7 i 10). il;Ipoinformowal tak2e o stosowaniu

,,kartk6wek" jrko rodzaju zbiorowej kary dla uczni6w: ,je$li jeste6my niegrzeczni,

to sq niezapowiedziane kartk6wki, np,z-z ostatniej lub danej lekcji". W statucie

zdefiniowano kartk6wkg, jako kr6tkq, lS-minutowq ,formg sprawdzania wiedzy z ostatnich

fizech lekcji lub zadania domowego, kt6ra nie wymaga zapowiadania przez nauczyciela.

Jednakze, przepisy statutu ($ 40 ust. 2) nie przewidujq takiego rodzaju kary dla uczni6w.

Ponadto, zgodnie za statutem ($ 40 ust, 1), uczef ponosi odpowiedzialnoSC za swoje czYnY,

a nie zachowanie koleg6w i kole2'anek z klasy. Dyrektor szkoty opracowala plan nadzoru

pedagogicznego na rok szkolny 2}l7l20l8 z uwzglgilnieniem wniosk6w z nadzoru

pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym otaz podstawowych

kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej paflstwa, zgodnie z S 23 ust, 2 rozporz4dzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. z 2017 r,, poz. 1658). Plan nadzoru zawiera wszystkie elementy wskazane

w $ 23 ust. 3 ww. rozporz4dzenia, w tym plan obsenvacji i zakes monitorowania, Dyrektor

przedstawila'ww. plan nadzoru na zebraniu rady pedagogicznej w terminie okre6lonym

w $ 23 ust. I ww. rozporzqdzenia, Dyrektor wraz z innymi nauczycielami zajmujqcymi

stanowiska kierownicze prowadzi dzialania zgodne z planem nadzoru, w tym obserwuje

zajgcia prowadzone przez nauczycieli w . Sprawuj4c nadzbr pedagogiczny,

dyrektor szkoly nie pozyskala niepokojqcych informacji. Przeprowadzane w szkole kontrole,

obserwacje zajgl dydaktycznych, monitoring oraz wsparcie udzielane nauczycielom

w zakresiei realizacji ich zadafi, z uwzglqdnieniem przestrzegania przepis6w prawa

o5wiatowego, moina uznae za niewystarczajqoe. W zwiqzku z powyzszym, celowym jest

poszerzenie dzialah dyrektora w ramach nadzoru pedagogicznego, w szczeg6lnoSci

w zakresie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadafi oraz kontroli przestrzegania

przez nauczycieli przepis6w statutu szkoly, w tym praw ucznia, zakresu odpowiedzialno5ci

ucznia i rodzaj6w kar udzielanych uczniom.

Ustalenia kontroli przyniosly potwierdzenie nieprawidlowoSci w zakresie oceniania uczni6w,

w tym sposob6w sprawdzania osi4gnigi edukacyjnych uczni6w.,rW trakcie analizy

dziennik6w lekcyjnych sfwierdzono, 2e z zapis6w temat6w zaj96 z: wychowawcq
jednoznacznie niie wynika, Le wychowawcy klas: dopelnili wszystkich

obowiqzk6w wskazanych w art. 44b ust. 9 ustawy z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie

oSwiaty (Dz, U. 22077, poz.2198, z p6in. zm.), tj. w zakresie informowania uczni6w

na pocz4tku roku szkolnego o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

oraz warunkach i trybie otrzymania wy2szej niz przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania. Zapisy temat6w z obowi4zkowyoh zajg( edukaoyjnych jednoznacznie
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nie wskazuj q, 2e nauczyciele ww. klas dopelnili wszystkich obowi4zk6w wskazanych

w art. 44b ust. 8 ww. ustawy, tj. w zakesie informowania uczni6w na pocz4tku roku

szkolnego o wymaganiach Ldutcacyjnyctr niezbgdnych do otrzymania przez ucznia

poszczeg6lnych 6r6iocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajg(' edukacyjnych'

wynikaj4cy ch z rcalizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania osi4gnigi

.juk"cy.lnych uczni6w-oraz warunkach i trybie otrzymania wyaszei ni2 przewidywana

,o.^"j-oceny klasyfikacyjnej z zaj96 edukacyjnych' Wediug dyrektora, wychowawcy

i nauczyciele dopelnili ww, obowiqzk6w, ale w d'ckumentacji nauczania nieprecyzyjnie

odnotowano ten fakt, ustalono, 2e w kontrolowanych dziennikach lekcyjnych uczniowie

najczgsciej mieli wpisane kilka ocen bie2qcych z prac pisemnych w formie kartk6wek

i spru*orian6w. Nie wszyscy uczniowie byli oceniani z odpowiedzi ustnych, co jest

niezgodnezestatutemszkoly($48ust.l2).Wi9kszoS0uczni6wklasyfipiala
pojednejoceniezodpowiedziustnej,Najcz9$ciejwpisane
w dziennikach byiy pojedyncze ocel1 z odpowiedzi ustnych u niekt6ryc! uczni6w,

- 

_rI
;=; uryi"$-tph uczni6w *siedmiu uczni6w 2]smiu uczni6w

,*uasie-Ponadto,stwierdzono,Lezniel<t6rychprzedmiot6wuczniowie
* o96l. nie byli oceniani z odpowiedzi ustnych, np.: brak oznaczenia takiej odpowiedzi

u wszystkich uczni6w. z d w Etry!{n; zQ}
ilasie *it zestnicz4cy

w rozmowach uczniowie najczg$ciej twierdzili, 2e w tygodniu Srednio maj4

2 - 3 sprawdziany i2 - 4 kartk6wki. W ocenie wigkszo6ci uczni6w (5/6), wszystkie prace

pisemne sQ zawsze odpowiednio wczeSniej zapowiadane, tj. kilka dni lub nawet dwa tygodnie

wcze$niej. Uczniowie nie mieli wiedry, ile maksymalnie prac pisemnych mo2e byd w ciqgu

jednego dnia i tygodnia. Uczniowie zadeklarowali, 2e maj4mo2liwoSC poprawiania slabszych

oceny, np.i zkartk6wki, sprawdzianu lub zadania domowego. Podczas kontroli pozyskano

r6wnie2 informacjg o nieprawidlowo$ciach w sposobie prowadzenia dokumentacji nauczania,

np.: w dzienniku ttusy*,a stronach 106, 109, 111, l16, Ll7,l19; w dzienniku klasy

- 
* ,tronu.r, tog, 

-fls, 
tl7, ll9, 123; w dzienniku klasyl na stronach

i6[-, f 15, 120. Sprostowania bl9d6w i oczywistych omyiek w tych dziennikach dokonywano

bez zastosowania skreSlenia kolorem czerwonym nieprawidlowych zapis6w, bez wpisania

kolorem czerwonym nad skresleniem wla5ciwych danych, bez zloherua czytelnego podpisu

i wpisania daty. Spos6b ten jest niesp6jny z opisanym w $ 25 ust. 3 rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu

prowadzeni a przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu

nauczania, dzialalnojci wychowawczej i opiekdnczej oraz rodzai6w tej dokumentacji

(Dz. tJ. 22017 r.., poz. 1646). CzynnoSci przeprowadzone przez dyrektora sfl<oly w ramach

sprawowanego nadzoru pedagogicznego nie wykaza\y 2adnych nieprawidlowo$ci w zakresie

oceniania uczni6w, tj. w dziennikach lekcyjnych nie odnotowano uwag dotyczqcych

oceniania lub sprostowania blgd6w, informacje odnotowane we wszystkich arkuszach

obserwacji zajgd nie s4 sp6jne z zaplanowanym celem tych obserwacji. W zwiqzku

ze stwierdzeniem przypadk6w nieprawidlowego sposobu prowadzenia dokumentacji

nauczania, nieprecyzyjnych zapis6w temat6w zajEi oraz wykorzystywania prac pisemnych

p srula dy rekto r a sz*oly/p lac 6w k i
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jako jedynej lub dominujqcej formy sprawdzania wiedzy uczni6w, za konieczne nale2y uzna6
poszerzenie kontroli dokumentacji nauczania oraz zakresu obsenvacj i njg6 edukacyjnych
w ramach sprawowanego nadzoru pedagogiczn ego przezdyrektora szkoly.
W ramach czynnoSci kontrolnych nie ponaierdzono zastrzezen rodzic6w, dotycz4cych
obciq2enia uczni6w pracami domowymi. Uczniowie, z k|6rymi przeprowadzono roznowy,
zadeklarowali, ze ich zadania domowe nie s4 .ruro.irlo*e w skali dnia i tygodnia,
tj' codziennie po$wigcajq na jego wykonanie od 5 - lo r|inut do 2 godzin,,z przerwami,,,
zadania nie sq zadawane codziennie i nie ze wszystkich przedmiot6w. Jako gi6wn4 formE
zadania domowego - wskazali iwiczenia lub kr6tkie notatki. Uczniowie ,r.r.g6lri. docenili
formg zadania domowego ,IItj. ciekawy projekt w forrnie do wyboru. uczniowie
poinformowali r6wnie2, ze w przyp&u obszerniej szego zadania, dostaj4 na jego wykonanie
wigcej czasu' np': z czwartku na poniedzialek lub wtorek. podczas wszystkich
obserwowanych zajg(: stwierdzono, Le nauczycielki tradycyjnie sprawdz aly zadanredomowenapocz4tkulekcji'Na.koricu,ujeeQoraz{iInauczycielkizadaly
zadarue domowe jednakowe dla wszystkich u6i6*, sp6jne z tematem lekcji,tj' odpowiednio: kilkuzdaniowa notatka na Srodg i kilka kr6tkich zad,artw zeszycie cwiczeri.WtrakcieobserwowanychzajE(,,enauczycielkasprawdzilaiocenilapisemn4
praca domowE dwojga uczni6w. Podczas tych zajg| nauczycielka w og6le nie zadala pracydoloyej z biezilcej lekcji - przypomnial, 2e zwyczajowo przed weekendem nie zadaje
zadania domowego. Podobne informacje na temat zadania domowego pozyskanoI udostgpnionych przez dyrektora szkoly pisemnych wyja$nieri nauczycieli, prowadzqcych
zaacftw Kla-sre 

-ustalenia kontroli nie potwierdz.ai4 zastrzehefi rcdzicdw, dotycz4cych sposobu realizacji
podstawy programowej ksztalcenia og6lnego. Dyrektor szkoly podejmuje planowe dzialaniaw zalaesie nadzorowania realizacji nowej podstawy programowej. Stwierdzono,
2'e dla wylosowanych uczni6w posiadajEcych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego
opracowano indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. programy te zawterajq
wszyskie elernenty okreslone w $ 6 ust. I rozporzqdzeniaMinistra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2ol7 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowaniai opieki dla dzieci i mloiziezy niepelnosprawnych, niedostosowanych spoleczniei' zagrokonych niedostosowaniem spolecznym (Dz, U. z 201? r., poz. l57g). w szkole
dla ww' uczni6w zotganizowano zajgcia rewalidacyjne oraz udzielana jest im pomoc
psychologiczno-pedago giczna w rormie zajE6, dydaktyczno-wyr6wnaw czych. Dzialania
szkoly zapewniaj4 realizacjg zalecefi zawartych \\r orzeczeniach o potrzebie ksaalcenia
specjalnego ww. uczni6w' Wszyscy uczniowie, z kt6rymi przeprowadzono rozmowy,nie potwierdzili, 2e nauczyciele uniemozliwiai4 im wypoczynek podczas przerwy
$r6diekcyjnej, np. znacr-4co przedlu2aj4c lekcje. IJczniowie zaprzeczyli, ze nauczyciele
wigkszoSi lekcji odpytujq uczni6w, a potem zadajl duzo iwiczeri do wykonania w domu
z rodzicami' Wedlug uczni6w, nauczyciele nie ignoruj4 ich pr6$b o ponowne ,,wytlumaczenie
materialu". Obserwowane w trakcie kontroli zalgcia edukacyjne byty prowadzone
pod nadzorem :upowaZnionych do tego os6b, zgodnie z $ 13 rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z anii lt grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze6stwa
i higieny w pubiicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. lJ. z 2oO3 r., nr 6, poz.
69). Podczas tych zajg(, byty rearizowane cele ksztalcenia, tj wymagania og6lne
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iszczeg6lowe,okreSlonew.za|qczrnkunr2dorozporz4dzewaMinistraEdukacji
Narodowej z dnia t+ tu,.go 20|7 t, * ,p,u*i. podstawy programowej wychowanta

przedszkolnego oraz podstawy p]ogran:wej ir*r*"i. ogolnego dla szkoty podstawowej'

wtymdlauczni6wzniepelnospr.,*'s''eintelektualnqwstopniuumiarkowanym
lub macarym, ksaalceniu og6tn.go aru it*zfwej szkoty I stopnia" ksztalcenia og6lnego

dlaszkolyspecjalnejprzysposabilr.l.dop,u"yorazksztalceniaog6lnegodlaszkoty
policealnej (Dz. U. )Oiti"'po'jSOl' uczniiwie cletnil^:t-Tuntt"li w zajqciach' l

Podczas kontroli nie bylo mo2liwosci ustalenia ciq2aru uczniowskich tornistrow' natomiast

pozyskano inro'-u";"' na temat jt"*:i zapewniony ch nlz3z szkolg warunk6w nauki'

wychowania i opi.r.i, * iym podjgty.t, oriuiliuch w celu odciq2enia tornistr6w' uczniowie'

z kt6rymi przeprowadzono rozlno*, ,oinrormowali, 2e nie posiadaj4 szafek w szkole'

alemajqmo2liwoS0pozostawienia.stroj6wsPortowYchwszatniorazczgscipodrEcznikow
i zeszyt6w w sati lekcyjnej. c2966 "";;l#--zafe\!1owala, 

Le nie chce korzvstac

z takiej mo2liwosci. w 6akcie our.*urJi ,ujecffi stwierdzono widocznych szafek' szuflad

lub p6tek dla uczni6w w klasach. w l*.i. oglgdzin szatni stwierdzono ' 2e iest

ona usytuowana w suterenie budynku A. W szatni, w zamykanych, okratowanych boksach

majdowaty ,iE *ieour.i na ubrania aru *s'y'trtich uczni6w danej klasy oraz laweczki'

Dla klas t- udostgpnion" .; 
,urykunr. -boksy 

o lqcznej powierzchni

ok. 48 m2. w korytarzu szatni, wzdlu2.i.anti $ciany znajdowalo sig siedemdziesiqt nowych'

zamknigtych, nieu2ywanych szafek o *y-iuru.i ot. 
.84126.148cm. 

ortY wyjasnila'

Le te szafki zostanq w najblizszy poniedzialek. udostqpnione uczniom klas

_ oyr"tro, poinformow alu ze ww. szafki zakupiono ze Srodk6w wlasnych

({g%)orazfundusoy,uayrodzic6rv(3oyo.wszatni,aninakorytuzachbudynkuAniebylo
2adnych innych zamykanych inay*iirrutnyct, sza{'ek dla uczni6w pozostalych klas

nier6wnopotraktowanouczni6wwtvn,zakesie.Ustaleniakontroliwskazuj4,
2e nie wszystkim uczniom ,up.*,,iono * po*i",,czeniach szkoly w wystarczaj4cym

zakresie mo2liwos6 pozostawieni. ,+.i poirqcznik6w i przybor6w szkolnych' co jest

niezgodne z $ 4a **. ,orpo, zqdzenia* sp'u*ie tezpieczeristwa i higieny' Podczas oglqdzin

mebli w jadarni na parterze budynku A ustalono, ze dzieciom udostgp'niono stoly i krzesla

o trzech wysokosciach. w wylosowanych salach lekcvjnlch na pierwszym i drugim piQtrze

budynku A zaobsenvowano stoly i krzesla o dw6ch wysokoSciach' w zwiqzku zpowyaszym

stwierdzono , Le spmgl,z kt6rego to,,y,tu.ll,czniowie, jest dostosowany do zasad ergonomii,

zgodnie z $ g ust. i'ww. ro)poru4dzeniu * sprawie bezpieczeristwa i higieny. Ustarono,

2e uczniom zapewniono prawo do wypoczynku podczas przer$ry sr6dlekcyjnej - wszys&ie

obserwowan e zaiEciazakoficzono u.rp"ir.atio no lzwonku 
na przerwg' Podczas rozm6w

uczniowie r6wnie2 udzielili podobnycir lnformac3ialna ten temat' Dyrektor zadeklarowala

odpowiednie przygotowanie szkoly do realizacji z,lda,I, wynikajQcych z wdro2enia

reformyedukacji:,,zakupione.zostalvnowepomocenaukowedonowychprzedmiot6w
wprowadzony.t,.,*,-t.iu,u"r, I,. Potwierdzaj4 to obserwacje zajE6 edukacyjnych,

podczas kt6rych nauczycielki wykorzystywaly zalecane warunki i sposoby realizacji

podstawy programowej, spdjne , ii"^tuiem nr 2 do ww. tozporz4dzenia w sprawie

podstawy programowej. ,.-_r_1^r., +.,anrrninr,F oc, zai
Nie stwierdzono nieprawidtowosci w zakresie rozkladu tygodniowego zajEd uczni6w'

z anallzy dziennik6w lekcyjnych klas lr rvynika, 2e przedmioty nie s4 lqczone

parafa dy rekto ra sz*oly/p lacdw hi
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w ,,dwugodzitne b\oki", sq tdwnomiernie rodozone na wszystkie dni tygodnia, najczgsciej
po sze$6 godzin lekcyjnych. Liczba godzin z poszczegllnych zajg(, edukacyjnych jest zgodna
z tygodniowym wymiarem godzin okredlonym w zalqczruku nr 1 do roqorzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych plan6w nauczania
dla publicanych szk6t (Dz. lJ, z Z0lT r., poz. 703).
Organ nadzoru pedagogicznego nie ma moZliwoSci kontrolowania dzialan szkoly w zakesie
zapewnienia rodzicom uczni6w dostgpu do informacji publicznej, jednak2e pozyskano
informacje, kt6re 6wiad czq o niewystarczaj4cym przestrzeganiu przepis6w statutu szkofy
w zakresie prawa rodzic6w do zapoznania sig ze statutem ($ 42 ust. 2 pkt l). Nowy statut
szkoly zostal przyjgty uchwai4 nr 9/2017/2018 rady pedagogicznej z dnia 29 listopada
2017 r' Dyrektor wyjasnila, 2e ww. statut jest dostEpny w gabinecie dyrektora
oraz w bibliotece szkolnej. w dziennikach lekcyjnych klas si6dmych nie odnotowano
zebrari uwzglgdniaj4cych zapoznarie rodzic6w uczni6w z nowym statutem, natomiastna stronie intemetowej szkoty udostgpniono ten clokument znaczni e po2niej, tj. dopiero
7 stycznia2Ol8 r.
Podczas czynnosci kontrolnych pozyskano informacje, dotyczqce niekt6rych aspekt6w
wspdlpracy szkoly z todzicatrri uczni6w. W roku szkolnym zolTlzols rodzice maj4

:Yl*":: bie24cego sledzenia frekwencji oraz osi4gnigi edukacyjnych ich dzieciw oztenntku elektronicznym, kt6ry jest prowadzony r6wnolegle z tradycyjna dokumentacjE.
Ustalono, ze w klasach fi odbyty sig po dwa planowe zebrania z rodzicarti,tj' 12 wzesnia i L7 paldziernika 2017 r, Natomiast w dniu 4 stycznia 20lg r. w klasie

#.:0,!1: _.iu ,,zebranie dodatkowe w sprawie zachowania oruz ocen krasy',,w l(torym uczestniczyli rodzice 12 z 22 uczni6w, Dyrektor wyjasnila, ze na tym zebranium'in' 
"om6wiono czgstotliwo$d i zakres zadartdomowych oraz ustalono zasady wsp6lpracyrodzic6w z nauczycielami". Rodzice uczni6w maja r6wniez mo2liwos6 korzystaniaz indywidualnych konsultacji z nauczycielani. Z uoosigpnionych w szkole dokument6w,tj' dziennik6w lekcyjnych i protokol6w zebrah, jednoznicznie nie wynika, 2e nauczycielei wychowawcy 

- 
klas 

-} 
na pocz4tku roku szkolnego dopelnili obowiqzku

informowania rodzic6w ucini6w w zakresie wskazanym w art. 44b ust. g - 9 ww. ustawy.
Udostgpniona dokumentacja potwie rdza, 2erodzicom wylosowanych uczni6w posiadaj4cych

l::g]u-u edukacyjno-terapeutycznego, co jest zgodnaz g 6 ust, 12 pkt 2 rozporz4dzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia zbn r. w sprawie warunk6w
organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla <jzieci i mlodzie2y niepeinosprawnych,
niedostosowanych spolecznie i zagroLonych, niedostosowaniem spoiecznym(Dz' U' 22017 t-, poz. 1578). w trakcie kontroli nie sprawdzano, czy w bie2qcym roku
szkolnym dyrektor niezwlocznie pisemnie poinfonnowala rodzic6w uczni6w, objgtych
lomoce 

psychologiczno-pedago gicinq,, w zakresie wskazanym w $ 23 ust. 2 rozpo rzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20n ;. w sprawie zasad organizacjii udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,*,publicznych przedszkolach, szkolach
i plac6wkach (Dz. u . z Z0l7 r ., poz. I 591).

l0' opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzkuze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalno6ci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dziaialnosci statutowej szkoly/prac6wki:

p o rafo dy re kto ra s z* o ly/p la c d w k I
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Zgodniezart,44bust.l0ustawyzdniaTwrzednialgglr.osystemieoSwiaty
(Dz.U.z20|7,po2.2|98,2p6in.^,1,u*,1:ry.powinienokre6lacszczeg6lowe
warunki i sposoby oceniania *.*t Unrriti;;g"' Jedrrakze' statut kontrolowanej szkoty

($ 48) nie zawiera regulacii na temat O.prrr.*foq \iczby ptac plsemnych U CiqgU [nit

oraz tygodnia. W stalucie wskazano ocenianie uczni6w za pisemnq pracq pt': 
'Badanie

wynikow nauczania", co jest sprzeczne z zasadami okreslonymi w art' 44b ust' 3 i art'

44e ust. 1 ww, ustawy. Celem p,,.p,o*udzanych w szkole badari, diagnoz, probnych

sprawdzian6w nie jest otrzymanie bie24cej oceny ptzez lczria, ale okreSlenie jego mocnych

i slabych stron ofaz kierunk6w moavntu"ii ^",o0 
i form dalszej pracy nauczyciela' statut

szkoly ($ 49 uri. Z) nieprecyzyjnie 
I okre$la termin ustalenia 6r6drocmych ocen

klasyfikacyjnych,cojestniezgodnez.art.44hust6ww.ustawy.Statutszkoiyzawiera
nielogiczne przepisy, np.: ,,uczniowi nieobecnemu na lekcji, na kt6rej pozostali uczniowie

pisali sprawdzian, i.unto*r.E lub innq watnqprac9 na ocenQ wpisuje sig w odpowiedniej

rubryce oznaczenie 0. ($4& ust. 16), Statui ,rtoly ($ 48 uS. 4) jednoznacznie oke$la

minimalnq liczbg ocen z przedmiot6w nauczanych w rvymiarze jednej godziny tygodniowo'

podczas gdy propor";on,lnie nie. okeSla takiego limitu z innych zaj96 edukacyjnych,

tzn. wnioskuj4c na podstawie t.go pr^pisu, i przedmiot6w takich jak jgzyk polski

i matematyka wystarc ry | - 4 ocen ui.rq"y.t, aty klasyfikowac ucznia' Statut szkotry

($50ust'5)nieprecy,yini"opisuje*u,unriitrybotrzymaniawy2:szqnizprzewidywana
rocznej oceny klasyfikacyj nei z zaj96 edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej

zachowania. Kompetencje w tym zakresie statui alteguje nauczycielowi, co jest niezgodne

z art. 44bust. 5 pkt 6 i ust. 10 ww. ustawy' wskazany w statucie ($ 54 ust' 2) termin

skladania zastrzeLeit do ustalonych rocznych ocen klasyfikacyjnych jest sprzeczny

z terminem wskazanym w art. 44n ust. 3 ww. ustawy. wskazany w statucie ($ 42 ust'

2pkt12)trybotrzymywaniaprzezrodzic6wkopiiwielospecjalistycznejocenypoziomu
funkcjonowania ur^iu otM indywidualnego pro$amu edukacyjno-terapeutycznego

niejestsp6jnyz$6ust.12tozporz4dzenialrdinistraEdukacjiNarodowejzdnia
9 sierpnia 2Ol7 r. w sprawie *u*rrt O* oig*i'o**'ia ksztalcenia' wychowania i opieki

dla dzieci i mlo&ie2y niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecatie i zagro2onych

niedostosowaniem spolecznym (Dz. u. z'2017 r., poz. 1578). zgodnie z afi' 69 ust' 4 ustawy

z dnia 14 grudnia 2076 r. - Prawo o$wiatowe (Dz' u' 22017 r'' poz' 59' z p6ht' an')'

dyrektorszkolywykonujezadaliaprzewodnicz4cegoradypedagogicznejimoZezapewnid
odpowiedniewarunkidlauchwaleniapilnychzmianwprzepisachstatutu.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy , aniu 14 grudnia 2016 r' - Prawo oswiatowe

(Dz. U. 22017 r.' poz' 59, zp6im' zrn) zaleca sig:

1 ) Przestrz"gud 
"utu"t 

szkoty' w szczeg6lno$ci w zakresie:

a) prawucznia, wtym okre6lonych w $ 3? ust' 1 pkt 6' 7 i 10'

b)zakresuodpowiedzialno3ci.uczniairodzaj6wkarudzielanychuczniom,
o ktorych mowa w $ 40 ust' I - 2'

c) praw rodzic6w, w tym wskazanych w $ 42 ust' 2 pkt 1'

Termin realizacji: 22 styczn\a2018 r'

2) Prueslrzega| zaiado ceniania uczni6w' w szczeg6lno6ci :

a)oceniacosi4gniqciaedukacyjneuczni6wwewszystkichformachokeslonych
w $ 48 ust' 12 statutu szkolY;

kontroluJqcego/Yc\
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b) informowac uczniow i ich rcdzic6w na poczEtku roku szkornego
o wymaganiach edukacyjnych niezbgdnych do otrzyman ia poszczeg6lnych
$r6drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zaiE(, edukaryinych,
wynikajqcych z realizowanego programu nauczania, sposobach sprawdzania
osiqgnigi edukacyjnych uczni6w oraz warunkach i trybie otrzymania wy1szej
niz przevndywana rocznej oceny klasyfrkacyjnej z zaigi edukacyjnych,
zgodnie zart.44b ust. 8 ustawy zdniaT wr.esnia 199i r. o systemie o$wiaty
(Dz. U. z 2017, poz. 2t9g, z p62n, mt.);

c) informowai uczni6w i ich rodzic6w na poczqtku roku szkolnego o warunkachi sposobie oraz kryteriach oceniania zachowa nia oraz warunkach i trybie
otrzymania vryzszej niz przewidywana rocznej oceny krasyfikacyjnej
zachowania, zgodnie art. 44b ust, g ww, ustawy o systemie odwiaty.

Termin realizacji: 22 stycznia2O I g r.
3) Prawidlowo prowadzic dokumentacjg przebiegu nauczania, dzialalnosci

wychowawczej i opiekuriczej, w szczeg6rnosci w dziennikach rekcyjnych
dokonywai sprostowania blgd6w i oczywistych omylek na zasadach opisanychw $ 25 ust' 3 rozpotz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia2017 r. w sprawie sposobu prowadzeni a przez publiczne przedszkola,
szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalno$ci wychowawczeji opiekuriczej oruz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. rJ. z 2or7 t., poz, 1646),tj' poprzez zastosowanie skreslenia kolorem czerwonym nieprawidlowych
zapis6w, wpisanie kolorem czerwonym nad skresleniem wlasciwych danych,
zlohenie czytelnego podpisu i wpisanie daty.
Termin realizacji: 22 styczrua 20lg r,

4) Zapewrui wszystkim uczniom, w r6wnym stopniu, mozliwosi pozostawienia czgscipodrgcznik6w i przybor6w szkolnych w pomieszczeniach szkoty, zgodnez $ 4a tozpotz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia
2002 r' w sprawie bezpieczeristwa i higieny rv publicznych i niepublicznych szkolach
iplac6wkach (Dz. rJ.22003 r,, nr 6, poz.69).
Termin realizacji:3 I sierpnia 201g r.

5) Dokonai zmian w pranie nadzoru pedagogicznego poprzez poszerzenie
redlizacj i zadafi , dotycz4cych:

a) kontrol i przestrze g ania przez nauczyciel i przepi s6w prawa,
' b) obserwacji zajg edukacyjnych,
c) wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadart,

zgodnie z 5 23 ust. 3 pkt 2 - 3 i ust. 4 rozporz[dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 2s sielpnia zorT r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. 22017 r., poz. l65g).
Termin realizacji: l6 lutego 20l g r.
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D YREKTOR
-i rl(oly P od slar-o.weJ. nr'1
iilTJotl,*"' *oi ciriszki

Cru,ix,,r. {3

podpis dyrektora szkoly/placdwki' mieisce i data podpisania protoknlu

tZ. poswiaiczenie odbioru protokotu kontroli:

srrlY- eoosrawovci nr't
im. Tad'u3za [oiciuszkt

"JlB}.ry.,f,t1+:9*" 6l,r,ie , 13. .t\r-* * .'{:!3,

i"iioi,,:o;:,;;;,:;;;;;;;,')''J*i''^'i"i'ilr';;l;;;";;'tokotu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotru

kontroli,przyslugujeprawozgloszeniapisemnych,uTotywowanychzastrzeLefi,dotycz4cych
ustalefr zawartych w protokole' kontroli <io Sqs6ego Kuratora O5wiaty'

ul. Powstaric6w 41a, 40.024 Kuto*i.e,,godnie z $ 18 ust. l rozporzqdzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r' w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. 22017 r'' Poz' 1658)'

p arafa dyrekto ra sz,koly/p lqcdtokt

l$ 3u*t,;e.;u

porafo/Y kontroluJqcegotlch,
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