
DK-GL.5533.2.4.2018

Protok6l kontroli dorafnej

1' Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa sportowa nr 15 z Klasami
Integracyjnymi im. Polskich olimpijczyk6w w Rudzie Slqskiej, pr zy ul.Energetyk6w 15.2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly/plac6wki: piotr prencel.

3' Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzlr pedagogiczny: Slaski Kurator oswiaty,
ul. Powstari c6w 4l a, 40-024 Katowice.

4. Imig i nazwisko kontrolui4cego: Barbara Romanowska-Kruszyriska.
5' Data wydania i numer upowaznienia do przeprowa dzenia kontroli: 14 lutego

20 1 8 r., DK-GL.55 33.2.4.2019.
6' Terminy rozpoczEcia i zakonczenia kontroli (ze wsknzaniem dni, w ktfirych odbywaty

sig czynnoici kontroli): 19 i20lutego 201g r.
7 ' Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy prawo oiwiatowe):

tealizacja przez dyrektora zad'an w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;
wsp6lpracy z rudq, pedagogiczn4, rodzicami oruz samorz4dem uczniowskim; wsp6ldzialania
ze szkolami wyaszymi; prowadzenia zajgc z uczniami oruz doskonalenia zawodowego;
wykonywania innych zadan wynikaiEcy ch z przepis6w szczeg6rnych.

8. CzynnoSci kontrolne:
1) rozmowa z dyrektorem szkoly, panem Piotrem Prenclem (notatka sfuzbowa w aktach

sprawy);

2) analiza udostgpnionych dokument6w, tj.: ,,plan nadzoru pedagogicznego Szkoly
Podstawowej Sportowej Nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. polskich Olimpijczyk6w
w roku szkolnym 201712018", ,,Aneks do planu nadzoru pedagogicznego Szkoly
Podstawowej Sportowej Nr 15 z Klasami Integracyjnymi im. polskich olimpijczyk6w
w roku szkolnym 201712018", ,,protok6l z posiedzenia Rady pedagogicznej z dnia
22 czerwca2077 r."',,Protok6l z posiedzenia Rady Pedagogicz nej z dnia 1 1 wrzeSnia
2017 r'",,'Uchwala nr 9/17118 Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej - Sportowej
Nr 15 w Rudzie Sl4skiej z dnia 27 listopada 2017,, - dotyczy przyjgcia nowego
statutu szkoly, ,,Uchwala Rady Rodzic6w z dnia 3l.og.zol7,, - d,otyczy przyjgcia
programu wychowawczo-profilaktycznego, ,,opinia Rady Rodzic6w z dnia
31.08.2017" - dotyczv szkolnego zestawu podrgcznik6w i program6w, ,,Uchwaraff 121201712018 Rady pedagogicznej Szkoty podstawowej Sportowej
w 75 z Klasami Integracyjnymi w Rudzie Sl4skiej z dnia l5 lutego 20lg r.,, - dotyczy
regulaminu rady pedagogicznej, ,,Regulamin Rady pedagogicznej szkoly
Podstawowej Sportowej n-r 15 z Klasami Integracyjnymi im. polskich
olimpijczyk6w w Rudzie Sl4skiej (poSwiadczone za zgodnoSi z oryginalem kopie
w aktach sprawy); do wgl4du udostgpniono: ,,protokoty Rady pedagogicznej,'- dwie
ksiggi, ,,Polski Zwiqzek Lekkiej Atletyki. Program szkolenia w lekkoatletyce
dla dzieci i mlodziezv w wieku 14-15 lat. Etap ukierunkowany (przygotowanie
podstawowe). Program rekomendowany przez Polski Zwiqzek Lekkiej Atletyki.
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lekkoatletycznej dla uczni6w i zawodnik6w w wieku t4-15 lat", teczka
pt.:,,Nauczyciele kontraktowi", zaSwiadczenia i certyfikaty ukoriczenia szkoleri:
,,Budowanie zespol6w, planowanie i organizowanie pracy w zespolach
nauczycielskich", ,,Racjonalizacja istniej4cej struktury rady pedagogicznej i pomoc
w okreSleniu zadan dla kazdego zespolu, a nastgpnie w planowaniu dzialah
i ich monitorowaniu", ,,wsp6lczesna wiedza o warunkach sprzyjaj4cych procesowi
edukacyjnemu organizacja przestrzeni lekcyjnej, nowoczesne metody
aktywizujqce", ,,Nadz6r pedagogiczny w szkole", ,,Ignorantia iuris nocet - zmiany
w ustawie o systemie oswiaty i nie tylko", ,,Szkola wobec wymagari pafistwa",
,,Zmiany w prawie oSwiatowym", ,,Ochrona danych osobowych,,, ,,'Wychowanie
ftzyczne i sport szkolny w swietle reformy edukacji", teczka pt.: ,,praktyki
student6w", teczka pt.: ,,Samorzqd uczniowski", arkusze obserwacji uroczystosci
szkolnych, karty obserwacji dy2ur6w, karty oceny obserwowanej lekcji, karty
obserwowanychzaigC arkusze rozmowy znavczyctelem, arkusze obserwacji lekcji;

3) obserwacjazajgd nychprzez dyrektora szkoly, pana
Piotra Prencla, (konspekt Iffii""ffi rnilbowaw aktach sprawy);

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z ocenq pracy dyrektora szkoly. Ustalono, ze dyrektor
szkoly opracowal plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017l2OlB
z lJwzglgdnieniem wniosk6w z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku poprzednim
oraz podstawowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej pafrstwa, zgodnie
z $ 23 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 t w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ. z 2017 r., poz. 1658). Plan nadzoru
zdwieru elementy wskazane w $ 23 ust. 3 ww. rozporzqdzenia w sprawie nadzoru
pedagogicznego. Dyrektor przedstawil ww. plan nadzoru na zebraniu rady pedagogicznej
w terminie okreSlonym w $ 23 ust. 1 ww. rozporzqdzenia w sprawie nadzoru
pedagogicznego. Dyrektor dokumentuj e realizacjg dzialah wynikaj4cych z planu nadzoru.
Zmiany w planie nadzoru sQ wprowadzane w trybie okreSlonym w $ 23 ust. 4 ww.
rozporz}dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Aktualnie w szkole nie stwierdzono
nieprawidlowoSci w zakresie planowania r realizacji nadzoru pedagogicznego.
Stwierdzono, 2e dyrektor szkoly wsp6lpracuje z rad4 pedagogiczn4, radq rodzic6w,
samorz4dem uczniowskim i dba o prawidlowq realizacjE kompetencji tych organ6w.
Z pozyskanych informacji wynika, 2e rada pedagogiczna, rada rodzic6w oraz samorz4d,
uczniowski dzialaj1 zgodnie z kompetencjami tych organ6w, okreSlonymi w art. 70, art.
84 ust.2iart.85 ustawy zdnia 14 grudnia 2016r. -Prawo oSwiatowe (Dz.tJ.z2Ol7 r.,poz.
59, z pofin. zm.). Ustalono, 2e rada pedagogiczna uchwalila nowy statut w dniu
27 listopada20lT r. Rada rodzic6w w porozumieniu z rad4 pedagogicznquchwalila program
wychowawczo-profilaktyczny na bielqcy rok szkolny. W trakcie rozmowy dyrektor szkoly
poinformowal o inicjatywach rodzic6w, takich jak: organizacja festyn6w rodzinnych, akcji
charytatywnych, szkoleri dla rodzic6w uczni6w. Dyrektor podkreslil, Ze rada rodzic6w
angab$e sig w organizacjg uroczystoSci szkolnych. Samorz4d uczniowski w ka2dym roku
szkolnym opracowuje plan pracy oraz opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajE6
dydaktyczno-wychowawczych. Od dyrektora szkoly pozyskano informacje na temat
podejmowanych w szkole przez samorzqd uczniowski dzialahzzahesuwolontariatu.
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Ustalono, ze w szkola wsp6ldziala z uczelniami wyzszymi w zakresie organizacji praktyk
studenckich. Szkola zawieru porozumienia z r62nymi uczelniami, np.: Akademi4
Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Kolegium Nauczycielskim
w Bytomiu, Uniwersytetem Slqskim w Katowicach, Wylszq Szkolq Pedagogiczn4
TWP w Warszawie, Politechnik4 Sl4sk4 w Gliwicach, Wyasz1 Szkol4 Humanitas
w Sosnowcu, Wyzsz4 Szkol4 Pedagogiczn4 im. Janusza Korczaka w Warszawie. W latach
2013 - 2018 praktykg w szkole odbylo trzydzieSci os6b.
DyrektorszkolyijednoczeSnienauczy.i.ltswlaSciwierealizuje
zajEcra dydaktyczne z uczniami oraz uczestniczy w r62ny6, formach doskonalenia
zawodowego. W trakcie obserwacji stwierdzono, 2e dyrektor
szkoly i jednoczeSnie nauczyciel przeprowadzil te zajgcia zgodnie z planem. W trakcie zajgd
uczniowie: demonstrowali zestawy cwiczef ksztahuj4cych wybrane zdolnoSci motoryczne,
tj. sitg i gibkoS6, stosowali zasady samoasekuracji i asekuracji, radzili sobie z urazami
oraz sami wykonywali 6wiczenia relaksacyjne. Dzialania, w kt6rych uczestniczyli uczniowie,
byly zgodne z celami i tresciami ksztalcenia, d. wymaganiami og6lnymi i szczeg6lolvymi,
okre6lonymi w zalqczniku m 2 do rczporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnra 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
otaz podstawy programowej ksztalcenia og6lnego dla szkoly podstawowej,
w tym dla uczni6w z niepelnosprawnoSci4 intelektualn4 w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, ksztalcenia og6lnego dla branZowej szkoly I stopnia, ksztalcenia og6lnego
dla szkoly specjalnej przysposabiaj4cej do pracy oruz ksztalcenia og6lnego dla szkoiy
policealnej (Dz. U. 22017 r.,pol.356). W trakcie obserwacji zajgd stwierdzono, 2e dyrektor
i jednoczeSnie nauczyciel wykorzystal zalecane warunki i spos6b realizacji ww. podstawy
programowej: organizacja bezpiecznego miejsca 6wiczen, zajgcia p.o*idron. * sali
sportowej, zapewnienie urzqdzef i sprzgtu sportowego oraz bezpieczne ich wykorzystanie,
ksztahowanie odpowiedzialnoSci za zdrowie wlasne i innych. Nauczyciel czgsto
demonstrowal wykonanie 6wiczen oraz monitorowal pracg dzieci i udzielal im informacji
zwrotnej, zachEcal do wysilku, chwalil za dobrze wykonane lwiczenia, przypomrna!.
o zachowaniu zasad bezpieczeistwa. Relacje pomigdzy nauczycielem i uczniami oparte byly
na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dyrektor uczestniczyt w szkoleniach dotycz4cych
m.in. pracy zespolowej, aktywizuj4cych metod pracy oraznadzoru pedagogicznego.
Ustalono, ze dyrektor szkoly dokumentuje przebieg stazu nauczycieli oraz postgpowania
kwalifikacyjne na stopieri nauczyciela kontraktowego. Stwierdzono, Le w jednym
z protokol6w prac komisji kwalifikacyjnej zawarto niewystarczajqce informacje w zakresie
udzielonych przez nauczycielkg odpowiedzi na pytania. Dyrektora pouczono o zaleceniach
Najwy2szej Izby Kontroli na temat awansu zawodowego nauczycieli.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwrqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:
W podstawie prawnej programu pt.: ,,Polski Zwiqzek Lekkiej Atletyki. Program szkolenia
w lekkoatletyce dla dzieci i mlodziely w wieku 14-15 lat. Etap ukierunkowany
(przygotowanie podstawowe). Program rekomendowany przez Polski Zwiqzek Lekkiej
Atletyki.
Przeznaczony do realizacji w szkolach i klasach sportowych o specjalizacji lekkoatletycznej
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dla uczni6w i zawodnik6w w wieku 14-15 lat" m.in. wskazano niewlaSciwe rozporuqdzenie
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w, tj. z 10 czerwca
2015 r. Powinno byi: rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy w szkolach
publicznych (Dz. U . z 2017 r., poz. 1 534).

W udostgpnionych dokumentach funkcjonuj4 r62ne nazwy szkoiy, w tym jedna z tyeh nazw
zawrera inne elementy niL wskazane w $ 1 ust. 3 pkt 2 rozporz4dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczeg6lowej organizacji publicznych szk6l
i publicznych przedszkoli (Dz. U . 2 2017 r., po2. 649).

1l.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oSwiatowe
(Dz. U. 22017 r.,poz.59,zp62n, zm.) zaleca sig:
Zalecehnie wydano.
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podpis dyrehora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni
kontroli, przysluguj e prawo zgloszenia pisemnych,

ustaleri zawartych w protokole .kontroli
ul. Powstaric6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017
(Dz. U. 22017 r.,pot.1658).

roboczych od dnia otrzymania protokolu
umotywowanych zastrzehen, dotycz4cych

do Sl4skiego Kuratora OSwiaty,
z $ 18 ust. I rozporzqdzenia Ministra
r. w sprawie nadzont pedagogicznego

p a r afa dy r e kto r a s zk o fii/p lacdw k i p a rafa/y ko ntr o I uj qceg o/y c I t

\


