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Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka
w R.udzie Sl4skiej, przy ul. Kukulczej 4.

Imig i nazwisko dyrektora szkoly/plac6wki: Anna Sekta.

Nazwa i siedziba organu sprawujqoego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,
ul. Powstaric6w 4la, 40-024 Katowice.
Imi g i nazwi sko kontro luj 4ce go : B arbara Romanowska-Kruszyiiska.
Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: t7 stycznia
20 1 8 r., DK-GL.553 3,2,5,2018.

6, Tenniny rozpoczgcia i zakohczenia kontroli (ze wskazaniem dni, w Hdrych odbywaty
sig czynnoSci kon*oli): 25 i 26 stycznia 201 8 r.
Tematyka,kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe):
realizacja przez dyrektora zadah w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;
zapewnienia opieki uczniom; wsp6ldzialania ze szkolami wyZszymi; wsp6lpracy zrodzicani;
organizacji ksztalcenia uczni6w posiadajqcych orzeczerie o potrzebie ksztalcenia
specjalnego; prowadzenia zajq1 z uczniarni oraz doskonalenia zawodowego; wykonywania
innych zadai wynikaj4cych z przepislw szczegllnych.
CzynnoSci kontrolne:

1) rozmowa z dyrektorem szkoly, pani4 Annq Sekt4 (notatka sluZbowa w aktach
sprawy);

2)obserwacjazajEiIwk1asie]prowadzonychprzezdyrektoraszkoly,
paniQ Anng Sektg (konspekt i notatka sluzbowa w aktach sprawy);

3) analiza udostgpnionych dokument6w, tj.: ,,Uchwala nr I Rady Rodzic6w Szkoly
Podstawowej nr i6 im, Janusza Korczaka w Rudzie SQskiej z dnia 26 wrzehnia
2017 r.", ,,zaruqdzenie ff sP16.021 .25,20t7 Dyrektora Szkoty podstawowej

nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Shskiej z dnta 10.10.2017 r. w sprawie
ustalenia regulaminu dy2ur6w nauczycieli w czasie przerw migdzylekcyjnych",
,,Regulamin nauczyciela dyZurnego w budynku szkoly przy ul. Obr. Westerplatte
2a", ,,Regulamin nauczyciela dy2umego (ulica Kukulcza),,, ,,protokol
nr 141201612017 posiedzenia Rady Pedagogicznej Szkoty Podstawowej
Nr 16 im, Janusza Korczaka w Rudzie Slqskiej z dnia 22.06.2017 t.", ,,zalqcznik
nr 18 do protokolu. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w II semestrze roku
szkolnego 201,612017" , ,,Zalqcz.nik nr I do protokolu m 2l2Ol7 l2OlS z dn. t4.09.2017
r. Plan nadzoru pedagogicznego. Rok szkolny 2}l7ll8. Szkola Podstawowa
nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Sl4skiej", ,,Arkusz obserwacji kontrolno-
oceniajqcej" w dniu 15 grudnia 2017 r.,,,Arkusz obserwacji dyzur6w" - w dniu
23 listopada 2077 r., ,,Arkusz obserwacji doradczo-doskonal4cej" w dniu 6 grudnia
2017 r,, ,,Arkusz obserwacji uroczystoScil imprezy szkolnej" w dniu 20 grudnia
2017 r.,,,Protok6l z kontroli zarzqdczej nr 1/2018. Przedmiot kontroli: prawidlowoSi
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania", ,,Protok6l z kontroli zaru4dczej
nr 212018. Przedmiot kontroli: przestrzeganie procedury oceniania zachowania
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uczni6w przez Wchowawc6w klas", ,,Protok6l z kontroli zatz4dczei nr 3/2018'

Przedmiot kontrolil zapewnienie bezpieczefstwa uczniom w czasie ptzerw

migdzylekcyjnych", ,,Protok6l z kontroli zaruqdczei m 4l20l8' Przedmiot kontroli:

zapewnieni ebezpieczefistwa uczniom w czasie zaj96",,,Protok6i z kontoli zuz4dczei

nr 5/2018. przedmiot kontroli: pelnienie roli uychowawcy - realizaciaplanu dzialait

wychowawczych i profilaktycznych",,,Protok6l z kontroli zatzqdczei.nr 62018'

Przedmiot kontroli: Prowadzenie dokurnentacji pomocy psychologiczno-

pedagogicZnej przez wychowawca klasy. Dostosowanie wymagan edukaryjnych

do mo2liwoSci i potrzeb ucznia ze specjalnym:ipotrzebami edukacyjnymi. Realizacja

zajgi kompensacyjno-korekcyjnych i innych specjalistycznych. Realizacja podstawy

programowej w nauczaniu indywidualoYfl", ,,Protok6l kontroli wewngtrznej

przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie

Slqskiej. przedmiot kontroli: kontrola prawidlowoSci wsp6ldzialarua z rcdzicanti

w sprawach wychowania i nauczania zl uwzglgdnieniem prawa rodzic6w

do znajomosci zadan wynikajqcych z programu wychowawczo-profilaktycznego

i uzyskiwania informacji dotyczqcych dziecka, jego zachowania i rozwoju" z dnta

20 grudnia 2017 .r., ,,Protok6l kontroli wewngtrznej przeprowadzonej w Szkole

podstawowej nr 16 im. Janusza Korczaka u, Rudzie Shskiej. Przedmiot kontroli:

kontrola realizacji praw rodzica do z:najomoSci wymagan edukacyjnych

zprzedmiot6w, kryteri6w oceny zachowania" z dnia 20 wrze6nia20lT r', ,,Protok6l

z monitorowaniarealizaciipodstawy plogramowej na lekcjach matematyki, przyrody,

biologii, geografii, chemii, fizyki, jqzyk6w obcych", pismo nr SP16.212'01'2018

z dnia 25 stycznia 2018 r. dotycz;y zabezpieczenia ci4g6w schod6w

w obu budynkach szkoly, Orzeczenie nr

specjalnego z dnia l7 liPca 2015 r.,
potrzebie ksztalcenia

,,Indywidualnf Program Edukacyjno'

Terapeutyczrty" z dnia 27 wrze$nia 2017 r. - dotyczy (-

-),,,Arkusz 

wielospecjalistycznii oceny funkcjonowania ucznia. D
{,-R"k szkolny Z0l7l2}l8" z dnia 27 wrzefinia 2017 r. (po6wiadczane

^ ,godn sd z oryginalem kopie w aktackr sprawy); do wgl4du udostqpniono:

,,Dziennik zajg;.'Terapia logopedyczna, Rok szkolny 2017 12018",,,Dziennik zaj96'

Zajgcia rozwijaj4ce sferg emocjonalno-spoleczn4' Rok szkolny 2017120t8",

,,Dziennik zajgt korekcyjno-kompensacyjnych. Rok szkolny 201712,018", program

zajgC dodatkowych pt.: ,,Kodowanie z klas4" w ramach programu Centrum Edukacji

Obywatelskiej ,,Mistrzowie kodowania", segregator pt.: ,,Praktyki studenckie

i zawodowe os6b skierowanych do plac6wki. 143"; ,,KsiEga protokol6w zebrahrady

pedagogicznej ", elektroniczne dzienniki zajgt rlinych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym dotyczqce zajE(, rozwijaj4cych zainteresowania uczni6w,

np.: ,,K6lko pomocy kolezeriskiej", ,,K6lko matematyczne", ,,Klub dociekliwych",

,,Gry i zabawy ruchowe", ,,Odyseja Umyslu", ,,Klub Tggich Gl6w", ,,Ch6r szkoly";

zalwiadczenia udzialu w szkoleniach pt.: ,,Zmiany w nadzorze pedagogicznym",

,,Je$li nie nauczanie indywidualne, to co?", ;;Sl4ski Kongres OSwiaty", ,,Ocenienie

wspierajqce rozw6j uczni6w", ,,lI Zjazd Akademii Zarzqdzarua Dyrektora Szkoly",

,,Bezpieczna szkola 2Ol3',,,Srodowisko SCRATCH nauka programowania

dla najmlodszych", ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna", ,,Zmimty w przepisach prawa
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oSwiatowego dotycz4ce funkcjonowania przedszkoli i szk6t", ,,Podrgczniki

i materialy edukacyjne", ,,Jak analizowa( i wykorzy_stywaC wyniki sprawdzianu

w klasie VI szkoly podstawowej'l, ,,Babski Swiat. Kreowania wizerunku kobiet

pracujacych makija2",,,Irlarzgdzia coachingowe w |tuty. 
pedagogicznej",

,rRozwrjanie umiejgtno$ci czytani a ze zron)fiieniem na r62nych przedmiotach",

,J.{owe zadania dyrektora jako administratora danych osobowych po nowelizacji

ustawy o ochronie danych osobowych od 1 stycznia 2015 r. Nowe obowiQzki

i uprawnienia administratora bezpieczeristwa informacji ABI"; 
',sprawozdanie

z realizacji planu nadzoru pedagogicznego" z dna 25 stycznia 2018 r', teczki

indywidualne uczni6wt u) 

- 

kt6ra zawiera m'in. Opinig

psychologiczno-pedagogicznqruzdnial7listopada
2017 r. - doty""y objgcia ucznia pomocQ psychologiczno-pedagogicr-nq w szkole,

opini9psycho1ogiczno-pedagogiczn4nrGdnia13grudnia
2017 r. - dotyczy indywidualnej ScieZki ksz,talcenia, ,,Zawiadomienie" -bez daty'

dotyczy informacji dla rodzic6w o udzielanej pomocy, pismo nr SPl6'450'01'2017

z dnia 18 grudnia 2017 t. ': dotyczy zawiadomienie rodzic6w o wymiarze godzin

zajqo edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem,,,Dostosowanie

inych", notatki sfuZbowe, opinie i wyniki badan lekarskich;wymagan edUkaCyjnyCh",. nOlatki StUZbOwe, Oplnle I wynlKr oaualr re'tlitrrDrsrvu,

bi , kt6ra zawiera m'in' Opinig psychologiczno-

pedagoglfi[ *-* z dnia 14 czerwca 2012 r. - dotyczy

dostosowania wymagan i objqcia uczennicy pomocE psychologiczno-pedagogiczn1

w szkole, Orzeczenie w 431941350116117 o potrzebie ksztalcenia specjalnego z dnia

30 maja 2017 r., Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny z drua

25 wrueSnia 2017 r. - zawiera zakres i spos6b dostosowania wymagari, zajgcia

z zakresu doradztwa zawodowego oraz dodatkowe informacje, np.: wyniki, cele;

,,dostosowania wymagaff' z poszczeg6lnych zaj96 obowiTkowych; c) 

-
,l 
jlJffi '";#X':T;;*i;"!il:

wychowawczo-profilaktycznego Ra rok frnllf;,,,Program rewalidacjie

-,,wymagania 

edukacyjne/dostosowania wyma gah" z poszczeg6lnych zaj96

obowiqzkowych dokumentacjg przebiegu staZu nauczycieli ory postgpowania

kwalifikacyjnego na stopieri nauczyciela kontraktowego; rejestr wniosk6w o odbycie

staZu - 12 nauczycieli, rejestr wniosk6w o podjEcie postgpowania kwalifikacyjnego

7 nauczycieli, rejestr zaSwiadczei o akceptacji komisji kwalifikacyjnej

- 7 nauczycieli;
4) obserwacja szkoly w obecnoSci dyrektora szkoly, pani Anny Sekty (notatka sluZbowa

w aktach sprawy);

5) zapoznanie sig z pisemnym oSwiadczeniem <lyrektora szkoly, pani Anny Sekty, z dnia

26 styczma2OiS r. (w aktach sprawy).
g. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku z ocenqpracy dyrektora szkoly. Ustalono, 2e dyrektor

szkoty opracowala plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018

z uwzglgdnieniem: wniosk6w z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku

szkolnym oraz podstawowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej pafstwa, zgodnie
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z $ 23 ust. 2 rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. tJ. z 2017 t., poz" 1658). Plan nadzoru

z-av,tierawszystkie elementy wskazane w $ 23 ust, 3 ww. rozporzqdzenia w sprawie nadzoru

pedagogicznego, w tym plan obserwacji i zakres monitorowania. Dyrektor przedstawila

ww, plan nadzoru na zebraniu rady pedagogicznej w terminie okreSlonym w $ 23 ust' I ww'

rozporz4dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dyrektor wraz z innymi nauczycielami

zajmuj4cymi stanowiska kierownicze prowadzi i dokumentuje clzialania zgodne z planem

nadzoru. W ci4gu ostatnich pigciu lat nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie

planowania i real i zacj i nadzoru pedago gi czn ego ptzez dyrektora szkoly,

Ustalenia kontroli wskazuj4, 2e dyrektor szkoly dba o zapewnienie uczniom odpowiednich

warunk6w nauki, wychowania i opieki. W trakcie obserwacji szkoly stwierdzono, 2e w obu

budynkach szkoly, tj. przy ul Westerplatle 2a oraz Kukulczei 4, na korytarzach zapewniono

wszystkim uczniom mo2liwoS6 pozostawiania czgsci podrgcznik6w i przybor6w szkolnych

w kilkuset indywidualnych, zamykanych szafkach, zgodnie z $ 4a rczporzqdzenia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2OO2 r. w sprawie bezpieczeistwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. tJ. z 2003 r., nr 6, poz. 69).

Zajgcia w budynku przy ul. Westerplatte 2a prowadzone byly poza pomieszczeniami,

w kt6rych trwaty prace remontowe, a wejScie do szkoiy oraz bramka w ogrodzeniu

prowadz4cym na teren szkoly (od poludniowej strony), gdzie trwal remont, byly zamknigte,

zgodniezg6i7ust. 1ww.rozporzqdzeniawsprawiebezpieezehstwaihigieny.Zag\gbienta

na terenie korytarzy natzw.l4cznikach segrnent6w budynku nie wszqdzie byly wystarczajQco

oznakowane i zabezpieczone, co jest niezgodne z $ 7 ust. 3 ww. tozporz4&zenia w sprawie

bezpieczeristwa i higieny. Jednalc2e, w zwiqzku z ustnymi wyjaSnieniami dyrektora,

dotycz4cymi trwajqcej modemizacji budynku oraz planowanego remontu tych l4cznik6w,

odst4piono od wydani a zalecenia w tym zakresie. W salach lekcyjnych znajdowalo

sig bogate wyposa2enie, np.: rzutniki multimedialne, ekrany, telewizory, magnetofony

oraz inne pomoce dydaktyczne. SprzEty, z kt6rych korzystali uczniowie, tj. lawki i kzesla,

byly dostosowane do zasad ergonomii, zgodnie z $ 9 ust. 2 ww. tozpotzqdzenia w sprawie

bezpieczenstwa i higieny. Dzieci mialy mo21iwo56 spo2ywania gor4cych posilk6w w jadalni,

co jest zgodne z $ 10 ust. 2 ww. rozporz4dzenia w sprawie bezpieczeristwa i higieny. Zajqcia

edukacyjne i opiekuricze, w tym w Swietlicach w obu budynkach szkoty, odbywaly

sig pod nadzorem upowai:nionych do tego os6b, a przertffy w zajgciach uczniowie spqdzali

pod nadzorem dy2urujqcych nauczycieli, zgodnie z $ 13 i $ 14 ww. rozporz}dzenia

w sprawie bezpieczenstwa i higieny. Miejsca oraz pomieszczenia,do kt6rych jest wzbroniony

dostgp osobom nieuprawnionym byly zaberyieczone, ale nie wszystkie byly odpowiednio

oznakowane, np. przy sali gimnastycznej, co jest niezgodne z $ 15 ww. rozporzqdzenia

w sprawie bezpieczeirstwa i higieny. Dyrektor ustnie zadeklarowala, 2e te pomieszczenia

sq przygotowane do maiowania w trakcie trwaj4cego remontu budynku, dlatego odst4piono

od wydania zalecenia w tym zakresie. W obu budynkach szkoty schody byly wyposahone

w balustrady z porgczami, kt6re nie byty zabezpieczone przed ewentualnyrn zsuwaniem

siq po nich, a otwarte przestrzenie pomiEdzy biegami schod6w nie zabezpieczono siatkq

lub w inny skuteczny spos6b, co jest niezgodne z $ 16 ww. rozporuqdzerua w sprawie

bezpieczeistwa i higieny. Dyrektor podjgla dzialania w zakresie zabezpieczenia schod6w,

tj. wystosowala pismo do organu prowadzqcego szkolg z proSbq o zabezpieczenie Srodk6w
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finansowych na ten. cel. W trakcie kontroli ci4gu schod6w doralnie ni<> zabezpieczono'

Z pisepnych wyja5niefi dyreklora 1 dnra 29 styczoia 2018 r. wynikq-': t*it dzialania

jednak zostanq zrealizowane do 2lutego 2018 r. W obu budynkach szkoly funkcjonowal

monitoring wewngtrzny. Stwierdzono, 2e w Swietlioaeh w obu budynlilach pod opiek4

jednego nauczyciela zna3dowato sig nie wigcej niz dwudziestu pigciu uozni6w' co jest zgodne

L g z ur1, ! rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2:'017 r. w sprawie

szlzegoio*e.1 organizacji publicznych szk6t i publicz,nych przedszkoli (Dz. U.22017 r',poz'

649). Aktuainie-uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiiczna w r62nych

for.mach, np.: zajg6 dydaktyczno.wyr6wnawczych (.dla 163 uczn'i6w).^zaj96 korekcyjno-

kompensacyjnych (dla 45 uczni6w), zaiEl logopedycznych (dla 38 uczni6w)' zajg('

rozwijajqcych kompetencje emocjonalno-spoleozne (dla 44 uczni6w), innych zaig(:

o charakterze terapeutycznym (10). W trakcie obse,rwacji zai96 w klasie Istwierdzono,
2edyrektorszkolyijednoczeSnienauczyciekaEryykorzystalaza|ecane
warunki i spos6b realizacji podstawy programowei ztego przedmiotu.

Ustalono, 2e w szkole jest pro*udzona dokumentacja, dotyczqcawsp6ldzialantazuczelniami

wyzszymi w zakresie organizacji praktyk studenckich. Szkola zawie>ra porozumienia

z fiZnymiuczelniami, np.: Uniwersytetem Sl4skim w Katowicach, Akademi4 Wychowania

Fizycznego im. Jerzego fukuczti w Katowicach, WyZszE Szkol4 Bianesu w Dqbrowie

G6rniczd Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, Nauczycielskim Kolegium Jgzyk6w

Obcych w Zabrzv, Wyhszq Szkol4 Pedagogica4 Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

* Wurrru*ie, Stast<q WyLszq Szkola Zanqdzania w Katowicach' W latach 2013 - 2018

praktykg w szkole odbylo pigtnaScie os6b.

Stwierdzono, 2e dyrektor szkoly wsp6lpracuj e z rodzicarrti uczni6w i dba o prawidlowq

realizacjg kompetencji rady rodzic6w. Dyrektor systematycznie kontroluje, czy rodzice

uczni6w s4 informowani w zakresie wskazanym w art. 44b ust. 8 i ust. 9 ustawy

z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2A17, poz' 2798, z p6in' zm')'

Nie bylo mo2liwo5ci potwierdzenia, ozy rodzice byli niezwlocznie informowani o ustalonych

dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wymi aize godzln, w kt6rym poszczeg6lne lbrmy bEde realizowanre - udostqpnione

dokumenty w tym zakresie zawieruly podpisy rodzic6w, natomiast nie zawsze zawieraly daty

oraz wskazanie roku szkolnego. obowiqzek informowania rodzic6w uczni6w szkoiy

podstawowej i gimnazjum w tym zakresie wynika odpowiednio z: $ 23 ust' 2 tozpotz4dzerua

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20t7 t. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno:pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach

i plac6wkach (Dz. lJ. z 2017 r., poz. 1591), $ 22 ust. 2 tozporzqdzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia2013 r.'vv sprawie zasad udzielania i organizacji

po*o.y psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkolach i placowkach

tOr. U. z20t-3 r., poz. 532, z pbin. zm.). Ustalono, 2e ruda rodzic6w w porozumieniu z rad4

pedagogicznQ w dniu 26 wrzesni a2017 r. uchwalila pfogram wychowawczo-profilaktyczny,

co jest zgodne z kompetencjami rady rodzic6w okreSlonymi w art; 84 ust. 2 pkt 1 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o$wiatowe (Dz' IJ. 22017 r.,poz. 59, zp6in' zrrr-)'

W trakciJczynnosci kontrolnych pozyskano informacje o nieprawidlowoSciach w zakesie

organizacji ksztalcenia uczni6w posiadaj4oych otzeczenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego. DIa uczni6w posiadajqcyoh orzeczanie o potrzebie ksztalcenia speojalnego
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w szkole opracowano indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. Stwierdzono

przypadek nieuwzglgdnienia w takim programie wskazanej w orzeczeniu i vu opinii poradni

psyctrologiczno-pedagogicznej formy pomocy psyohologiczno-pedagogicznej ' NiezbEdne

elementy tego programu okresla $ 6 ust. I rozpotzqdzenia Ministra Eduk,acji Narodowej

z dniag sierpnia Z0l7 r. w sprawie warunk6w organtzacji ksaalcenia, wychrowania i opieki

dla dzieci i mlodzie2y niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagrohonych

niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. z 2017 r., roz. 1578). Dyrektor ustnie wyjasnila,

2e udzielanie dziewczynce pomocy w takiej fonnie jest bezprzedmiol.owe, poniewa2

wylosowana uczennicalJuttualnie osi4ga bardzo wysokie wyniki w nauce. Jednak2e,

w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania tej uczennicy nie ma hadnei

informacji o efektach dotychczas podejmowanych w szkole dzialah i uzasadnienia

zaniechania udzielania dziecku pomocy psychologit:zno-pedago gicznei, co jest niezgodne

z $ 6 ust. 10 pkt 3 ww. rozporz1dzeriaz dnia 9 sierpnia 2017 r, w sprawie warunk6w

organizacji ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie2y niepelnosprawnych,

niedostosowanych spolecmie i zagroLonych niedostosowaniem spolecznym. Z udostgpnionej

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wylos()wanego ucznia 

-

mo?:najedn oznaczni,e pozyskad informacje tylko o n:rocnych i slabych stronach tego ucznia'

W dokumencie tym nie uwzgiEdniono zainteresowaf i uzdolnieri ucznia, przyczyn

jego ewentualnych niepowodzefi i trudnoSci oraz efekt6w podejmowanych lv szkole dzialaf'

Pozostalych niezbgdnych element6w wielospecjalistycznej oceny mo2na si9 w pewnym

zakresie domysli6 z kontekstu, Jednakze, wielospecjerlistyczna ocena funkcjonowania ucznia

gimnazjum powinna zawierat wszystkie elementy wskazane w $ 6 ust. 10 torporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipr:a 2Ol5 r. w sprawie warunk6w

organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y niepelnosprawnych,

niedostosowanych spolecznie i zagohonych niedostosowaniem spolbcznym

(Dz. U. z2Ol5 r., poz. lll3, z p62n. zm.), w zakresie dotycz4cym sytuacji danego ucznia'

opracowanyd1aww.ucznia]ndywidua,lnyprogramedukacyjno.terapeutyczny
nie zawiera: zakresu i sposobu dostosowania wymagaf edukacyjnych z poszczeg6lnych

przedmiot6w; formy, okresu udzielania i wymiaru godzin poszczeg6lnych form pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, tj. wskazano formg pt.: ,Pomoc psychologiczna"

bez wymiaru godzin; dziaLah z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu

realizacji tych dzialari. ,,Dziaiania z zak,resv dorad:Cwa edukacyjno-zawodowego w-
f;; zwiqzane z rcalizacjl planu wychowawczo-profilaktycznego na rok 2017118"

oraz ,,wymagama edukacyjne", ,,dostosowania wymagari" nie s4 integraln4 czqScil programu,

stanowi4 oddzieine dokumenty, zebrane w teczce indywidualnej ucznia. Szczeg6low4

zawarto$d indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 'dla ucznia 

-

okre5la $ 6 ust. t ww. rozporzqdzetia z dila 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w

organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla, dzieci i mtodziely niepelnosprawnych,

niedosto sowanych spolecznie i zagt oaonych niedo stcrsowaniem spolecznym.

Dyrektor szkoly i jednocze$nie nauczycielka wlaSciwie realizuje

zajgcia dydaktyczne z uczniami orz uczestnic:ry w r62nych formach doskonalenia

zawodowego. W trakcie obserwacji zajEd komputerowych stwierdzono, 2e dyrelctor szkoly

i jednoczeSnie nauczycielka przeprowadzila te zajgcia zgoduie z planem - konspektem.

Temat lekcji oraz dzialarua, w kt6rych uczestniczyli uczniowie, byly zgodne z celami
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ksztalcenia -: wymaganiarni. . og6lnymi i szczegllowymi, okreSlonyrni w podstawie

programowej. Nauczycielka podala cele lekcji, a na koniec lekcji sprawdzila stopieri

ioh realizacji. Czgsto demonstrowala wykonanie zadafi, np. z wykorzystaniem filmu

edukacyjnego, monitorowala pracQ uczni6w i udzielala im pelnej informacji zwotnej,

w tym podawala wskaz6wki do dalszego rozwoju. Dostosowywala ucaniom czas

na wykonanie poszczeg6lnych zadarl. Uczniowie byli doceniani zar6wno za wklad pracy

w wykonanie zadan, jak i .za efekty swoich dzialah. Uczniowie mieli moZliwoSi

zaprezentowania rezultat6w swoich dzialah oraz dokonania pisemnej, anonimowej ewaluacji

zajEd (w zakresie samooceny pracy wlasnej oraz atrakcyjnoSci tych zajgd). Relacje pomigdzy

nauczyciolkq i uozniami oparte byly na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dyrektor szkoiy

uczestniczyla w szkoleniach dotycz4cych m.in. nadzoru pedagogicznego, oceniania

wspierajryego rozw6j uczni6w orazwykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej

w procesie dydaktycznym. Dyrektor opracowala i wdro2yla program zzrjgd dodatkowych

pt.: ,,Kodowanie z klasq" w ramach programu Centrum Edukacji Obywatelskiej ,,Mistrzowie
kodowania".
Ustalono, 2e dyrektor szkoty dokumentuje przebieg staZu nauczycieli oraz postgpowania

W jednym z protokol6w prac komisjikwalifi kacyj ne na stopief nauczyciela kontiaktowe

kwalifikacyjnej (dotyczy pani

w zakresie udzielonych przez

podano nastgpuj4ce informacje

,J'{auczycielko
Dyrektora pouczono o zaleceniach Najwyzszei lzby

Kontroli na temat awansu zawodowego nauczycieli.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oruz innej dziatalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie ujawniono nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq.

l1.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. - Prawo o$wiatowe

(Dz. U. 22017 r., poz. 59,zp6in. zm.) zaleca sig:

1) Prawidlowo organizowai ksztalcenie, wychowanie i opiekg dla uczni6w

posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, w szczeg6lnoSci:

a) w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych uwzglgdnii
wszystkie elementy okeslone w $ 6 ust. 1 rozporzqdzerua Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizacji

ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziefy niepelnosprawnych,

niedostosowanych spolecznie i zagro2onych niedostosowaniem spolecznym

(Dz.lJ. z 2017 r., poz. 1578) - w zakresie dotyczqcym danego ucznia szkoty

podstawowej, oraz w $ 6 ust. I rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 24 lipca 2015 t. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia,

wychowania i opieki dla dzi<>ci i mlodziezy niepelnosprawnych,

niedostosowanych spolecznie i zagroilonych niedostosowaniem spoiecznym

(Dz. U. z 201.5 r., poz. 7113, z pbitt. zm.) - w zakresie dotycz4cym danego

ucznia gimnazjum;

b) w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia uwzglgdnid

wszystkie elementy wskazane w $ 6 ust. 10 ww. rozporuqdzenia z dnia

9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizacji ksztalcenia, wychowania
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i opieki dla dzieci i mlodzieLy niepelnosprawnych, niedostosowanych

spolecznie i zagroLanych niedostosowaniem spolecznym - w zakresie

dotycz4cym danego ucznia szkoly podstawowej, oraz w $ 6 ust. 10 ww.

rczporz1dzenia z dnia 24lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania

ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie|y niepelnosprawnych,

niedostosowanych spolecznie i zagro2ronych niedostosowaniem spolecznym

- w zakresie dotycz4cym danego ucznia gimnazjum.

Termin realizacji: 2mwca 2018 r.

DY}iTiKTOR
szlil)&il's/bf nvglwei n r t 6

mgrlAnna SeHa
I

podpis dy'ektora szkoly/plac6wki, mieisce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczerie odbioru protokolu kontroli:
SZKOT.A FOUSI'AWOWA NR I6

podpis dyrehora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roL,oczych od dnia otrzymania protokolu

kontroli, przysluguje prawo zgloszeniapisemnych, umotywowanychzastrzehefi, dotycz4cych

ustaleri zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty,

ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I rozporz1dzenia Ministra

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

(Dz. U. 22017 r.,poa.1658).
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