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Protok6l kontroli doraznej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, sieclziba: I Liceum Ogdlnoksztalc4ce im' prof' Zbigniewa Religi

w Zabrzs, ul. WolnoSci323,4l-800 Zabrz'e

lmiE i nazwisko dyrektora: rngr Lidia Szafianska

Nazwa i siedziba organu sprarvuj4cego nadzor pedagogiczny: sl4ski Kurator oswiaty,

40 - 024 Katowice. ul. Powstanc6w 4la

Irriq i nazwisko kontroluj4cego: Pawel Ciepliriski

Data wy<lania i numer upowaznieuia do przeprowadzenia kontroli: 17 stycznia 2018 r"

DK-GL.5533. I .6.201 8

6. Terminy rozp<.tczgcia i zakoriczerria kontroli : (zc tt,sknzaniun tJni, vt kt(trych oclbyv'aly s'ig

czynnoic'i kontrutli): 25 stycznia 201 8 r'

7. Tematyka kontroli (zg1clnu z przepisanti url. 55 ust. 2 uslat't'y Prav'o oiv'ialov'e)"

przestzegaltie statutu szkoty, tealizaoja podstaw programowych i ramowych plandw

nauczania, zapewnienie uczniom bezpieczeristwa w trakcie zEQc organizowanych przet'

szkolg.

8. CzyrnoSci kontrolne:

- analiza dokumentacji (rok szkoh.ry 2Ot7ll8): dzienniki lekcyjne (elektroniczne) kias I
tygodniowy rozklad zajgc. ksigga zastqpstw' Statut

I Liceurn Og6lnoksztal"4c"gci .i Zabrzu. Statut Zespolu Szk6l Ogolnoksztaic4cych

w zabrzu, pian naclzoru peclagogicznego. szkolne plany naucz'ania. ksigga 'zarzadzei'

regulamirr wycieczck. ksiqga rvypadkow, dokumentacja powypadkowa, zesTy1t korrtroli

dyzur6w pelnionych przez rTauczycieli, plan dyzur6w nauczycieli, wybrane przydzial'"

obowiqzk6w nauczycieli. arkusze obserwacji Iekcji,

- obserwacja przerwy rniEdzylekcyjnej'

- rozmowa z dyrektorem szkoly p. Lidi4 Szati'arisk4 i wicedyektorern szkoly

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tynr uja'uvniotlllch nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprorvadzono w obecnoSci dyrektora szkoly p. Lidii Szaffariskiej i wicedyrektora

szkoly w zar,vi4zku z powziqciet., pr,ez Slqskiego Kuratora Oswiaty ir-rtbrnracji

oa,ooffiiowILiceurnogolnoksztalc4cegowZabrzuofakcieorganizowania
w szkole ..zaiE( clozorowanych". poclczas kt(lrych uczniowie mieli pozostawac bez opieki

nauczyciela. Zclaniem osoby inloilnuj4ccj. ttauczyciel nra podczas takich lekcji ma sprawdzac
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obecriosi a nastgpnie wychodzii z sali (notatka sfuzbow a z rozrnowy telefonicz nej z rodzicem z dnia
l0 stycznia 2018 r. w aktach sprawy).

W trakcie czynnoSci kontrolnych oraz na podstawie uzyskanych od dyrektora pisemnych
lvyjaSnieri w sprawie (akta sprawy) ustalono, co nastqpuje.

W ksiqdze zastgpstw prowadzonej w roku szkolnyrn 2017/18 w I Liceum og6lnoksztalcqcyrl
w zabtzu (akta sprawy) znajduje sig rubryka okreSlona jako ..Dozorowane", w kt6rej zaznacza siq
zastgpstwa za nieobecnego nauczyciela. Na podstawic ww. wpisow lIlozna dokladnie okreslii irnionai rrazwiska nauczyciela nieobecnego ortz nauczyciela zastgpuj4cego. ciatg nieobecnoSci, godzing
lekcji w danym dniu r.rieobecnoici, klasq/ocldzial/grupg migdzyocldzialow4, w ktorych organizowane
jest zastgpstwo oraz rodzai zajEl, podczas ktorych organizowane jest zastqpstr.vo, Z analizy wpisow
do ksiggi zastgpstw (notatka sluzbowa z d,nia 26 stycznia 2018 r. w aktach sprarvy) rvyrrika, ze
rv okresie od I wrzeSnia2OlT r' do dnia kontroli zaplanowano 182 zastgpstwa..dozorowale',, w tyn
oSmiokrotnie w oddzialach dotychczasowego gimnazjurn. Kor-rtroluj4cy dokonal losowego wyboru
piqciu dni, rv ktorych z.organizowano ww. zastEpstwa (l4cznie l5 przypadk(rw), i w portiwnaniu
z planem lekcji oraz treSciq <lziennik6w elektronicznych ustalil, iL zastgpstwa..dozorowane.'
przydzielane byly nauczycielom maj4cym w tym samym czasie obowiqzek prowadzenia swoich
lekcji w innych klasachrgrupach. Sytuacj4 tak4 w trakcie analizy (notatka sluzbowa z dnia
26 stycznia 2018 r. w aktach sprawy) potwierdzono w 9 na l5 przypadk6w. ponaclto na podstarvie
wrv' dokumentacji ustalono, 2e nauczyciele w 9 na 15 przypadkach sprawclzali obecrroSc, a takze
rvpisywali w dziennikach elektronicznych tcmaty lekcji lv klasach/grupaclr dozorowanych oraz
klasaclr/grupach, w kt6rych w tyn samym czasie prowaclzili zajqcia zgodnie ze swoim przyd,zialem
czynnoSci' w rnySl $22 ust. 5 Rozporz4dzeria Minish'a Edukacji \laroclowej z dnja 29 sierpnia
2014 r' w sprawie sposobu prowadzeni a przez publiczr-re przedszkola, szkoly i placowki
dokunrentacji przebiegu nauczania, dzialalno(ci wychowawczej i opiekuriczej oraz- rodzaj6w tej
dokumentacji (Dz. tJ.22014 r., poz. llTO ze zm.), nauczyciele potwierdzili fakt przeprowa<izenia
ww. zajEi.

w kontekscie tych ustalen dyrektor szkoly, p. Litlia Szafiaflska, w pisemnym oswiadczeniu (akta
sprawy) wyjasnila: ..lekcje dozorowane to typ zastqpstw za nieobecnych nauczycieli, stosowany
iv razic naglej potrzeby tylko w liceum. Polega na przl,pisaniu clanej lekcji w zastgpstwie osobie,
ktora wg planu podczas lej samej jednostki prowadzi zajqcia z innq klas4. Taki nauczyciel jest
zobowi4zany do wprowadzeniamlodziely do sali, sprawdzenia obecnoSci, podania tematu lekcji, tto
'uvskazania zdahlcwiozeri do odrobienia lub, w przypadku lekcji dozorowarr,ej z j polskiego, historii,
innych dyscyplin humanistycznych do przygotowania materialu lekturowego, filmowego do
samoclzielnej intcrpretacji prz.ez uczni6r.l'. Dodatkowo nauczyciel zastgpuj4cy monitoruje. czy zajgcia
clttzorcrLane przebiega-iq bez- zakloceri, wskazuje ucznia, kt6ry w razie potrzeby skontaktuje sig
z ttim' Zastgpcy dyrektora, organizuj4cy pracg za nicobecnych nauczycicli. stosujq popizsze zasady
przy wyznaczatriu os6b do prowadzenia lekcji clozorowanych: a) osoba zstgpu14ca uczy tego samego
przedmiotu co nieobecny, lub b) dozoruj4cy zna uczni6u,, prowadzi iekcje z innego przedmiotu
rv tym zespole i tego samego dnia spotyka siE z nimi podczas zajEc i sprarvdzi poziom wykonania
zadanych wczeSniej iwiczeti oraz c) zastgpuj4cy prowadzi z,ajgcia na tyrn ,u-y.r, piEtrze, bardzo
czgsto w sali vis a vls' Spctnienie tych warunk6w pozwala rninirnalizowac ryzyko zaistnienia
sytuacji trudnych, nieprzewi<lzianych, zag'azaj4cych bezpieczeristrl,u uczni6w". p.twierdzona w ten
sposob przez dytektora praktyka organizacji zastqpstw w szkole u, zasadniczy sposob przeczy
przepisorn prawa, dotycz4cyrn obowiqzk6w dyrektora i nauczycieli w zakresie zapewniania uczniom
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bezpieczeristwa w trakcie zajgc organizorvanych przez szkolg. W konfiontacji tych dzialari z treScia

$ 13 pkt I I Statutu I Liceum Og6lnoksztalc4oego, naleLy stwierdzic takze o naruszeniu prawa

uczni6w do ,,bezpiecznych warunk6w poby,tu w szkole". Ponadto, taka fbnrra organizowania

zastgpstw za nieobecnych nauczycieh, przeczy zasadom opieki nad uczniami, okreSlonl,rni

w przedstawionym kontroluj4cemu Statucie Zespolu Szk6l Og6lnoksztalc4cych w Zabrzu ($16 ust. 7

pkt 1 i 2 - kopia w aktach sprawy), Z kolei nauczyciele,wyralajEcy zgodE na takq fbrmE organizacji

ich pracy, lami4 postanowienia okreSlone przez dyrektora szkoly w podpisanym przez siebie

dokumencie *Przydzial czynnoSci nauczyciela na rok szkolny 201712018" (przykladowy dokument

w aktaclr sprawy), w kt6ry'm oSwiadczaj4, i2 zoane sq im przepisy dotyczqce bezpieczenstwa

uczni6w i s4 oni Swiadorni swojej odpoiviedziahioSci za bezpieczefistwo uczniow w trakcie zajgi.

Zgodnie z przywolanyn oSwiadczeniu dyrektora szkoly, nauczyciele ci postawiaj4 uczniow bez

dozoru w czasie zajgc eclukacyjnych.

W trakcie kontroli dokonano obserwacji losowo u,ybranej przen ly miqdzylekcyjnej (w godz.

9.00 - 9.10) w asyScie dyrektora szkoly. Stwierdzono,2e wsz.yscy wyzrlaozeni lub zastepuj4cy

nauczyciele peinili swoje dyZury w wyznaczonych rniejscach w sposob prar,vidlowy. W szkole

opracowano plan dyzurow, Statut Zespofu Szk6t ()96lrroksztalc4cych okreSla oborvi4zki nauczyciela

dyzuruj4cego. W szkole opracowano regulamin wycieczck, okre(lono systemowe dzialania

w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy wzglgdem uczni6w (Zaruqdzenie dyrektora ZSO

w Zabrzu nr 1612017 z 19 pazdziernika 2017 r. - w aktach sprawy). W planie nadzoru

pedagogicznego na rok szkolny 2017118 dyrektor qql dzialania kontrolnc dotycz4ce prawidlor.voSci

pelnienia dyzur6w przez navczycieli, co realizowane jest przez dyrektora w tbrmie biczqcej

obserwacji dokonywanej podczas przerw, jak r6wnieZ przez wicedyrektor6w prowadz4cych odrEbny

zeszy4. kontroli dyzur6w (kontrolc dokonane 8listopada 2017 r, oraz 12 stycznia 2018 r.). Zdaniern

dyektora, dzialania te pozrvalaj4 wskazac na nielicznc przypadki nierzetelnego wyu'i4zywania siE

nauczycieli z obowi4zku dyzurowania oraz podejr.nowac kroki dyscyplinujqce w tyr zakresie.

Kor-rtrolujqcy zapoznal siq r6wniez z ksiqgq wypadk<iw oraz dokumentacjq powypadkorva za rok

szkolny 2017 18 (odnotorvano jeclen w'ypadek lekki, clo ktorego closzlo poclczas zajgc rvychowania

fizycznego). NicprawidtclwoSci w tym zakresie nie stwierdzono.

Z uwagi na lakt organizacji licznych zastgpstw, tzw. .-dozorowanych". kontroluj4cy uzyskal ocl

dyrektora szkoly intbnnacje zwi1zane z realizacjq podstawy prograrrowoj w I Liceum

Og6lnoksztalc4cym. Stwicrdzono na tej podstawie, 2e szkolne plany nauczania s4 zgodne

zZal4cznlkiem 7 do rozporzEdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie

ramowych plan(rw nauczania w szkolach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204). Monitorowanie
realizacji podstawy programowej prz.ez nauczycieli w szkole odbyrva siE w sposob systemowy:

wynika ono z planu nadzoru pedagogicznego (w tym z przeprowaclzanych obserrvacji i hospitacji

lekcji), jest mozliwe dziqki czgstej kontroli wpis6w do dziennika eiektronicznego, polega tra

prowadzeniu rozm6w z nauczycielami w celu uzyskania infbrmacji na temat ewentualnych

problern6w zrealizacj4 podstar.vy progralxowej. Jak w pisemnyrn oSwiadczeniu wyjaSnil dyrektor:

,.w trakcie zebrarria klasyfikacy.jnego po 1 okresie roku szkolnego 20 I 7/ 1 8, odbytego 24. 01. 20 I 8 r..

nauczyciele poinfbrmorvali. ze realizacja podstaw programowych przebiega systematycznie (...).
Dyrekcja uzyskala zapennienie, ?,e na pewno ok. 50% rxaterialu ujgtego \,v podstawach

programowych zreahzowano. W klasach maturalnych ten procent jest wyZszy, bo przewidziano
jeszcze odpowiedniq ilo$i lekcji na powtr5rki i utrwalcnie umiejgtnoSci". W kontekScie

organizowanych w szkoie zastgpstu, ..dozorowanych" r,vqtpliwoSci moze jednak budzii fakt. czy
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proces dydaktyczny jest prowadzony dla wszystkich uczni6w w spostib jednakowo ef-ektywny, skoroniejedrrokotnie odbvwa siq on przy ograniczonym udziare .auczyciera.

i0' opis ujawnionych nieprawidloworici w zakresie nieobjetym kontrolq w zr,iqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowosciarni w dzialalnosci dvdaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkolyiplac6wki:

w toku kontroli poddano analizie przepisy dw6ch przedstawionych przez clyrektora
Statut(rw: Zespolu Szkol ogtilnoksztalcqcych w Zabrzu oraz r Lrceum ogolnoksztalcacego.
Jak czytarn)'w $2 pierwszego ztych dokumentcir,r,,,,W sklacl zespolu wchodzi I Liceum
og6lnoksztalcqce irn. prof. Zbigniewa Religi, pror.vadzacc do 31 sierpnia 2019 r. oddzialy
wygaszancgo Gimnazjum nr I im. prof. Zbigniewa Religi''. W4tpiiwoSci rv tym kontek5cie
budzi fakt' i2 zgodnie z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy
wprowadzaj4ce ustawg prawo o(wiatowc (Dz. u. z 201j r., poz. 60 ze zm.),Gimnazjum nr
1 w zabrzu zostalo lvl4czone do I Liceum ogolnoksztalc4cego w zabrzl i zakohczylo swoj4dzialalnosi Jako niezalezna jednostka 31 sierpnia 2017 r. Tyn samym nie mozna znale1cpodstaw do dalszego funkcjonowania Zespolu Szk6l og6lnoksztatc4cych w zabrzu jak
rowniez do poslugiwania sig Statutem tego zespolu.

1l' Na podstawie ar1' 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2ol(-t r. prawo oswiatowe(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

r) przestrzegai okreslorlego w Statucie I Liceum og6lnoksztalc4cego w zabrulprawa ucznitiivdo zapewniania irn bezpiecznych warunkow pobytu w szkole, a w szczegolnosci w trakcie
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, $2 rozporzqdzer.tia Ministra E<tukacji Naro<torvejr \ qr \/uu \ry gJ

I ll^":.:,,,^_l] ,o*,"t^, 
,.oo? .:kl * sprawie bezpieczefistwa i higieny rv publicznychqurtv4llJUIIi niepublicznycli szkolach i placowkach (Dz. Ll. z 2ao3 r., nr 6, poz. 69, ze zm.)w zwi}zku z art. 68 ust. I pkt 6 ustawy z clnia 14 gruchria 2016 r. prawo oswi(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze ztn.);

tennin realizacji: l2 lutego 201g r.

2) organizowai zastgpstwa z nieobecnych nauczlzcieli w spos6b bezwzglgdni
uczniom bezpieczenstwo, tj. zawsze podsvz-'rrwrrr uszl,rtruzcnsrwo' tJ' zawsze pod pehtym nadzorem upowaznionej osoby,zgodnie z $13 rozporz4dzenia Ministra Eclukacji Narodowej i Sportu z 3l gruclnia 2002 rokuw sprawie bezpieczenstwa i higienv \.{' publicznycli i niepublicznych szkolaclii plac6wkach (Dz' tJ ' z 2oo3 r.o nr 6, poz. 69, ze zm.) w zwiqzku z art. 6g ust. I pkt. 6 ustawy'z dnia I4 grud,ia 20r6 r. prawo oswiatowe (Dz.U. z2a1i r..poz.59 zezm.);
tenrin realizac-ii: 22 czenvca 20lg r.

3) podj4i skuteczne dzialania w ramach sprawowarlego nadzoru pedagogicznego w zakresiezrrajomosci i przestrzegania przepis6w prawa p,r", ,",u.,. zycieli, w szczeg6lnosci z.aSw zakresie obowiqzku zapewnieniabezpieczeflstwa uczniorl w trakcie zajqi organizowanvchpruez szkolE oraz prawidlowo$ci prowadzcnia clokumentacji przebiegu nauczarlia, na
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podstawie art. 68 ust. I pkt 2 ustawy

(Dz. U. 22017 r.,poz.59 zezm.);
termin realizacii: 3 1 sierpnia 201 8 r.

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

,G-\r...,g , f. c'1. J;: i c| 
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/' podpis kontrolujqcego, rniel,sc'e i dala podpi.sunia protokolu

Zrrsp6l Szl<oi Og(rl noksztaicqc_v-ch
I Liccum Ogrilnol<sztalcqce

int. pnri. Zbiqlierra Roligi
41-8OO Zabrze, ul. Wolno(ci 323
:i ?:,:/.:;;,r_1- 13-72, iD DZA7lO35

fuwt?,d r?,aLT
podpis dyreklora szktly,tplac6v,ki, miej,sc'c i dutu podpi,runiu prolokolu

1 2. PoSwiadozenie odbioru protokolu kontloli:
r irl I (,-.' Y

A- ,? n. ^ ,- .1,1 -a lab^/d rrA0 ;., .," . . C</. 0l,,{:1,:XP / .b. ., .O. /, . . . /1. . .

podpis dyrektoru szkoly/plucowki, miejsce i dutct odbirtru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placriwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzynania protokofu kontroli.

przysluguje prawo zgloszenia pisetnnych, umotywowanych zastze2efi dotycz4cych ustalen

zawartych w protokole kor-rtroli clo Si4skiego Kuratora OSwiaty, u[. Powstaricorv 41a. 40-l)24

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzi4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. ti. z 2017 r., poz. 1658).
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