
DK-BB.5533.2.37 .2018

Protok6l kontroli dorulnej

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstawo-wp. .\t 9 im. Krystyny Bochenek

w Skoczow ie, tl e /rro'r2ob/ $ - fi'o %4 /*'fl;ir, 
.

2. Imig i nazwisko dyrektora: Jolanta Pelic-Bobko

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstar(c6w 41'a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Kasztura

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli: 6 marca 2018 roku, DK-

8B.5s33.2.37.2018
6. Terminy rozpoczgciaizakohczenia kontroli: 7 marca 2018 roku

7. Tematyka kontroli:
Przestrzeganie statutu szkoly w zakresie kompetencji rady pedagogicznej

8. CzynnoSci kontrolne:

a) rozmowa z dyrektorem szkolY,

b) obserwacja szkoly,

c) analiza dokument6w:
- Statut Szkoly Podstawowei nr 8 im. K. Bochenekw Skoczowie,

- protokoly posiedzeri Rody Pedagogicznej Szkoly Podstawowej nr 8 im. K Bochenek w

Skoczowie w roku szkolnym 2017/2018,

- arkusz organizacii szkoly na rok szkolny 2017/2018,

- Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowei nr 8 im. K. Bochenekw Skoczowie

uchwalony na zebraniu Rady Pedagogic-znej w dniu 19 maja 2016 roku,

- Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej nr 8 im. K. Bochenekw Skoczowie

uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznei w dniu l5 lutego 2018 roku,

- (Jchwala Rady Rodzicfw Szkoly Podstawowei nr 8 im. K. Bochenekw Skoczowie z dnia

26 wrzelnia 2018 roku w sprawie uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego,

- uchwaly Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie

przyjgte w roku szkolnym 2017/2018,

- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoly Podstawowei nr 8 im. K. Bochenek w

Skoczowie w roku szkolnym 2017/2018,

Kontrola zosta\.a przeprowadzona w zwiqzku z pismem

w Skoczowie pani sygn. ZOZNP IW I 401201 8, data

wplyrvu 21 lutego 2018 roku).

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

1) W toku kontroli zweryfikowano realizacjg przez radg pedagogScznq jej kompetencji

stanowi4cych i opiniuj4cych. W zakresie tym Statut Szkoly Podstawowej nr 8 im. K.

Bochenek w Skoczowie w $ 3 ust. 2 rozdzialu 3 powtarua m.in. wybrane zapisy art.70
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przWolanej wyzej ustawy (nie zostaly wyrnienione kompetencje okreSlone w art. 70 ust.
1 pkt. 3, 5 i 6 ustawy Prawo oSwiatowe).
Ustalono, 2e radapedagogiczna korzysta z nastgpuj4cych kompetencji stanowi4cych:
a) zatwierdzanie plan6w pracy szkoly - uchwala nr 21201712018 z dnia 29 sierpnia 2017

roku (w tytule - zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego, planu pracy szkoly
oraz kalendarium imprez na rok szkolny, w tresci - zamiast zatwierdzenia planu pracy

- organizacja doskonalenia zawodowe go) o czq nizej),
b) podejmowanie uchwal w sprawie wynik6w klasyfikacji i promocji uczni6w - uchwala

nr 1 12011 12018 z dnia 29 sierpnia 201 7 roku oraz uchwala nr 1 I 12017 12018 z dnia 22
stycznia20l8 roku.

W zakresie ustalania orgarizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly
stwierdzono, ze uchwala zostala podjgta w czasie posiedzeni a rady pedagogicznej w dniu
29 sierpnia 2017 roku (uchwala nr 212017/IS) w treSci uchwaly w sprawie
zatwierdzenia planu nadzorupedagogscznego i planu pracy szkoly. W tytule dokumentu -
zamiast organizacji doskonalenia zawodowego wpisano zafwierdzenie planu pracy
szkoly. Zachodzi wigc nieadekwatnoS6 treSci uchwaly i jej tytulu. Zal1cznikami'do
uchwaly s4 m.in. oba dokumenty. W glosowaniu nad jedn4 uchwal4 obejmuj4c4 wigcej
ni? jednq kompetencjg rady pedagogicznel nauczyciele nie mieli mozliwoSci
wypowiedzenia sig indywidualnie w ramach kazdej z wymienionych kompetencji. W
uchwale nie wskazano przepisu prawa, kt6ry stanowi jej podstawg. Przywolano
wyl4cznie akty prawne. Wady tej nie posiadaj4 pozostale uchwaly okazane przez
dyrektora szkoly. Nalezy ponadto odnotowa6, ze rada pedagogiczna nie posiada
kompetencji w zakresie zatwierdzenia planu nadzoru pedagogicznego przygotowanego
przez dyrektora szkoly.
W zakresie kompetencji rady pedagogrcznej wskazanych w ari. 70 ust. 2 ustawy prawo
oSwiatowe stwierdzono, 2e organ ten, zgodnie z zapisami umieszczonyrni w statucie
szkoly, opiniuje projekt planu finansowego szkoly lub plac6wki uchwala nr
51201712018 z dnia 9 listopada 2017 rohtw sprawie zaopiniowania planu finansowego na
rok 2018.

W zakresie opiniowania przez radg pedagogicznq szkoly propozycji dyrektora szkoly
w sprawach przydzialu nauczycielom stalych prac i zajg1 w ramach wynagrodzenia
zasadniczego oraz dodatkowo platnych zajgt, dydaktycznych, wychowawczych
iopiekuriczych dyrektor wskazal protok6l rc 5/2017/2018 z dnia 9 listopada 2017 roku,
w kt6rym odnotowano jednogloSne przyjgcie przez radg pedagogiczn4 propozycji
dyrektora dot. powolaria ae.ppol6w,prqflem owo-zadaniowycb.
Dyrektor szkoly nie okaz#l uchwaly raty pedagogicznej aiyizacei zaopiniowan ia przez
niqorganizacji pracy szkoly, w tym tygodniowego rozkladuzajEd edukacyjnych. Zapis6w
na ten temat nie ma teL w protokole rr 11201712018 z zebratia Rady Pedagogicznej z dnia
29 sierpnia 2017 roku ani w protokole nr 212017/18 z dnia 14 wrzesni a2017 roku.
Rada Pedagogiczna uchwal4 nr 3/2017/2018 z dnia 29 sierpnia 2017 roku zaopiniowala
ponadto zaproponowane przez nauczycieli podrgczniki oraz programy nauczania (na
dokumencie blgdna data - 28 wrzesnia 2017 roku, prawidlowa data odnotowana w treSci
uchwaly stanowi4cej integraln4 czgsc protokolu z 29 sierpnia 2017 oraz w samym
protokole).
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Rada Pedagogiczna podejmuje ponadto uchwaly w sprawie wydluZenia etapu

edukacyjnego. Termin ich przyjgcia - 22 stycznia 20 1 8 roku.

Uchwal4 nr 612017/2018 Rada Pedagogiczna Szkoly Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek

w Skoczowie z dnia 16 listopada 2017 roku uchwalila Statut Szkoly Podstawowej nr 8

im. K. Bochenek w Skoczowie.

Dnia 28 wrzeSnia 2017 uchwal.qnr 4l2OT7ll8 rada pedagogiczna szkoly (pkt. 4 protokolu)

przy akceptacji Rody Rodzicdw (..) jednogloinie przyjgla uchwalg programu

profilaktyczno-wychowawczego na rok szkolny 2017/2018. Konipetencjata, zgodnie z art.

84 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oSwiatowe jest przypisana

radzie rodzic6w, kt6ra winna dokona6 tego w porozumieniu z radE pedagogiczn4 szkoly.

Dyrektor szkoly okazal jednak uchwalg nr ll20l7l20l8 Rady Rodzic6w Szkoly

Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie z dnia 26 wtzesnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia przezniq programu wychowawczo-profilaktycznego szkoly.

Jak wyjaSnil dyrektor szkoly, w biezqcym roku szkolnym nie wnioskowal

on o przyztanie .nauczycielom odznaczeh, nagr6d i innych wyr6znieri. Z tego powodu

rada p ed ag o giczna ni e opiniow ala tego typu wnio sk6w.

Ponadto dyrektor wyjaSnia, i2 opinia Rady Pedagogicznej dot. dodatkowych dni wolnych

od zajg(: dydaktyczno-wychowawczych zostala wyralona podczas opiniowania

kalendarza roku szkolnego 201712018 - pkt. 5 protokolu Rady Pedagogicznej Szkoly

Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie z dnia29 sierpnia 2017 toktt.

Zaden z okazanych przez dyrektora szkoly protokol6w Rady Pedagogicznej nie zostal

zaparafowarry nakaLdej ze stron, co narusza $ 10 ust. 1 lit. g dotychczasowego Regulaminu

Rady Pedagogrcznej Szkoly Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie z dnia 19 maja

2016 roku.
Dyrektor szkoly przedstawi a radzie pedagogicznej og6lne wnioski wynikaj4ce ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalnoSci szkoly - np. w czasie

posiedzeni arady pedagogicznej w dniu 23 czerwca\\lT rok; oraz 1'5lutego 2018 roku.

W szkole realizowana jest r6wniez kompetencja rady pedagogicznej wskazana w art. 70 ust. I

pkt. 6 ustawy Prawo oSwiatowe (ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkolq lub plac6wkq przez organ sprawujqcy

nadz6r pedagog1czfly, w celu doskonalenia pracy szkoly lub plac6wki) - protokol nr

1512016/17 z 23 czexwca 2017 roku, uchwaha rr 1512016117. Kompetencja ta nie zostala

wskazana w statucie szkoly, zostalajednak wymieniona w obu wersjach regulaminu rady

pedagogicznej.

Dnia 15 lutego 2018 roku uchwal4 nr l2l20l7l18 Rady Pedagogicznej Szkoly Podstawowej

nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie przyjgty zostaN ,ro*y regulamin tego organu.lD
W $ 4 dokumentu

zapisano: czlonkami Rady Pedagogicznej sq wszyscy pracownicy pedagogiczni Szkoly,

zatrudnieni w pelnym i niepelnym wymiarze czosu pracy, dla kt1rych praca pedagogiczna

wychowawcza stanowi podstawowe zajgcie. Zapis ten narusza art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 roku - Prawo oSwiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, ze zm.),kt6ry stanowi,2e w

slrlad rady pedagogicznej wchodzq: dyrektor szkoly lub placdwki i wszyscy nauczyciele

zatrudnieni w szkole lub plac|wce oraz pracownicy innych zalclad6w pracy petniqcy funkcig

instruktordw praktycznej nauki zawodu lub prowadzqcy pracg wychowawczq z mlodocianymi
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prqcownikami w ploc1wkach zbiorowego zakwaterowania, dla kt1rych praco dydaktyczna
i wychowawcza stanowi podstawowe zajgcie.

Zapis zastosowany w Statucie Szkoly Podstawowej nr 8 im. K. Bochenek w Skoczowie
(por. $ 3 ust. 3) jest sp6jny z art.68 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo
oSwiatowe.

6) W $ 30 ust. 2 Regulaminu Rady Pedagogicznej przyjgtym 15 lutego 20lb roku
odnotowano,2e uchwaly Rady Pedagogicznej podjgte na zebraniach nadz,uyczajnych sq
prawomocne, jeieli zostaly podjgte zwyklq wigkszoiciq glos|w czlonkdw Rady
Pedagogicznej obecnych na zebraniu. Zapis ten jest sprzeczly z art. 73 ust. I ustawy
Prawo oSwiatowe, kt6ry stanowi, 2e uchwaly rady pedagogicznej s4 podejmowane
zwyldlwigkszoSci4 glos6w w obecnoSci co najmniej polowy jej czlonk6w. Przepis prawa
nie przewiduje w tym zakresie wyj4tk6w.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki :

W czasie kontroli dy[try podczas przerw w zajgciach prowadzone byly. przeznauczycieli
w spos6b budz4cy w4tpliwoSci co do zapewnienia wszystkim uczniom odpowiedniego
nadzoru. Na jednym z pigter w chwili wejScia tam dyrektora szkoly oraz kontroluj4cego nie
bylo nauczyciela dyzttruj1cego. Osoba ta, po objgciu dyzuru, wyja6nila, ze jest to dy2ur
lEczony (prowadzony przez dw6ch nauczycieli). Poprzedni nauczyciel opu$cil jednak
miejsce dyzttru, nie czekq4c na zmiennika. Ponadto, na ostatnim pigtrze budynku, obok
biblioteki, w og6le nie zaplanowano dyhuru nauczyciela. Dyrektor wyjaSnia,2euczniowie
szkoly majq zakaz przebywania w tej czgsci budynku (na Scianie umieszczono stosowny
napis). Na kondygnacji tej oraz na schodach prowadz1cych do tego miejsca w chwili
pojawienia sig tam dyrektora i kontroluj4cego przebywali jednak uczniowie. Nalezy ponadto
odnotowa6, ze budowa budynku (szerokie korytarze z czgsciami niewidocznymi z ciqgt
komunikacyjnego) sprzyja wystgpowaniu niebezpiecznych sytuacji i wymaga calkowitej
uwagi nauczyciela dyzuruj 4cego.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz.U.22017 r.poz.59,zp6Ln. zm.) zaleca sig:

l) przestrzegaf statutu szkoly w zakresie kompetencji rady pedagogicznej dotycz4cej

Stglpiniowania organizacji pracy szkoly, w tym tygodniowego rozkladu zajE(, edukacyjnych,

2) podj46 dzialania zmierzajqce do dostosowania regulaminu rady pedagogicznej do
obowipuj4cych przepis6w prawa, zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oSwiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, z poin. zm.) oraz przestrzega(, przyjEtych w nim
uregulowafi dotycz4cych sposobu dokumentowania posiedzeri rady pedagogicznej,
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termin realizacji: od 5 kwietnia 20lg roku

3) wzmocni6 nadz6r pedagogiczny dyrektora szkoly w zakresie zapewnienia uczniom
bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki w taki spos6b, aby
przerwy w zajgciach wszyscy uczniowie spgdzali pod nadzorem nauczyciela, zgodnie z $ 14
ust' 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wka ch (Dz. tJ. z
2003 Nr 6, poz. 69, z pofun. zm.), w powipanit z art.55 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe (Dz.u. z 2ol7 poz. 59, z p61n. zm.),

termin realizacji: od 16 marca 20lg roku

,/f" o< lo r{/
podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

podpis dyrektoffi,
.......q.q&(*.:.&,.di... .^//: od 4 /t r.
iejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkolylptac6wki, w terminie 7 dni robo czych od dnia otrzymaniaprotokolu kon{-roli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezen dotyczqcych ustalet'r
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora oswiaty, ul. powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 RozporzqdzeniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
2017 rc/rrtw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. tJ.22017 r. poz.165g).
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