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Protok6l kontroli dorainej

1. Nazwa szkoty: Szkola

Podstawowa

nr

I

im.

Tadeusza Koiciuszki

w

Szczekocinach

ul. Senatorska 22, 42445 Szczekociny

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoty: El2bieta Drej
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny:
40

4.
5.

-

Slqski Kuator O6wiaty,

024 Katowice, ul. Powstaric6w 4l a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Elzbieta Fudro

Data wydania

i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli:

upowaimienie

z dnia

25 pu2dziemika 2018 r. DK-SO.5533.2.96.20t9

6.

Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: 29 pt2dziemika 2018 r.

7.

Tematyka kontroli dot. kontroli realizacji zaleceri wydanych w trakcie kontroli doraznej
13 czerwca 2017 r. oraz w zakresie przestrzegania praw dziecka i ucznia do ochrony przed
przemocq - ort. 5l ust. l, ctrt. 55 ustu*-y z dnio
grudnia 2016 r. prowo oiv,iarowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z piin. zm.) oraz Rozporzqdzenie Ministra Etlufucji Narodowej
z dnia 2 5 sierpnfu 201 7 r. v, sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. ll. z 201 7 r., poz. l65g).

ll

8. CzynnoSci kontrolne:
I

)

l
5

9.

rozmowa z dyrektorem i wicedyrektorem szkoty,
analiza dokumentacji zwi4zanej z pelnionym nadzorem pedagogicznym. protokolarza rady
pedagogicznej, programu profi laktyczno-wychowawczego.
analiza wynikow ankiety skierowanej do uczni6w klas 4 g_
u'1,w'iad z reprezentacj4 rodzic6w uczni6w klas 2 8.
analiza wyjaSnieri dyrektora szkoly.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo3ci:

W wyniku kontroli ustalono:

Kontrolg dotycz4cq realizacji zaleceri wydanych w trakcie kontroli doraznej 13 czerwca
2017 r. przeprowadzono 27 czerwca 2018 r. W wyniku przeprowadzonych czynno5ci kontrolnych
wydano kolejne zalecenia w brzmieniu:
l- Dostosowai program wychowawczo-profilaktyczny do zapis6w Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. oraz rozporz4dienia zmieniai4cego
222 stycznia 2018 r. w sprawie zakesu i form prowadzenii w szkolach i plac6wkach
systemu oswiaty dzialalnosci wychowawczej. edukacyjnej. iniormacyjnej
_
i profilaktycznej w celu
przeciwdzialania narkomanii 1Dz. u. . )bli r. poz. 1249 oraz
Dz.U. z 2018 r. poz. 214). Termin realizacji: do 7 wrze5nia 20l g r.
2. Podejmow'ai uchwalg w zakresie ustalania sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru
pedagogicznego zgodnie z arr. 70 ust. r ustunv : dnia ri grudnia 2016 r. prtu.o
oitt iul.u e (D:. Li. z 2017 r. poz. 59 z ptii,. --n1.7 1-ermin: do 7 wriesnia 20lg r.
3. Podejmosa6 uchu'ale przez radg pedagogiczna zgodnie z korr.rpetencjami okre5lonymi
\\'ar1. 70 ust. La/(nr'l : dniu ll gtrtlniu 2016 r. prutro os:tr.irtrrnr.e (D:. t-J. 2017 r. p6:.
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59 z p6in. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy. Termin: do 7 wrze6nia
201 8 r.

Po przeprowadzeniu czynnoSci kontrolnych ustalono, co nastgpuje:

l.

Z protokolu Rady Pedagogicznej z7 wrzeinia 2018 r. wynik4 ze jednogloSnie przyjEto
w drodze uchwaly nr 2 zmiany wprowadzone do programu profilaktycznowychowawczego na rok szkolny 2018/2019. Po przeprowadzonej ewaluacj i programu
dokonano analizy wynik6w diagnozy w zakesie wystgpujqcych w Srodowisku szkolnym
czynnik6w chroniqcych oraz czynnik6w ryzyka zgodnie z $6 Rozporz4dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia l8 sierpnia 2015 r. w sprawie zakesu i form prowadzenia
w szkolach i plac6wkach systemu o5wiaty dzialalnoSci wychowawczej, edukacyjnej.
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzialania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1249 z p62n. zm.\. Dokonano diagrozy problem6w wystgpuj4cych w Srodowisku
szkolnym i ustalono przejawy zachowan problemowych.

2.

Rada Pedagogiczna Szkol_v Podstawowej nr w Szczekocinach 7 wrzeSnia 2018 r.
podjEla, zgodnie
art.70 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prm'o oiwiatowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z pdin. zm.), uchwalg w sprawie przyjgcia planu nadzoru
pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 (uchwala nr 1). W planie uwzglqdniono
wnioski wynikaj4ce ze sprawowanego
roku szkolnym 2017 /2018 nadzoru
pedagogicznego oraz szczegilowy spos6b ich wykorzystania.
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3.

W wyniku analizy dokumentacji szkoty - protokolarza Rady Pedagogicznej ustalono. 2e
uchwaly sq podejmowane przez radg pedagogiczn4 zgodnie z kompetencjami
okreSlonymi w art. 70 ust. 1 ustolty z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatou'e
(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6!n. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do ustawy.

W trakcie czynnoSci kontrolnych przeprowadzono wSr6d uczni6w klas 4 - 8 anonimow4 ankietg
dotycz4c4 bezpieczeristwa w szkole, w tym potencjalnych zagro2erl ze strony r6wieSnik6w i os6b
doroslych. W ankiecie uczestniczylo 83 uczni6w.
Na podstawie wynik6w ankiety ustalono, 2e:
l. 58 (70%) uczni6w zawsze czuje sig bezpiecznie w szkole. 15 (30%) uczni6w czasami.
2. 45 (54,2%) okreSlilo relacje z nauczycielami jako dobre. 2l (25,3%) - jako bardzo dobre.
pozostali uczniowie uznali je za obojgtne (5) lub raczel zle (2),
3. 37 (44,6%) uczni6w uwaza. ze nie ma osoby. kt6ra stanowilaby zagroiente ich poczucia
bezpieczeflstwa, 21 (25.3%\ wskazalo starszego ucznia- inne wskazania dotyczyly grupy

kolegowzinnejklasy-8os6b.kolegizichklasy-T.osobydoroslejpracuj4cejwszkole-4,

4.

74 (89,2%) uczni|w zaprzeczylo, by w szkole pracowali nauczyciele, kt6rych sig boj4, pozostali

uczniowie udzielili odpowiedzi t*'ierdzqcej wskazujqc nauczycieli matematyki, informatyki,
5. 48 (57 .8%) uczni6w nie boi sig swoich nauczycieli, 9 ( 10.8%) \waza, 2e nauczyciele sq
halaSliwi i krzyczq. 4 (4,8%) uczni6w uwaza, ze nauczyciele naruszajq ich godnoS6 osobistq,
w'opinii 3 (3.6%\.2e nauczyciele sE agresywni lub dziwnie sig zachowuj4.
6. w opinii 80 (96.4%\ uczni6w nie opuScili w tym roku 2adnych zajqt. z obawy przed
nauczycielem.
7 . 37 (44.6\ uczni6w \waza. ze w szkole nie ma niebezpiecznvch miejsc. pozostali uczniowie jako
najbardziej niebezpieczne mie'jsca s skazali szatnie. lazienki/toalett'. korytarze podczas przeru,.
8. -57 (68.7%) ucznitiu, zacleklarorr,alo. Zc- rv szkole nie zaobsenrvorvali przemocy'. lub nie pamiqta.lq
2adnego takiego zclarzenia. rvir6d osirh deklaru,jqcvch s,iedzg na lenrat przemocv rv szkole
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l8 wskazalo korytarz, jako najczgstsze ich miejsce,
9. jako najczgstsze formy zachowari niepoi4danych uczniowie wskazali wySmiewanie, wytykanie

i

20,5%), obmawianie. i robienie zlej opinii o uczniach (11 - 13.6%)
oraz popychanie, poszturchiwanie, szarpanie, zaczepiarrie, kopanie i bicie (9 10,8%);
31 (37,3%) ucmi6w zadeklarowalo, 2e nie bylo 2adnego takiego przypadku,
palcami

przezywanie (11

-

-

10.23 (2'1,7%) uczni6w zadeklarowalo. 2e kogoS o niepo24danych zachowaniach poinformowali,
najczgdciej zwracali sig do rodzic6w (17 -20,5%), nauczycieli (12 - 14,5o/o),
l l . 59 (71 ,l%) uczni6w jest zdaria" 2e zle rzeczy w szkole zdarzaj4 sig rzadko lub bardzo rzadko,
zdaniem 24 (28,9%) uczni6w, 2e zle rzeczy zdNzaj4 sig podczas przerw,
12.78 (94%) uczni6w zaprzeczylo, by dokonywali w szkole przemocy,

a 9 (10,8%) uczni6w

przyznalo,2e ponie6li za to karg ze strony rodzic6w lub szkoly.

W zwiqz*u z

pojawiaj4cymi sig w ankiecie informacjami o zdarzajqcych sig
nieprawidlowoSciach sygnalizowanych przez uczni6w. dyrektorowi szkoly zasugerowano
dokladniejsze przyjrzenie sig sytuacji. wyeliminowanie ewentualnych problem6w. Dyrektor
zobowi4zal sig do poinformowania Kuratorium OSwiaty o wynikach podjgtych dzialan.

Rodzice uczestniczqcy w wywiadzie zgodnie przyznali- ze Szkola Podstawowa nr I
w Szczekocinach jest bardzo bezpiecznym miejscem. Chwalili zasady obowipujqce w szkole,
szczeg6lnie natychmiastou,4 reakcjg pracownik6w szkoly na kazde niepoZ4dane zachowanie
uczni6w. Podkreilili. ze kfidy nauczyciel kontaktuje sig z nimi. jeSli tylko zaistnieje potrzeba
rozwipania problem6r'. Zwr6cili uwagg na fakt. iz zaden uczen nie moze sig czud w szkole
anonimouy. Przyznali.2e wystgpujq drobne konflikty migdzy uczniami, ale sq iwiadomi. 2e takie
sytuacje zaw'sze wystgpujq w grupach r6wiedniczych. Szkola zlokalizowana jest w niewielkiej
miejscou'odci. gdzie praktycznie w'szyscy siE znaj4. Do szkoly dowo2eni s4 uczniowie mieszkajEcy
w okolicznych miej scorvoSciach. rodzice nie wyrazili 2adnych zastrzezeh w tym zakresie. Podobnie
poz1t1'rvnie w-vra2ali sig o relacjach uczni6w z nauczycielami. Przyznali, 2e dotychczas nie
dochodzily do nich zadne niepokoj4ce inlbrmacje na temat niestosownego zachowania nauczycieli,
zaburzonl'ch relacji migdzv nauczl'cielami i uczniami. naruszania godnoSci osobistej uczni6w przez
nauczycieli czy ich dziwnego zachorvania. Zdaniem rodzic6w-. pozltywnej syuacji nie zaburzyly
r6u'nie2 zmiany organizacl.jne u, szkole zwiqzane z wdra2aniem reformy edukacji. Zwipane sq one
gl6wnie z przejdciem nauczycieli tutejszego gimnazjum do pracy w szkole podstawolr.ej.
10.

ujaw'nionych niepra*idlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
stwierdzonymi nieprawidlouoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej. uychowawczej

Opis
ze

i opiekuriczej oraz innej dzialalnodci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono
1-1.

podstawie art. 55 ust. 4 ustauy z dnia 14 grudnia 2016
(D:.Lt- z 2017 . po:. 59: p6!n.:nt. ) zaleca sig:
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podpis dyrehora szkoly/plac6u,ki, miejsce i data podpisania protokolu

';ffi

,tP#ffi#"*off,odbioru

protokolu

kontroli:

SZKOT

A PODSTAWOIMA Nr I

5:c I tl e{#^+z*:,::,;1i'hY,3gsa,'
NIP 649-21..16€13

podpis dyreldora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
przystuguje prawo zgloszenia pisemnego, umotlntrowanego zastrzeienia dotycz4cego ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 414
40 024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust.l Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodou,ej z dnia
25 sierpnia 2017 rokut,sprawie nodzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz.l658).
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