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Protokol kontroli doraznej

Nazwa szkoly, siedziba: Palac Mlodzie?y im. prof, Aleksandra Kamiriskiego w Katowicach,

ul. Mikoiowska 26, 40-066 Katowice.

Imig inazwisko dyrektora: Adam Lasek.

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a,

Imig i nazwisko kontroluj4cych: Joanna Cesarz-LE2ak, Dariusz Boruta,

Data wydania i numer Llpowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 30 kwietnia 2018 r,,

wN.5533.2 .54.2018

Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 30 kwietnia 2018 r.

Tematyka kontroli: Przestrzeganie statutu placowki.

CzynnoSci kontrolne:

analizowano dokumentacjg: statut Palacu Mlodzi eity im. prof. Aleksandra Kamiriskiego

wKatowicach, arkusz organizacji plac6wki, dzienniki zajEt: .',*: or,r''r nl

LI

\-^----r --,t-r /, porozutrienic o wspolplacy e

^ del<laracjq korrtynuow,ania udz.ialu rv zajgciacl.i w roku szkolnyrn

201712018 z dnia 25 maja 2017 r,, wniosek o przyjgcie na zajEcia w roku szkolnym;

przeprowadzono rozmowg z: dyrektorem plac6wki Panem Adamem Laskiem (odebrano

,:':T"^ o$wiadczeni e)'

dokonano ogl4du placowki.

L Opis ustalonego statru lrakt)/czncgo, rv tym ujau,nionl,ch nieprawidlowoSci:

uarafu dvrektorrt szAoIr" t l,tt ,',ttkt

kiu,t Lowl'



Kontrolg dora1n4 przeprowadzono w Palacu Mlodziezy im. prof, Aleksandra Kamifiskiego

w Katowicach w zwiqzku z artykulem opublikowanym w Gazecie Wyborczej w dniu 25 kwietnia

2018 r. Tok wyrzuca sig dzieci, Kontrola, kt6rej celem byto wylaSnienie kwestii pzestrzegania

statutu placowki zostala przeprowadzona zudzialen dyrektora plac6u'

Palac MlodzieLy w Katowicach jest publiczn4 plac6wk4 oSwiatowo-wychowawczq, kt6ra realizuje

zadania w ramach 16 pracowni: Fizyki, Matematyki i informatyki, Chemii, Biologii i edukacii

ekologicznej, Lingwistyki, Medialnej, Edukacji czfielniczej, regionalnej i obywatelskiej, Tahca

iteatru, Rysunku, malarstwa i grafiki. Rzelby, ceramiki, rgkodziela i witrazu, Muzycznej,

Gimnastyki, Plywania, Szermierki i judo, Zeglarstwa, narciarstwa. technik strzeleckich

imodelarstwa, Profilaktyki i wsp6lpracy ze drodowiskiem. ZaiQcia odbywaj4 sig od poniedzialku do

soboty w godzinach od 6:30 do 21:30 i s4 prowadzone w klasach wykladowych oraz

specjalistycznych pracowniach tj. basen, sala gimnastyki sportowej z przyrzEdami gimnastycznymi,

sala judo, sala do szermierki, pracownia rz,ei,by (drewno i styropian), pracownia malarska

ze sztahtgami, pracownia ceramiki (z piecem do wypalania gliny), pracownia witrazu

(ze specjalistycznym piecem do fusingu, czyli do gigcia i zgrzewania szkla), pracownia rgkodzieia,

pracownia modelarstwa lotniczego, pracownia plastyczna, pracownia fotografii, pracownia technik

graficznych, pracownia biologii (wraz z hodowlE zwierzqt), pracownie informatyczne, pracownia

ftzyczna, pracownia chemiczna - laboratorium, sale baletowe - choreografrczne, sala koncertowa,

pracownie teatralne, pracownie mvzyczne wyposazone w instrumenty muzyczne, pracownia edukacji

czylelniczej w ramach, kt6rej dziala wypoZyczalnia i czytelnia dla dzieci i mlodziely, pracownia

dziennikarska, w kt6rej dziala internetowe radio, sala ar"rdiowtzualna sluz4ca edukacji filmowej.

Ponadto w budynku znajdujq sig dwie galerie, szatnia, stol6wka oraz sala teatralno-kinowa z 440

miejscami na widowni, wyposazona w profesjonalny sprzqt teatrah-ry (w tym sceng obrotow4) oraz

rzutniki i projektory fiimowe. Palac Mlod,zieLy w I(atowicach wspolorganizuje /-'

zajqcia

zimowym lub dziedziniec w miesi4cach cieplych, zapewnra wyspecj al izowanych

instruktor6 w oraz

o wsp6lpracy wraz z aneksem

wsp6lorganizowane ze

ze

W dokumentacii placowki znajduje sig porozumienic

z dnia 15 grudrria 2009 r. Natomiast zajEcia 'i 
s4

a takz.e,t

Katowicach.
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Podczas kontroli dokonano analizy statutu i stwierdzono, Ze zawiera on nazwQ, typ placowki, cele

i zadania, nazwg organll prowadz4cego, orgarly placowki oraz ich kompetencje, organizaclg

placowki, zakres zadai nauczycieli oraz innych pracownik6w placowki, co jest zgodne z art. 112

ustawy zdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz, U z20l7,poz.59 zezm.).

Palac Mlodzie?y w Katowicach prowadzi dziatalnoSi dydaktycznq i wychowawczqt w oparciu

o posiadan4 bazg oraz tworzy warunki i realizuje program nauczania i wychowania dla

wychowankow szczeg6lnie uzdolnionych w mySl $ 2 pkt 1 statutu plac6wki. Z oSwiadczenia

dyrektora wynika, Ze liczba uczestnik6w stalych wg Systemu Informacji OSwiatowej wynosi w br.

szkolnym 21 52 wy chowankow,

Zgodnie z $ 6 ust. I statutu podstawowq jednostk4 organizacyjn4 placowkijest stala forma zapc-

grupa, ujgta w stalym tygodniowyni planie zajEc, np, zajgcir

Z analizy dziennika zajEc

w " w okresie

Z analizy dziennika zajEd

Z analizy dziennika zajg6

odbywajq r'

nalizy dziennika zajgi

uynika, Ze zajgcia oclbywaj4 siq

r, w godzinach
' ,ynika, Ze zajgcia odbywajq sig

3 r. w godzinach -

7r.do

r.do2

)1 8 r. rv godzinacl Zgodnie

z$20 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20t7 r. w sprawie

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i placowki dokumentacji przebiegu

nauczania, dzialalno3ci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajow tej dokumentacji

(Dz, U. 22017 r,, poz, 1646) do dziennika zajgc stalych wpisuje sig w porz4dku alfabetycznym

nazwiska i imiona wychowank6w uczestnicz4cych w zajgciach, daty i miejsca urodzenia oraz adresy

ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodzic6w (.,.).W kontrolowanych dziennikach brak jest ww.

danyoh'

Zgodnie z S 6 ust. 2 statutr.t placorvka

okresowe z

w biez4cym roku szkolnym liozba dziennikow zajgc prowadzonych przez nauczycieli w Palacu

Mlodzie?y w Katowicach wynosi 374 sz,tuki.

: r 'r wynika, 2e zajEcia

7 r. do r, w godzinach

. ril<a, 'Ze zajqcia odbywajq sig

prowadzi zajEcia o charakterze okresorvym, np. Zajgcia

lub zajEcia okazjonalne ' ^*r

Z otrzymanego wykazu dziewrik6w zajgi wynika, 2e
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Z odwiadczenia dyrektora wynika, 2e z zajgc w plac6wce korzystaj4 zar6wno uczniowie

pelnosprawni, jak i ci kt6rzy posiadajq orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego, np.

z niepelnosprawnoSci4 ruchowQ, z zesp0lem Aspergera. nieslysz4cy. z niepeinosprawnoSci4

intelektualn4 w stopniu lekkim lub w stopniu umiarkowanym. W organizowanych zajgciach, np.

uczestr-ricza uczniowie

W bie24cym roku szkolnym system rekrutacii na za.iEcia stale przebiegal w dwoch etapach:

wychowankowie Palacu MlodzieZy w Katowicach skladali pisemnq deklaracjg kontynuowania

udzialu w zajgciach, a nowi uczestnicy wypelniali wniosek o przyjgcie na zajEcia. W przypadku

zajEc ol<resowych i okazjonalnych nie istnial jeden sp6jny system rekrutacji dla wszystkich

pracowni. Z oSwiadczenia dyrektora wynika, 2e w pracowniach, w ktorych odbywaly siE zajgcia

terapeutyczne nauczyciele zapisywali poszczeg<ilne grupy uczestnikow do swoich prywatnych

kalendarzy,

W zwiqzku z powyLszym dyrektor poinfbrmowal, 2e rekrutacj a na zajEcia stale i okresowe na

kolejny rok szkolny bgdzie prowadzona popruez systerl elektroniczny, a na potrzeby zajgc

okazjonalnych zostanie opracowany ujednolicony formularz zgloszeniowy na wszystkie za.iEcia.

Stwierdzono, ze $ 3 ust. 2 pkt 2b statutu: dyrektor plac6wki w szczegolnoSci sprawuje nadzor

pedagogiczny oraz $ 9 ust, I pft 7 nauczyciele rzetelnie prowadzq, dokumentacjE pracy

pedagogicznej zzakresu wlasnej dzialalnoSci, nie s4 przestrzegane.

Ponadto w h'akcie kontroli C
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontro14 w zwi4zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawcze.j

i opiekuriczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly: nie dotyczy.
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11. Na podstawie

(Dz, U. z 2017 ,

art' 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oSwiatowe
poz, 59 ze zm) zaleca sig;

w zwiqzku z obowiqzkami i kompetenc.ianri dyrektora plac6wki okredlonymi w g 3 ust. 2
statutu Palacu Mrodziezy im. pror. Areksa,<Jra Kamiriskiego w Katowicach
kontrolowac prowadzenie dokumentacii zgodnie z, $ 20 rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowei z dnia 25 sierpni a 2017 r. w sprawie sposobu prowadzen ia przez publiczne
przedszkola' szkoly iplac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnosci
wychowawczej i opiek vnczej oraz rodza.iow tej dokumenta cji (Dz. rJ . z 2017 r., poz, 1646);
Termin realizacji: 12 czerwca20lg r.
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Dyrektorowi szkoty/plac6wki' w tenninie 7 dni roboczych od dnia otrzymaniaprotokoru kontrori, przysruguje prawozgtoszenia pisemnych' umotywowanych zastrzekeri dotyczqcych ustaleri zawartychw protokole kontroli do slQskiegoKuratora oswiaty' ul' Powstaricow 4la,40-024l(atowice, zgodnie z $ lg ust. I Rozpo rzqdzeniaMinistra EdukacjiNarodowej zdnia25 sierpnia 20r7 roku w spr.awie nadzoru pedagogicznego (Dz, tJ.220r7 r.,poz. r65g).
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