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J.{r kontroii doraźnej w rejestrze LKa: 32I

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 18

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Zwięek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd okręgu Lubelskiego

Data i forma powiadomienia o kontroii: rozmowa telefoniczna w dniu 6 października 2016 r,

Nr skargi w rejestrze WRE - 157

PRoToKoŁ KONTRoLI DoRAZ|{EJ

1' Nazwa i adres szkoły/placówki: Publiczne Gimnazjum im. KróIa Wadystawa Jagiełły
w Trzebieszowie; Trzebieszów Drugi 94 A, 2]-404 Trzebieszów

f , Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Małgorzata Kurowska

3. Termin przeprowadzenia kontroIi ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się czynności kontroli

w szkole lub w placówce: ] 1 października 2016 r.

4' Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna llczuk, Anna Wrzosek

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego tadzór pedagogiczny.. Kuratorium oświaty w Lublinie,

ul. 3 Maja 6

ó. Tematyka kontroli: zgodność z przepisami prawa ilości zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym

godzin z aj ęć świetlicowych, biblioteczny ch oraz z aj ęc rewalidacyj rych.

7. Podstawa prawna:

art, 33 ustawy z drua 7 września 199i r. o systemie oświaty (Dz. U. z f0l5 r,, poz. 2156
zpóźn. zm.),
art. 67 ustawy z drua 7 wtześnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz' U. z 2015 r., poz, 2156

zpoźn. zm.),

$2pk19i$3ust'l i3rozporządzeniaMinistraE.dukacjiNarodowejzdnta}7sierpnia2}I5
rolo w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22015 r.,poz. I27A),
rozpotządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 Lipca 2015 r. w sprawie warunków
orgatizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieĘ niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie t zagrozonych niedostosorvaniem społecznym (Dz. U. z 2015
rokupoz.1113)"
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załączffik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2I maja 2001 r'
w sprawie ramowych statutów publicmego przedszkoia otaz publicznych szkół
(Dz. U' Nr 61, poz' 624, zpoźn. zm.)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z drua 29 sierpnia 2014 t. w sprawie sposobu
prowadzerua przez publiczrre przedszkola, szkoĘ i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiek-unczej otaz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z2014 r. poz.1170 zpoźn. zm.)

8. opis ustalonego stanu faktycznego, w tYm ujawnione nieprawidłowości.

Podczas kontroli przeprowad Zono tozmowę Z dyrektorem szkoty i dokonano ana|izy
przedłozonyehprzez dylrektora dokumentów: arkusza organizaĄi pracy szkoły na lok szkolny
f0I6/2017, przydziaŁu nauczycielom zajęc wynikających z zadań stafutowych szkoły,
protokofu rady pedagogicznej z dnia 28 kwietnia 2076 t., orzeczęn wydanych przez poradnię
psychologiczno-pedagogjczn% indywidualnych proglamów edukacyjno-terapeutycztych,
dziennika zajęó świetlicowych i zajęć bibliotecznych.

W wyniku kontroli stwierdzono, że dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Króla
Władysława Jagiełły w Trzebieszowie opracował arkusz organlzacjl pracy szkoły na rok
szkolny 2016117. Arkusz organtzacji został negatylvnie zaopiniowany przę.ł, radę
pedagogiczną szkoły (uchwała nr 91201512016 z ónia 28 kwietnia 2016 f.). W protokole
zebrania rady pedagogicznej ruę zna|eziono zapisów wskazujących jednoznacznie na powód
wyrażenia negatpvnej opinii. Dyrektor szkoły złożył' arkusz organizacji do organu
prowadzącego w dniu 2 maja 2016 r. W arkuszu organizacji zap|anowano obowiązkor,ve

zajęcia edukacyjne d|a poszczególnych oddziałow, zgodnie Z opracowan}rrri planami
nauczania, a ponadto zaplanowano: 20 godzin tygodniowo na pracę świetlicy, 20 gadzin t.ra

pracę biblioteki, 6 godzin zajęc logopedycznych, 4 godziny organu prowadzącego
zprzeznaczęnięm na zajęcia poza|ekcyjne, 4 godziny za1ęć rewalidacyjnych, 12 godzin
naucz ania indS.wi du aln e go.

W dniu 13 maja 2016 r. do dyrektora wpłynęło pismo od Wójta Gminy Trzebieszów
(SA.0051.712016zdnia 10maja 2016r.),zktórego wynika, zeorganprowadzącyniewyraza
zgody m.in. na: podziaŁ na grupy na zajęciach wychowania ftzycznego w oddziaŁach,
w których liczba uczniów nie przekracza 26; przydzielenie godzin na ząęcia logopedyczne;
przyznanie dodatkowych godzin przęz organ prowadzący na zajęcl'a pozalekcyjne. Ponadto,
wskazuje na uwzględnienie w arkuszu organizacji szkoły 10 godzin tygodniowo na pracę

świetlicy, informując jednoczeŚnte, ze pozostałe godziny na|ezy realtzowac w ramach godzin
statutowych.

W dniu 18 maja fa76 r. dyrektor ponownie złoiył arkusz organlzacjt szkoły
z częściowym uwzględnieniem Zm:ran wynikających z wyze1 wskazanego pisma, a także
z uwzględnieniem zmian konsultowanych drogą elektroniczną. Zmiany w zakresie
zaplanowanej liczby godzin (w porównanlu z pierwszą wersją arkusza organizacjt pracy
szkoły) polegały na zwiększeniu liczby godzin biblioteki z 20 na 30 i zmniejszęniu liczby
godzin Świetlicy z 2a na 10. wójt Grniny Trzebieszów zatwięrdz|ł. do rea|izacjt arkusz
otganizacji Publicznego Gimnazjum im. Króla Władysława Jagietty w Trzebieszowie
(Zarządzenie rc 271201ó Wójta Gminy Trzebieszów z drtia 18 maja 2016 r.).
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Aneksem nr I z drua 25 sierpnia 2016r., dyrektor wprowadził kolejne zmiany
w zakresie planowanej liczby godzin pracy biblioteki - zmniejszenie o 10 godzin
w porównaniu z zatwierdzon1tn wczeŚniej arkuszem (powrót do wersji z dnia 30 kwietnia),
aponadto nie ujął w organizacji pracy szkoły godzin, którę wcześniej były zap|anowane na
zajęcia logopedyczne. Aneks uzyskał pozytyr,vną opinię rady pedagogicznej (uchwała
tv 1212015/2016 z dnia 26 sierpnia 2aI6 r,) i został zatwtetdzony przez Wójta Gminy
Trzebteszów w dniu 12 września 2ań r. Dyrektor stwierdził, żę ostatecznie ustalona
w arkuszu organizacji tygodniowa Liczba godzin ptacy biblioteki, świetlicy, zajęć
rewalidacyjnych i za1ęc pozalekcyjnych wynika z potrzeb uczniów i jest wystarczająca.
Zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, w t1m zajęcia
w zakresię pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zostaŁy zaplanowane w ramach
cztęrdzięstogodzinnego tygodnia pracy nauczycieli (załączruk nr 1 do arkusza organizacji na
rok szkolny 201612017).

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidtowoŚci w zakresie planowania ilości
godzin pracy biblioteki. Tygodniowy plan pracy biblioteki szkolnej umozliwia dostęp do jej
zbiorów podczas zajęć|ekcyjnych i po ich zakończeniu.

Nie stwierdzono równlez nieprawidłowości w zakresie planowania zajęc
rewalidacyjnych. Zaplanowano 4 godziny rewalidacji (po 2 godziny dla dwóch ucznl.ów
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). W przypadku trzeciego ucznia
z arzęczeniem o potrzebie ksztaŁcenia specjalnego nie planowano zajęc rewalidacyjnych
zuwag1 na to' że matka ucznia złoŻyła pisemne oświadczenie o rezygnacji z organizowania
takich za1ęc dla jej dzięcka'Uczeń ten objęty j estnauczaniem indywidualn),łrn w wymiarze I2
godzin tygodniowo.

W wyniku kontroli stwierdzono, ze opieką świetlicy objęto 39 uczniów ze wzg|ędu na
organizację dojazdu do szkoły. Dyrektor poinformował, ze nie występują inne okoliczności
wymagające zapewnienia opieki świetlicowej uczniom ' Z dokumentacji wynika, że praca
świetlicy organizowana jest kazdego dnia od godz. 13.30 do godziny 15.00 i od godz. 15.30
do godz. 1ó.00. opracowano plan pracy świetlicy. W szkole prowadzony jest jeden dziennik
zajęcw świetlicy. Do dzierrrrika wpisane sąimiona i nazwiska uczniów, oddziały, do których
uczęszczają uczniowie i tematy prowadzonych zajęc, Wychowawca potwierdza podpisem
przeprowadzenie zajęc. w dziennikach nie odnotowywano obecności uczniów na
poszczegoInych godzinach zajęć świetlicy, co jest niezgodne z $11 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia
przez publiczne przedszko7a, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. W zwięku
zpowyzszym, na podstawie prowadzonej dokumentacji nie mozna stwierdzić ilu uczniów
przebyr,va pod opieką jednego wychowawcy świetlicy na poszczego|nych godzinach zajęÓ.

D1rektor stwierdził, ż'e grupy uczniów korzystających z opieki świetlicy mają charakter
rotacyjny, aliczba uczniów pod opiekąjednego navczyciela nigdy nie przekracza25'
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9. Zalecenia:

Zaleca się odnotowywać obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęc
Świetlicowych zgodnie z $ 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
29 sierpnia 2014 t. w sprawie sposobu prowadzenftptzez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebieg.: nauczanta, działalnoŚci wychowawczej i opiekuńczej
orazrodza1ów tej dokumentacji (Dz.U. zf0I4 T.,poZ'II7} zpoźn. zm,)

Termin rcaItzaqt: na bieząco.

Dyrektor szkoŁy/p|acówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu
kontroli, mozę zgł'osic do organu sprawującego nadzór pedagagtczny pisemne, umotywowane
zasttzęzęttia do ustalettzawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły/placówki w terminie 30 dni od dnia otrzymanta zalecen,
awprzypadku wnięsięnia zastrzezęn * w tęrminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zawi adomi eni a o ni euwz gl ędni eniu zastr zezeń jest zob owi ązany powi adomić :

1 ) organ sprawuj ący nadzór pedago giczny o sposob te r ealtzacji za|ecen

2) organprowadzący szkołę/placówkę o otrzyrnaniu zaleceń i sposobie tchrea|tzacjt.

k/up,.'.Ę.rt,{qłtę.,..,/(.{.,/,|'...ł/:/.ć:t...

iTonsz{ffiifr{łT#sf, 
daia i podpis wizytatora)

-"'lttul\t srARszt;filz!-fArclt

"fiJA?#$ł'rzasęk,,,(((o,,,,,,n.

Poświadczam odbiór protokofu kontroli:

pk 4 o "e,0,$r;',6
Dataipodpis dyrekora szkoły

Zgodnie z $I7 ust.I pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 20l5 r.

w,sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz, U z 20]5r., poz. 1270), protokół kontroli zawiera parafy
kontrolującego i dyrektora szkoły łttb pla,cówki na lrażdej stronie protokołu'

dyrekora szk
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