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Protok61 kontroli dorainej

1. Nazwa szkoly, siedziba: VIII Liceum Og61noksztalc'\.ce z Oddzialami Dwuj~zycznymi im.

Marii Sklodowskiej - Curie, ul. 3 Maja 42, 40 -097 Katowice

2. Imi~ i nazwisko dyrektora szkoly: Anna Dziedzic

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj'\.cego nadz6r pedagogiczny: Sl'\.ski Kurator Oswiaty,

40 - 032 Katowice, ul. Jagiellonska 25

1) Imi~ i nazwisko kontroluj'\.cego: Aleksandra Januszek

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 4 grudnia 2013 r.

OP-DO.057.2.3860.2013

5. Terminy rozpocz~cia i zakonczenia kontroli: 17 grudnia 2013 r.

6. Imi~ i nazwisko, stanowisko osoby, w obecnosci kt6rej zostala przeprowadzona kontrola:

Anna Dziedzic - dyrektor szkoly.

7. Tematyka kontroli: Zgodnosc z przepisami prawa sposobu realizacji zaj~c wychowania

fizycznego.

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Og6lna liczba uczni6w w szkole - 552, wszyscy realizuj'\. zaj~cia klasowo-Iekcyjne. Szkola nie

prowadzi zaj~c do wyboru przez uczni6w z wychowania fizycznego, jako formy realizacji

obowi'tZkowych zaj~c. Kontrol'\. obj~to klasy: I,ll i III zaj~cia prowadzone s'\. w grupach
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mi~dzyoddzialowych. Obowi'lZkowe zaj~cia z wychowania fizycznego prowadzone sC\.w grupach

liczC\.cychnie wi~cej niz 26 uczni6w i oddzielnie dla dziewczC\.ti chlopc6w.

W roku szkolnym 2012/2013 w VIII Liceum Og61noksztalcC\.cez Oddzialami Dwuj~zycznymi im.

Marii Sklodowskiej - Curie nie bylo:

• egzamin6w klasyfikacyjnych z zaj~6 wychowania fizycznego,

• zastrzezen zgloszonych przez uczni6w lub ich rodzic6w (opiekun6w prawnych) do dyrektora

szkoly, dotyczC\.cych ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego

niezgodnie z przepisami prawa dotyczC\.cymitrybu usta1ania tej oceny,

• egzamin6w poprawkowych z zaj~6 wychowania fizycznego.

Statut szkoly okresla szczeg6lowe zasady wewnC\.trzszkolnego oceniania uczni6w - § 74 statutu.

Ocenianie wewnC\.trzszkolne obejmuje: (zapisy statucie, w WewnC\.trzszkolnym Systemie Oceniania

w dokumentacji nauczycieli - Przedmiotowy System Ocenia).

a) sformulowane przez nauczycieli wymagania edukacyjne niezb~dne do uzyskania

poszczeg61nych sr6drocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

b) skal~ i formy przyj~tego w szkole oceniania biezC\.cego i ustalania sr6drocznych ocen

klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego

c) zasady ustalania warunk6w i trybu uzyskania wyzszych niz przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z wychowania fizycznego.

Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego brany jest pod uwag~ wysilek wkladany przez ucznia

w wywi'lZywanie si~ z obowi'lZk6w wynikajC\.cychze specyfiki tych zaj~6 (zapis w Przedmiotowym

Systemie Ocenia). Dyrektor szkoly zwalnia ucznia z zaj~6 wychowania fizycznego na podstawie

opinii 0 ograniczonych mozliwosciach uczestniczenia ucznia w tych zaj~ciach, wydanej przez

lekarza, na czas okreslony w tej opinii (§ 5 ust.2 WewnC\.trzszkolnego Systemu Oceniania). Szkola

posiada warunki niezb~dne do zdobycia przez uczni6w umiej~tnosci i wiadomosci oraz rozwini~cia

sprawnosci okreslonych w podstawie programowej. Obowi'lZkowe zaj~cia z wychowania fizycznego

prowadzone sc\.w grupach liczC\.cychod 12 do 26 uczni6w. Tematyka zaj~6 wychowania fizycznego

w dniu kontroli byla zgodna z obowi'lZujC\.cC\.podstawC\.programowC\..

Kontrol~ przeprowadzono w zwi'lZku z pismem Rzecznika Praw Dziecka

ZEW/500/43/2013/ZA z dnia 3 pazdziemika 2013 r.
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9. Wydane na podstawie art. 33 ust. 4 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty

(Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z p6in. zm.):

a) zalecenia: brak

Terminy realizacji zalecen: brak

b) wnioski: brak

c) uwagi: brak

lO. Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobj~tym kontrol~: brak

11. Protok61 kontroli sporz~dzono w dniu 17 grudnia 2013 r. w dw6ch jednobrzmi~cych

egzemplarzach, z kt6rychjeden otrzymuje dyrektor szkoly, a drugi wl~cza si~ do akt kontroli.

R

1)~gr.AI+ta d~.J.nu.sek~/~1 rI /.2clOI3v
Podpis' trolujqcego, miejscowosc, data
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'" Liceum Og61noksztalqcego
l. Odd~' wuj~zycznymi
im. M" dowskiej-Curie I .-0--
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Podpis dyrektora, miejscowosc, data

12. Potwierdzam odbi6r 1 egzemplarza protokolu kontroli

VII
z
im.

;f7.(.1.? ..gpl~ .

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporz~dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 paidziernika 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., nr 168, poz. 1324 z p6in. zm.) dyrektor szkoly
lub plac6wki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokolu kontroli, moze zglosi6 do organu
sprawuj~cego nadz6r pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzezenia do ustalen zawartych
w protokole kontroli.
Zgodnie z art. 33 ust. 5 Ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r., nr
256, poz. 2572 z p6Zn. zm.) dyrektor szkoly lub plac6wki w ci~u 7 dni od otrzymania zalecen,
uwag i wniosk6w moze zglosi6 wobec nich zastrzezenia do organu sprawuj~cego nadz6r
pedagogiczny.
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