Slaski Kurator Oswiaty
40-024 Katowice
ul. Powstancow 41a

DK-RY.5533.127.2017

PROTOKOL KONTROLI
1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa Specjalnej nr 38 w Specjalnym Zespole
Szkolno - Przedszkolnym, ul. Wladyslawa Hibnera 41, 44 - 217 Rybnik.
2. Imi$ i nazwisko dyrektora szkoly: mgr Lucyna Ibrom.
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj^cego nadzor pedagogiczny: Slaski Kurator Oswiaty,
40-024 Katowice, ul. Powstancow 41a.
4. Imi$ i nazwisko kontrolujqcego: Beata Szoltysek.
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 9 pazdziernika 2017r.
Nr OA-OR.057.2.1153.2017.
6. Terminy rozpocz^cia i zakonczenia kontroli: 10 pazdziernika 2017r.
Imi$ i nazwisko, stanowisko osoby, w obecnosci ktorej zostala przeprowadzona kontrola:
mgr Lucyna Ibrom.
7. Tematyka kontroli: „Kontrola realizacji zalecen wydanych 21 marca 2017 r. w wyniku
kontroli planowej dotycz^cej prawidlowosci organizacji i funkcjonowania biblioteki
szkolnej.”
8. Czynnosci kontrolne':
rozmowa z dyrektorem, p. Lucyna Ibrom,
wizja lokalna szkoly - miejsca przeznaczonego na bibliotek^ szkolnq.
analiza dokumentacji szkolnej, tj.:
• statutu Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 38 w Rybniku w kontekscie zapisow
dotyczqcych biblioteki szkolnej,
• arkusza organizacji pracy szkoly i aneksow nr 1 i 2,
• planu pracy biblioteki szkolnej,
• regulaminu biblioteki szkolnej,
• protokolarza rady pedagogicznej w kontekscie zapisow dotycz^cych organizacji
pracy biblioteki szkolnej,
• kwalifikacji nauczycieja bibliotekarza.
9.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci.
1. 21 marca 2017 r. w wyniku kontroli planowej dotycz^cej prawidlowosci organizacji
i funkcjonowania biblioteki szkolnej stwierdzono, ze w Szkole Podstawowej Specjalnej
nr 38 w Specjalnym Zespole Szkolno - Przedszkolnym nie zorganizowano biblioteki
szkolnej. Wydano zalecenie, aby zapewnic uczniom mozliwosc korzystania z biblioteki,
zgodnie z art. 67 ust.l pkt 2 obowi^zuj^cej wowczas ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.
o systemie oswiaty. Termin realizacji zalecenia ustalono na 30 kwietnia 2017r. Pani
dyrektor zlozyla pisemne wyjasnienia zwi^zane z brakiem biblioteki w szkolnej
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(dokument dol^czony do akt kontroli planowej nr DK-RY.5532.53.2017).
W wyjasnieniach tych wskazala, ze przechowywany w szkole ksi^gozbior jest
systematycznie udost^pniany uczniom, rodzicom i nauczycielom, jednak nie jest
zatrudniony nauczyciel bibliotekarz.
Pani dyrektor po otrzymaniu zalecen podj^la dzialania zwiqzane z zorganizowaniem
biblioteki szkolnej. Po uzgodnieniu z organem prowadz^cym zostal przyj^ty nauczyciel
bibliotekarz i w projekcie arkusza organizacyjnego szkoly wpisano liczb? godzin
przeznaczonych na prac$ bibliotekarza. Za zgod^ organu prowadz^cego zaplanowano
dla niego 10 godzin.
30 sierpnia 2017 r. podczas zebrania rady pedagogicznej p. dyrektor Lucyna Ibrom
poinformowala nauczycieli, ze od 1 wrzesnia 2017r. b^dzie zatrudniony w szkole
w wymiarze 10 godzin nauczyciel bibliotekarz - p. Marzena Kocot. Do zadan
bibliotekarza b^dzie nalezalo: stworzenie programu, prowadzenie zaj^c czytelniczych i
wypozyczanie ksi^zek, glownie nauczycielom i rodzicom (zal^cznik nr 1). Na zebraniu
rady pedagogicznej 30 sierpnia 2017 r. pani dyrektor przedstawila rowniez plan pracy
biblioteki (zal^cznik nr 2).
W szkole obowi^zuje Regulamin biblioteki szkolnej (zal^cznik nr 3).
Nauczyciel bibliotekarz posiada odpowiednie kwalifikacje zgodnie z § 7 ust. 1
rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 roku w sprawie
szczegolowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okreslenia szkol i
wypadkow, w ktorych mozna zatrudnic nauczycieli niemajcjcych wyzszego
wyksztalcenia lub ukonczonego zakladu ksztalcenia nauczycieli (tj. Dz.U. z 2017 poz.
1575), (zal^cznik nr 4).

10.
Opis ujawnionych nieprawidtowosci w zakresie nieobj^tym kontrol^ w zwi^zku ze
stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej
oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly/placowki: nie dotyczy.
11. Wydane na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oswiatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z pozn. zm.):
a) zalecenia: Brak

1)

/podpis dyrektora, miejscowosc, data/

