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Protokół kontroli planowej/doraźnej
Kontrolę przeprowadzono

w

Zespole

Szkól

nr

1 im.

Gustawa

Morcinka

w

Tychach,

ul. Wejchertów 20, 43-100 Tychy, w skład którego wchodzą następujące szkoły młodzieżowe:
•

Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi,

•

IV Liceum Ogólnokształcące,

•

I Liceum Profilowane,

•

Technikum nr 1.

Dyrektorem zespołu szkół jest

Pani Grażyna Jurek.

Kontrola została przeprowadzona przez

starszego wizytatora Renatę Habrykę

na podstawie upoważnienia wydanego przez Dyrektora Wydziału Nadzoru i Wspierania Rozwoju
Zawodowego Nauczycieli Panią Bożenę Marzec z up. Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 201 lr.
numer OA.OR.057.2.606.2011.BM.
Kontrolę przeprowadzono w dniu
w obecności

3 marca 2011 r.

dyrektora Pani Grażyny Jurek.

Przedmiotem kontroli była prawidłowość realizacji rządowego programu „Monitoring wizyjny
w szkołach i placówkach".
*niepotrzebne skreślić
Czynności kontrolującego:
1) analizowano następującą dokumentację:
• Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach,
• Program Wychowawczy Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalnej oraz aneks nr 1/2010/2011 do
programu wychowawczego „Zasady wykorzystania zapisów monitoringu" na rok szkolny
2010/2011 realizowany w Zespole Szkół nr 1 w Tychach,
• Pismo o numerze Zs nr 1.223-1/2011/GJ skierowane do Komendy Miejskiej Policji w Tychach,
• Protokół Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 w Tychach nr VII/2010/2011 z dnia 7 lutego
2011 r.,
• Uchwałę Rady Pedagogicznej nr 17/2010/2011 z dnia 7 lutego 2011 r.
• Protokół Rady Rodziców z dnia 21 lutego 2011 r.,
2) przeprowadzono rozmowę z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 w Tychach Panią Grażyną Jurek,
3) dokonano oglądu budynku szkoły i placu szkolnego położonego w Tychach, ul. Wejchertów 20,
1

/

/

/

4) dokonano przeglądu zarchiwizowanych nagrań z monitoringu wizyjnego,

W toku kontroli ustalono, co następuje:
Zespół Szkół nr 1 w Tychach, w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007-2009
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach", otrzymał dotację na
realizację zadania. W ramach programu szkoła dokonała rozszerzenie działającej w szkole sieci
monitoringu wizyjnego.
Zespół Szkół nr 1 w Tychach zlokalizowany jest w dwóch budynkach połączonych przewiązką
przy ul. Wejchertów 20. W jednym budynku mieści się gimnazjum a w drugi, szkoły ponadgimnazjalne.
Kamery pozyskane na modernizacje monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr zostały zamontowane
w budynku gimnazjum przy ul. Wejchertów 20, kamery zainstalowano w następujących miejscach:
•

wejście od strony boiska - 1 kamera,

•

wyjście boczne - 1 kamera,

•

wejście główne - 1 kamera,

•

hol gimnazjum na parterze - 1 kamera,

•

przewiązka w budynku gimnazjum - 1 kamera,

•

korytarz I piętro - 1 kamera.

Budynek został oznaczony tabliczkami informacyjnymi z napisem: „Obiekt monitorowany",
umieszczonymi w widocznych miejscach. System monitoringu CCTV został zgłoszony do najbliższej
komendy Policji - Miejskiej Komenda Policji w Tychach.
Nagrania z kamer są przechowywane na dysku twardym komputera przez okres powyżej 30 dni.
W statucie zespołu szkół w §6 ust. 2, umieszczono zapisy o objęciu budynków i terenu szkoły nadzorem
kamer CCTV, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
Dyrektor zespołu szkół wyraźnie określił oraz zapisał w Programie Wychowawczym Zespołu Szkół
nr 1 w Tychach zasady wykorzystania zapisów z monitoringu dla realizacji misji wychowawczej szkoły.
W aneksie nr 1/2010/2011 do programu wychowawczego „Zasady wykorzystania zapisów monitoringu"
na rok szkolny 2010/2011 realizowanym w Zespole Szkół nr 1 w Tychach, zostały określone sposoby
wykorzystania zapisów monitoringu do realizacji programu wychowawczej.
W instalacja systemu monitoringu wizyjnego zapobiega zachowaniom negatywnym wśród
uczniów. W zespole szkół znajdują się dwa stanowiska obserwacji nagrań z kamer monitoringu,
umieszczone w pokoju socjalnym pracowników administracji, przez co jest pełna kontrola osób
wchodzących i wychodzących ze szkoły, poruszających się na terenie budynku szkoły i placu szkolnym.
Dzięki czemu został ograniczony dostęp do szkoły osób nieuprawnionych.
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Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą- nie dotyczy
Uwagi dyrektora zespołu szkół - brak
Wydane zalecenia - brak

Wnioski kontrolującego
Dyrektor prawidłowo zrealizował zadania określone w rządowym programie „Monitoring
wizyjny w szkołach i placówkach". Udział w programie wpłynął na podniesienie i zapewnienie
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki, zmniejszenie rozmiarów zjawisk
patologicznych w środowisku szkolnym.
Uwagi kontrolującego - brak
STARSZY WIZYTATOR

Protokół podpisali:

mgr Ugnat® Hsbrykff

Tychy, dnia 3 marca 2011 r.

kontrolujący i
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Tychy, dnia 3 marca 2011 r.

li
Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
dyrektor zespołu szkół, a drugi włącza się do akt kontroli.

Potwierdź

za protokołu kontroli

.20.4:,
Dyrektor zespołu szkół może zgłosić Śląskiemu Kuratorowi Oświaty, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania
protokołu kontroli, pisemne i umotywowane zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych.

