
KURATORIUM OSWIATY W LUBLINIE
ul. 3 Maja 6; f0-950 Lublin, skrytka pocztowa 146,

Centrala KO: 8 1 -53-85-200, Sekretariat: 8 I -53-85-222, Fax Centrala: 8 I -53-85-265
www.kuratorium. lublin.pl e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl

Znak sprawy: WNP. 5 5 3 3. 3 2 0. 2 0 I 6.AW

Numer upowamieni a: WNP. 5 5 3 3. 3 2 0. 2 0 I 6. AW

Data wydania upowaznienia:. 7 październikn 20]6r,

Nr kontroli doraznej w rejestrze LKO320

Nr kontroli w rejestrze szkoĘ: 3/2016

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd okręgu Lubelskiego

Data i forma powiadomienia o kontroli.. rozmowa telefoniczna w dniu 6 października 2016 r.

Nr skargi w rejestrze WRE - 157

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAZNEJ

l. Nazwa i adres szkołylplaeówki: Szkoła Podstawowa w Trzebieszowie,' Trzebieszów Drugi 94,

2I-404 Trzebieszów

2, Imię i nazwisko dyrektora szkoĘ: Mariusz Chudek

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

w szkole lub w placówce: ] ] października 2016r"

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

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczrry,' Kuratorium oświaĘ w Lublinie,

ul. 3 Maja 6

6, Tematyka kontroli: zgodnośc z przepisami prawa ilości zaplanowanych w arkuszu organizacyjnym

godzin z aj ęć świ etlicowych, bibli oteczny ch oraz z aj ęć rewalidacyj nych.

7. Podstawa prawna:

art. 33 ustawy z drua 7 wrzęśnta 199l r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz, 2156
zpóźn. zm.),
art. 67 ustawy z drua 7 wrzęśnia 1991 r' o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. f|56
zpoźn'zm.),
ustawa z drua 26 stycnia 1982 r' - Karta Nauczyciela (Dz. U. z f016 t. poz' |379, z poźn'
zm.),

$ 2 pkt 9 i $ 3 ust'1 i 3 roryorządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 27 sierpnia 2015
roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.2f01.5 r.,poZ.1270),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 |ipca f0I5 r' w sprawie warunków
organizowania ksfałcenia, wychowania i opieki dla dzieci t młodzieĘ niepełnosprawnych'
niedostosowanych społecznie t zagroż:onych niędostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r',
poz. 1 1 13),
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załącnllk nr 1 i nr f do rozporządzerua Ministra Edukacji Narodowej z dnia fl maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicmego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U' Nr 6l,
poz' 624, zpoźn. zm,)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia f0I4 r, w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz' U.
z2014 r,. poz. |I70 zpóżn' zm.)'
roąorządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia |f marca f009 r. w sprawie

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i w1padków,
w których można zatrudnió nauczycieli niemających wyższego wyksfałcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 201 5 r., poz.|f64).

8' opis ustalonego stanu fakĘcznego, w Ęm ujawnione nieprawidłowości.

Podczas kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoty i dokonarro analizy
przedłozonych przez dyrektora dokumentów: arkusza organizacji pracy szkoły w roku
śzkolnym 2O167tl; aneksu ff 1 do arkusza otganizacji pracy szkoĘ; protokołu rady
pedagogicznej z dnia 28 kwietnia 2a|6 roku; 

. 
orzeczenia wydanego przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną dziennikow zajęc świetlicowych oraz zajęć bibliotecznych.
W w1miku kontroli stwięrdzono, ze dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie

opracował arkusz organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2016117. Dokument ten został
zaopiniowany negatywnie przez radę pedagogicznąw dniu 28 kwietnia 2016 roku. Dyrektor
poinformował Wójta Gminy Trzebieszów (pismem z d.nia 29 kwietnia 2016 roku) o opinii
rady pedagogiczne1, a także stwierdził, ze rada pedagogiczna wyraziła niezadowolenie, m.in.

z planowanego połączenia klas piątych, braku zaplanowanych godzin zajęć świetlicowych
i zajęć korekcyjno - kompensacyjnych. W piŚmie tirm dyrektor Zwraca się równiez do wójta
z wnioskiem o przydzielenię 12 godzin ptzezua;Zonych na pracę świetlicy oraz 3 godzin
zaj ęć korekcyj no- kompensacy.nych.

Dyrektor szkoły zł.oźrył" arkusz organizacji do organu prowadzącego w dniu 2 maja
fOI6 r. (data sporządzenia: 30 kwietnia 2016 roku). w arkuszu organizacjt szkoły
zaplanowano zajęcia dla dzieci z oódziałów przedszkolnych, obowią7kowe zajęcia
edukacyjne dla poszczególnych oddziałów szkoły podstawowej' a także zajęcia:
wyrównawcze _ 6 godz., logopedyczne - 13 godz,, gimnastyki korekcyjnej - 10 godz.,

sportowe - 2 godz., oraz biblioteki - 30 godz. W opisywanym arkuszu organizacji pracy nie
zostata zaplanowana świetlica szkolna. Pismem z dnta 10 maja 2016 roku (znak:
SA.0051.512016, data wpłyvuu do szkoły: 13.05.2016 r.), skierowanym do dyrektora szkoły'
Wojt Gminy Trzebieszów poinformował, iź: nie akceptuje przedstawionej przez dyrektora
propozycji organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2016117 i zobowiązuje Go do

dokonania korekty w przedłozonym dokumencie, do dnia 13 maja 2016 roku. W tym samym
piśmie wojt wyraziŁ zgodę, aby dyrektor zap|anowat' 2 godziny zajęć świetlicowych,
a pozostałe 10 godzin zajęó świetlicowych zal'ecił,rea|izować w ramach godzin statutowych,

informując, ze kazdy nauczyciel zobowiązany jest prowadzić takie zajęcia w ilości 2 godzin
w tygodniu. Wójt informuje równiez, ze zap|anowane przez dyrektora zajęcia wyrównawcze,
gimnastyki korekcyjnej oraz sportowe zajęcia poza|ekcyjne nalezy wskazaó w odrębnym
załączn|ku,jako ofertę szkoły i powinny byó one realizowaneprzęz nauczycieli w ramach art.

42.ust.2 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, Zastrzezenia wójta dotyczyŁy równiez podziatu
uczniów na grupy na zajęciach komputerowych w klasie czwartej. W miejsce zaplanowanych
przez dyrektora trzech oddziałow przedszkolnych, wójt wyraztł akceptację na organizację
dwóch oddziałów, w których |iczba dzieci nie przekro czy 25. Ponadto, wójt wyraził zgodę na
przydzie|enie 20 godzin biblioteki, a zatem o 10 godzin mniej w porównaniu z zap|anowaną
nrr'ęz dwektora liczba sodzin.
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W dniu 18 maja 2016 roku arkusz organizacji Szkoły Podstawowej w Trzebieszowie
w roku 2016li7 został' zatwięrdzony przez Wójta Gminy Trzebieszów pismem, skierowanym
do dyrektora (znak: SA.0051 .1812016)' w któryłrn wójt wskazuje na liczbę poszczególnych
godzirr zatwterdzonych do rea|izacji. Poza obowiązkowymi zajęciami przeznaazonymi na
rea|izację podstawy programowej w1mieniono w piśmie: 20 godzin biblioteki, f godziny
zajęć świetlicowych oraz 13 godzin zajęć logopedycznych. wójt zaznaczył, ze godziny zajęc
pozalekcyjnych: kół zainteresowań, zajęć,,korekcyjnych'', zespołow wyrównawczych, zajęc
Świetlicowych, a także innych zajęc i czynnoŚci wynikających z zadań statutowych szkoty,
w tym zajęÓ opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby oraz
zainteresowania uczniów w roku szkoln}m 2016117, na|ezy realizować jako godziny
w ramach czterdziestogodzirrnego tygodnia pracy, poza obowiązkowym pensum.

15 września 2016 roku dyrektor szkoły zwróc1ł się do Wójta Gminy Trzebieszów
z wnioskiem o ptzydzielenie środków finansowych na orgarizację zajęć rewalidacyjnych dla
ucznia, u którego stwierdzono niędosłuch (orzeczenie nr 6116-|7 z dnia 13 września 20t6
roku). Dniaflwrześnia 2016 roku wójt zatwierdził aneks nr l do arkusza organizacjt szkoły'
W tym Samym dniu skierował pismo do dyrektora szkoły informującę o przydzie|eniu
2 godzin zajęć rewalidacyjnych (znak: 5'Ą.005I'4012016), Podczas kontroli dyrektor
poinformował, ze jest w trakcie poszukiwania nalczycie|a z odpowiednimi kwalifikacjami
(surdopedagoga) do prowadzenia przyznanych uczniowi zajęó rewalidacyjnych, a obecnie
uczeń objęty jest pomocą psychologsczno - pedagogicznąw formie zajęć logopedycznych
i zajęć wyrównawczych z jęyka angielskiego.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ze aneks nr 1 do arkusza
organizacji SzkoĘ Podstawowej w roku 20|6111 nie posiada opinii rady pedagogicznej.

W zakresie realizacjt zajęc świetlicowych stwierdza się, ze zajęcia te są organizowane
w wyniarz e 2 godzin tygodniowo, zgodnie z zatwięrdzonym arkuszem organizacji szkoły. Są
to zajęcia prowadzone przez jednego nauczycie|a w ramach obowiązkowych godzin
etatowych, w poniedziałki i wtorki w godzinach 11 .30.L2.30. opieką świetlicy szkolnej
objętych jest łącznie 4I uczniów klas I-VI, którzy są zapisani do dwóch grup (2o i 2l
uczniów)' Stwierdzono równiez, ze zajęcia świetlicowe prowadzone są przęz nauczyeie|a
bibliotękarza w środy w wymiarze 1 godz,, co odnotowuje się w dzięnniku pracy biblioteki.
Zajęcia te prowadzone są w ramach godzin, które powinny być wykorzystane na rea|tzację
zadań statutowych biblioteki. Z przeprowadzonej ana|izy dokumentacji wynika, ze
w dzienniku pracy bib1ioteki szkolnej prowadzonym przez nauczyciela bibliotekarza znajdują
się zapisy Świadczące o organizowaniu ,,z?jęć świetlicowych'' w godzinach zaplanowanych
na pracę biblioteki - rea|izację zadań nauczyciela bibliotekarza (określonych w stafucie
szkoĘ). Fakt ten potwierdzająwpisy tematów zajęÓ do w/w dziennika w dniach: 7,8,9,
I3,I4, 16, 24, 28, 29 wrzeŚnia 2016 oraz 5 i 7 paździemtka. Taki stan jest niezgodny
z zap|sam| $ 8 ust.1 załącznlka nr 2 do rozporządzenl'a Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2001 r. sprawie ramowych statutów publicznego przedszko|a oraz publicznych szkół
(Dz. U' Nr 6i ,poz.624,zpoźn, zm'),

W opinii dyrektora, ostatecznie ustalona w arkuszu organizacji tygodniowa liczba
godzin pracy świetlicy (2) jest zdecydowanie niewystarczająca" Iego zdaniem, właściwe
zapewnienie opieki, zarówno dzieciom z oddziatu przedszkolnego jak równiez uczniom,
ktorzy muszą przebywać w szkole dŁaż,ej ze względu na organizację dojazdu, czas pracy
rodziców i innych okolicznoŚci wymagających zapewnienia opieki świetlicowej wymusza
potrzebę zatrudnienia nauezyciela wychowawcy Świetlicy, co najmniej w pełnym w1tniarze
godzin (26). Dyrektor poinformował, ze chcąc zapewnió opiekę dzieciom z oddziaŁu
przedszkolnego zobowięał nauczycieli szkoły do organizowania opieki świetlicowej nad
dziećmi w godzinach 13.00-1ó.00, w ramach cztetdziestogodzinnego tygodnia pracy
nauczyciela. zgoclnie z grafikiem wyuieszonvm w pokoiu nauczyeielskim. Dwektor nie
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przedstawił protokołu z zebtania rady pedagogicznej' na ktorej omawiane były powyzsze
kwestie.

Należy zauwazyć, ze z przepisów prawa wynika, iż obowiązek realizowania przez

nauczycieli zajęć i czynności określonych w art. 42 ust.Z pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia
l982r, - Kańa Nauczycie|a (Dz. U' z 2016 r. poz, 1379, z poźn. zm.) nie moze być
wykorzystywany przez dyrektora do wypełniania nimi godzin objętych obowiązkowym
tygodniowym wymiarem zajęć (pensum) ustalon}.rn dla innego stanowiska. Nie ma zatem
podstaw do przyjęcia, że opieka nad dzieómt z oddziałów przedszkolnych, to zajęcia
realizowane przez nauczyciela szkoły podstawowej nieodpłatnie jako czynności lub zajęcia
w1.lrikające z zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Struktura organizacyjna szkoĘ podstawowej obejmuje klasy I-VI, co oznacza, tż oddział
przedszkolny nie wchodzi w skład tej struktury. Jednocześnie do realtzacji zadań statutowych

szkoła publiczna powinna zapewnic uczniom mozliwość korzystania, m'in. ze świetlicy lart
61 ust. I oraz 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z drua 7 września 199I r. o systemie oświaty (Dz. U'
2015 r, poz' 2156, z poźn. zm)]'Powyzsze ozflacza, ze w świetlicy przebywają uczniowie

szkoły tj. kl. I-VL a nie dzieci z oddziału przedszkolnego. Dzieci z oddziafu przedszkolnego

powinny miec zapewnioną opiekę w oddziale przedszkolnym, dostosowarrą do potrzeb

rodziców i ich czasu pracy zgodnie z zapisamt $ 9 załącznika nr I do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia fI maja 200i r. w sprawie ramowych statutów publicznego

przedszkolaorazpublicznych szkół (Dz,U. Nr 61 ,poz' 624,zpożn, zm.).

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowoŚci w zakresie planowania ilości
godzin pracy biblioteki. Tygodniowy plan pracy biblioteki szkolnej umozliwia dostę do jej

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
W trakcie przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ie w Szkole Podstawowej

w Trzebieszowie w roku 2016117 nauczyciele nie prowadzą zajęó korekcyjno
kompensacyjnych, chociaż z rozmowy z dyrektorem wynika, ze są w szkole uczniowie
potrzebuj ący takiej formy wsparcia.

Z informacji udzielonych przez dytektora w1mika' żę 9 nauczycieli prowadzi
dobrowolnie zajęeia pozalekcyjne (wyrównawcze, koła zainteresowań), w łącznym wymiarze
14 godzin tygodniowo.

Zalecenia:

l. organizowac pracę Świetlicy szkolnej zgodnie z $ 7 ust.1 załącznika nr 2 do

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2I maja 2001 r. sprawie

ramowych statutów publicznego przedszko|a oraz publicznych szkół (Dz' U. Nr ól,
poz' 624, z poźn, zm.) w powiązaniu z art. 42 ust, 3 lp. ó ustawy z dnia f6 stycznta

I98f t. _ Karta Nauczycie|a (Dz. U, z 201 6 r. poz. 137 9, z poźn. zm.)

Termin realizacji 30 dni od dnia otrzymania zd'eceń

f. organizować pracę biblioteki szkolnej zgodnie z $ 8 ust.l załączntka nr 2 do

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta 21 maja 2001 r. sprawie

ramowych statutów publicznego przedszko|a oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,

poz' 624, zpóźn. zm.)'
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organizowaÓpracęoddziałuprzedszkolnegozgodniezzapisami$8i$9zał.ącznika
ff 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2I maja 2001 r.

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszko|a oraz publicznych szkół (Dz'

U. Nr 61, poz, 624, z poźn, zm,) oraz $ 4 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegół'owych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których mozna

zatrudnić nauczycieli niemających wyzszego wykształcenia lub ukończonęgo zakładu

kształcenia nauczycieli (Dz.U' z 2015 r, poz.|264),w powiązaniu z art.42 ust.3 lp.1i

2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016 roku, poz.

1379 zpoźn, zm.).

Termin realizacji:30 dni od dnia otrzymania zalecen.

Za\eca się, aby rada pedagogiczna opiniowata organizację pracy szkoły, w tym

zmiany następujące w trakcię roku szkolnego' które są wykazywane w aneksach do

arkusza organizacji szkoły zgodnie z zapisami art' 4| ust.2 pkt.l ustawy z dnia

7 września 1991 r' o systemie oświaty (Dz. U. z2015 r.'poz.2156 zpoźn, zm,),

Termin rea|izacji: na bieząco.

5' Za\eca się organizowac zajęcia korekcyjno . kompensacyjne zgodnie z przepisami

$ 11 i innych tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013

r. w sprawie zasad udzielania t organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z2013 r.,poz.532)
Termin realizacji:30 dni od dnia otrzltnania zalecen.

Dyre}tor szkoĘ/placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
może zgłosić do organu sprawującego nadzor pedagogiczrry pisemne' umotywowane zastrzęzęnia do
ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły/placówki w terminie.30 dni od dnia otrzymania zalecen, a w przypadku
wniesienia zastrzężeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomięnia
o ni euwzgl ędnieniu zastr zeżeń jest zobowiązany powiadomió :

1) organ sprawujący nadzor pedagogiczny o sposobie rea|izacji za|ęcęń

2) organ prowadzący szkołę/placówkę o otrąrmaniu za|ecęn i sposobie ich realizacji.
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DYREKTOR SZKOŁY
tr. C\".4eV1,

mgr Moriusz Chudek
2s. 
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Data i podpis dyrektora szkoĘ

Zgodnie z $I7 ust.I pkt 7 rozporeądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 20]5 r.

wsprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 20]5r., poz, 1270), protokół kontroli zawiera parafy
kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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