
KURATORIUM OSWIATY W LUBLINIE
DELEGATURA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

ul. Brzeska 41 2I-500 Biała Podlaska'
Telefon: 83-34-38- I 73, Fax: 83-34-34-f83,

www.kuratori um.1ublin.pl, e-mai I : biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl

Znak sprawy: DBP. 5 5 3.3. I 3. 2 0 I 7.AW

Numęr upowaznienia: DBP. 5 5 3 3. 1 3. 2 0 1 7.AW

Data wydania upowaznięnia: /B maja 2017r.

Nr kontroli dorażnej w rejestrze LKo:13

Nr kontroli w rejęStrze szkoły: 63

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Pani - nauczycielka Zespotu Szkół

ogólnokształcących Nr ] w Terespolu

Data i forma powiadomienia o kontroli'. rozmowa z dyrektorem w dniu 17 maja 2017r.

Nr skargi w rejestrze WRE - 95

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAŹNEJ

1. Nazwa i adręs szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zespole Zespół Szkół
ogóInokształcących Nr ] w Terespolu, ul. Wojska Polskiego BB, 21-550 Terespol

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Dorota Szprychel

3. Tęrmin przeprowadzenia kontro|i ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynnoŚci kontroli

w szkole lub w placówce: 22 maja 20l7r,

4. Imię i nazwisko kontrolującego.. Anna Wrzosek

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

ul. j Maja 6

6. Tematyka kontroli: Zapewnieniebezpieczeństwa uczniów podczas przęrw śródlekcyjnych.

7. Podstawa prawna:

aft. 33 ustawy z dnia 7 września I99I r. o systemie oświaty (Dz. U. z f0|6 t., poz. 1943,
z pożn' zm.),
art.39 ust. 1 ustawy z dtia7 wrzęśnia 199| r' o systemie oświaty (Dz,U. z2015 r.,poz.2156
zpóżn. zm.),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia f7 sierprua 2015 roku w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. zf0I5 r.,poz.1270),
załącznik nr 1 i rrr f do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola orazpublicznych szkół (Dz'tJ. Nr 61'
poz.624,zpóźn, zm.)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicnrych szkołach i placówkach (Dz.U 2003
r. Nr 6, poz. 69, zpoźn. zm.)
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8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tYm ujawnione nieprawidłowości.

Podczas kontroli przeprowadzono tozmowę z dyrektorem szkoły, dokonano oglądu dyzurów
podczas przerry śródlekcyjnej (10.35 - 10.50) oraz anatizy dokumęntów: Statutu Zespotu Szkót
ogólnokształcących Nr 1 w Terespolu, Regulaminu dyzurów nauczycieli w Zespole Szkół
ogólnoksfałcących Nr 1 w Terespolu, Harmonogramu dyzurów podczas przęrw Śródlekcyjnych'

W wyniku kontroli stwierdzono, że w Zespole Szkół ogólnoksŹałcących Nr 1 w Terespolu
opracowano statut, który określa warunki pobytu uczniów w szkolę zapewruające bezpteczeństwo
($14 oraz $15 Statutu). $195 Statutu definiuje zadania nauczycieli oraz innychpracowników szkoły
zvviązane z zapewnieniem bezpieczenstwa, w tym obowiązki nauczycieli podczas przerw
międzylekcyjnych. Z zapisów $ 16 Statutuw1mika, żeplandyżurównauczycielskichustaladyrekor
szkoły uwzględniając tygodniowy rozŁJadzajęć i mozliwości kadrowe.

W Zespole Szkół ogólnoksŹałcących Nr 1 w Teręspolu opracowano regulamin dyzurów
nalczycieli, który określa szczegół'owo: zasady pełnienia dyzurów, czas oraz miejsca objęte dyżlramt.
Z zapisow art. 3 wlw regulaminu wynika, że dyżury pełnione sąprzez nauczycieli przed lekcjami (od
godz. 7 .40) oraz podczas przerw międzylekcyjnych, do godziny 15.30' Regulamin ten obowiązuje od
dnia 12 maja 2015 roku.

W nviąz\łl ze skargą którązł'ozyła do Kuratorium oświaty w Lublinie nauczycielka ZSo Nr 1

w Terespolu, w sprawie braku zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w dniu 28 kwietnia f0I7 roku,
natrzeciej przerwie międzylekcyjnej, w jednym z rewirów szkoły objętych obowiązkiem dyzurowania
nauczycieli, p.o. Dyrektora Szkoły Pani Dorota Szprychel przedstawiła okolicznoŚci tej Sprawy
w formie pisemnej oraz w bezpoŚredniej rozmowie z wlz5Ąatorem w dniu przeprowadzania kontroli
(ff.04.20|7r). Pani Dyreklor poinformowała, ze 26.04'f017 r. otrzymała powołanie na funkcję
p.o. Dyrektora ZSo nr 1 w Terespolu' Tego samego dnia w godzinach popołudniowych dokonała
zmiany w harmonogramie dyirurów międzylekcyjnych na dni: 27.04 i 28.04 2017 roku, wyznaczając
na dyiury, w miejsce swojej osoby, innych nauczycieli. Informację zamjeśclła na kartce, którą
powiesiła na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim, w miejscu, w którym zgodnie ze
zvvyczajem, codziennie rano navcryciele sprawdzaja, czy nie ma żadnych informacji dotyczących ich
obowiązków. Pani Dyrektor o tej sytuacji poinformował'a także nauczyciela 

 Kolejnego dnia podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej Pani Dyrektor
poinformowała o zmianach w harmonogramie dyzurów ogół'nauczycieli'

f7.04.20I7 r' w godzinach porannych, jedna z nauczycielek przekazała Pani Dyrektor' za
pośrednictwem sekretariatu szkoły, informację o swojej nięobecności w szkolę w tym dniu

' (zdaniem Pani Dyrektor informacja nie była
precyzyjna). W związku z tą wiadomością Pani Dyre}tor zobowiązała nauczycie|a 

 do ustalenia zastępstw Za nieobecną nauczycielkę. Pani Dyrektor
poinformowała, że zaplanowanie zastępstw było trudnym zadatiem. poniewaz spośród f2 nauczycieli
czworo przebyrvato na zwolnięniach lekarskich, 7 osób nczy w innych szkołach, a Spora grupa
uczących mieszka poza Terespolem' co utrudniało natychmiastowe ich przybycie do szkoły.
Wszystkie zmiany w planie lekcji w dńuf7 i 28 kwietnia2077 roku' wynikające z nieobecności ilw
nauczycielki, byty dokonywane na bieząco, z godziny na godzinę. Przy ustalaniu zastępstw
natlcrylcie| dokonywał rowrież zmian w harmonogramie dyżurów. Zgodnie ze szkolnym zwyczajem,
nauczyciel poinformował' nauczycieli o dokonanych zmianach poprzez zamieszczenię informacji na
tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim (dotyczyła tych nauczycieli, którry rozpocTpa|i zajęia
późnlĄ), zaś tych, ktorzy bylt już obęcni w szko1e osobiście informował o biezących nrltanach.

nie wzi$ pod uwagę wiszącej na
tablicy kartki, na której Pani Dyrektor wyznacĄa za siebie, 1uz w dniu 26.04.f077 r., dyżlry innym
nauczycielom, w tym na jednej przerwie nauczycielce nieobecnej w dniach 27 i f8 kwietnia br.
Taka sytuacja dotyczyła trzeciq przerwy międzylekcyjnej w dniu 28.04.f0|] toku, o której pisze
skarżąca. Pani Dyrektor wyjaśniła, że ze względu na spiętrzenie się w tych dniach wielu zadań
związanych z pełnieniem obowiązków dyrektora szkoły, które wymagały nierwłocznych dziat'an
i decyzji (m.in. wyjazd po kody uczniów do PoP, zmiany w powołaniach do niektórych komisji
nadzoĄących egzaminy maturalne, sporządzenie arkusza organizacji roku szkolnego 20I7lI8,
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zakonczenię roku szkolnego klasy maturalnej), atakże prowadzenie planowych zajęć dydaktycznych
nie była w stanie zając się osobiście weryfikacją zmian dokonanych w harmonogramie dyzurów
i ustalić, ze w dniu 28,04,2017 r. jeden z planowanych dyzurów, na trzeciej przerwie, został
przy dzie|ony dla nauczy ci e lki przebywaj ąc ej na zwo lni eniu lekarskim'

Pani Dyrektor poinformowała, iż nauczycieIe związani bezpoŚrednio z zaistniałą sytuacją otrzyma|i
pisma' na które mieli udzięlić niez;wł.ocznie pisemne wyjaśnienia. Ponadto podczas posiedzenia
Rady Pedagogiczne1 nauczyciele zostaną poinformowani, jak powinrri się zachować w sytuacji
dostrzezenia zagrożenia uczniów, np. braku nalczyciela rn dyżlrze międzylekcyjnym - zapewnic
bezpieczeństwo uczniom na kor'Ąarzu i bezmvł'ocznie poinformować o fakcię dyrektora i/lub
nauczyciela odpowiadającego za harmonogram dyzurów. Jednocześnie' Pani Dyreklor stwierdzita, ze
ze względu na powyźlsze, w regulaminie dyzurów zostaną dokonane zmiany regulujące sluacje
ana1o giczne do zai stniałej'

Podczas kontroli (f2.05,f0l7 r.) dokonano w czasie dfugiej przetwry (10.35 - 10.50) oględzin
dyzurów. We wszystkich miejscach objętych dyżurem nauczyciele byli obecni i aktyr,vnie dyżurowali.

Do dnia przeprowadzenia kontroli harmonogram dyzurów sporządzany był na bieząco, ze wzg|ędu
na absencję nauczycie|i i brak stałych zastępstw za nieobecnych.

W odniesieniu do postulatu skarżącej odnośnie zabezpieczenia monitoringl z kamer znajdujących
się na górnym kor:5Ą.arnl budynku ZSo Nr l w Terespolu Pani Dyrektor poinformowała, że przed
dniem 05.05.20|7 r. monitoring ustawiony był jedynie na podgląd, co było spowodowane
wcześniejszymi remontami oraz związanymi z nimi przerwami w dostawie energii eleklrycznej.
Wedfug Pani Dyrektor aktualnie nagrane obrary są zapisywane. W związku z potwierdzetiem przez
dyrektora zaisttiałej nieprawidłowości w zakręsie dyzurów nauczycielskich, którą opisała skarżąca,
nagrania monitoringu nie sąkonieczne do potwierdzenia opisanego wyzej fałtu.

Zaleceniaz

Zalęca się zapewnienie uczniom nadzoru nauczyciela podczas przęrw w zajęciach zgodnie
zzapisami $ 14 ust' I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz' U.
z2003 r. Nr 6, poz. 69, zpoźn. zm.).

Termin rea|izacji'' na bieząco'

Dyrektor szkoły/placówki w ciagu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
możze zgł'osić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotyr;vowane zasttzeżęnia do
ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkołylp|acowki w terminię 30 dni od dnia otrzymania zalecei, a w przypadku
wniesienia zastrzeżęi - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia
o nieuwzględnięniu zastrzezen jest zobowiązany powiadomić:

1 ) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji za|ęcęn

2) organ prowadzący szkołę/placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ichrea|izacji.
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Poświadczam odbiór orotokofu kontroli:

i--,.9'
Zespolu Szi; aił;ąc1,ch til

o4,Qdł ft.Ql..+!rj.
Data i podpis d1rektora szkoĘ

Zgodnie z $17 ust'I pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.

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