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Podmiot wrrioskujący o kontrolę: k - r.odzic ucznia Publicznego Gimnazjum
lm. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kąkolewnicy

f)ata i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu 23 maja201'7 r.

Numer skargi w rejestrze - LKO.CRS 66lf0l7 , DBP.1410.411.2017 .BF

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAZNEJ

1, Nazwa i adres szkoły/placówki: Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Kąkolewnicy, ul. Szkoina 4,2I-302 Kąkolewnica.

2, lmię inazwisko dyrektora szkoĘ/placówki: Witold Lipski
3 ' Termin rozpoczęcia i zakończenia korrtroli zę wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placówce f5 maja2011 r.

4, Imię i nazwisko kontrolującego: Brygida Fabrycka
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium oświaty

w Lublinie, ul. 3 Maja 6.f0-950 Lublin
6, Tematyka kontroli: Zapewnianie uczniom bezpteczenstwa na zajęciach wychowania

ftzycznego.
'/. Podstawa prawna:

. art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U^ z 2016 r.. poz.1943,

zpoźn^ zm.);

- $ 2 pkt 9 i $ 3 ust. l i 3 rozporządzerria Ministra Edukacji Narodowej z dniaf1 sierpnia2ll5 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 22015 r., poz.IZ70);

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z f7 maja 2001 r" w sprawie ramowych statutów

publicznego przedszkola oraz pub|icznych szkół (Dz' U. z 2001 r., Nr 6 I, poz. 624 z poźn' zm');

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grtrdnia 200f r, w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publiczrrych i rriepubliczllyclr szkołach i placówkach (Dz. IJ. z2003 r,

nr 6, poz" 69, zpożn, zm.).

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tyrn ujawrlione nieprawidłowości:

W dniu 27 marca 201,7 r. do Delegatury Kuratorium oświaty w Białej Podlaskiej

wpłynęło Zaza|eru|ę Pana a na działalność Publicznego Gimnazjum
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im. Krzysztofa Kami|a Baczynskiego w K4kolewnicy' Rodzic stwierdził w piśmie,

zę szkoła nie zapewnia jego córce,  uczennicy gimnazjum bezpieczeństwa

na odpowiednim poziomie. W dniu 7 wrześnta 2016 r. na zajęciach wychowania

fizycznego w czasie wykonywania tozgrzewkt upadła na plecy, doznajqc vrazu"

Zdaniem rcdzica szkoła nie podjęła właŚciwych dział,ań w celu wyjaśnienia przyczyn

i okoliczności wypadku jego corki.
W związku z pov,ryzszym w dniu 4 kwietnia 2017 r, w Publicznym Gimnazjum

im. K. K. Baczynskiego w K4kolewnlcy przeprowadzono kontrolę dorażną, dotycz4c4

prawidłowości podejmowania pruęZ szkotę działan w zakresie zapewnienia uczniom

bezpieczeilstwa na zapctach wychowania ftzycznego. Upowazniony wizytator sporuądził

protokół kontroli d'oruinĄ (DBP.5533 .7.201'7.HR) oraz udzielił skarz4cemu odpowiedzi

na temat rozpatrzenia sprawy.

W dniu 4 maJa 201] r. do Delegatury w Białej Podlaskiej wpłynęło pismo

od dyrektora Zespołu oświatowego w K4kolewnicy, informujące o sposobie realizacji

za|ęcęn pokontrolnych.
W dniu 10 maja 2OI7 r' do Delegatury w Białej Podlaskiej wpłynęło kolejne pismo

od Pana a, w którym wyraztł. niezadowolenie ze sposobu rozpatrzenta

Sprawy' Rodzic ponownie poprosił o odpowiedzna zarzuty zawarte w skardze.

W dniu 25 maja 2017 r. w Publicznym Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego

w Kąkolewnicy przeprowadzono kolejną kontrolę doruŹną, dotyczącą prawidłowości

podejmowan|a ptzez szkołę działah w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa

na za1ęciach wychowania ftzycznego. W trakcie kontroli wykonano następuj4ce

czynności:
1) dokonano ana|tzy dokumentów szkolnych w przedmiotowym zakresie, w tym:

dziennikow lekcyjnych' księgi protokołów rady pedagogicznej, rejestru skarg

i wniosków' rejestru wypadków, dokumentacji powypadkowej, procedur

postępowania w razie wypadku ucznia na terenie szkoły, regulaminu korzystania

z salt gimnastycznej, regulaminu bezpiecznego uzytkowania utz4dzeń i sprzętu

spotlowego, protokołów kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków

korzystania z obiektów szkoły, zaświadczeń o szkoleniach BHP i udzielaniu

pierwszej pomocy przedmedycznej, planu i wniosków z nadzoru pedagogicznego.

korespondencj i pomię dzy szkołq a Panem ;

2) przeprowadzono rozmowę wyj aśniaj 4 cą z P anem Witoldem Lipskim . dyrektorem

oraz Panią  - wicedyrektorem Zespołu oświatowego w Kąkolewnicy,

Pani4 k, Panem , Panem 
- nauczycielami wychowania f:'zycznego, Panią  -

pielęgniarką szkolną;

3) dokonano lustracji sali gimnastycznej i boiska,,Otlik""

W dniu 7 vn,rześnta 2016 r'  . uczennica kl.  uległa wypadkowi.

Zdaruentę miato miejsce w sali gimnastycznej na lekcji wychowania ftzycznego.

Pani k - nauczycielka prowadząca zĄęcia zauwaŻywszy,

Że uczęnntca' w czasie wykonywaniatozgrzewki upadła na podłogę, podeszła do niej

i zaproponowała, by dziewczynka udała się do pielęgniarki. Uczennica nte wytazIł'a
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chęci wyjścia z sali i usiadła na ławce. Ze wzg|ędu na to, Że caŁy czas odczuwała
ból w plecach) nauczyc|elka zdecydowała, Że uczennicy potrzebna jest pomoc

medyczna. Pielęgniarka szkolna skończyła już pracę, więc nauczycielka i uczennica
przeszły do kancelarii szkoły. Zawtadomiono wicedyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
NauczycieIka zadzwoniła do ojca poszkodowanej uczennicy, a wicedyrektor wezwała
pogotowie ratunkowe. W wyniku decyzji lekarza, została przewieziona karetką
pogotowia na dalsze badania.

W dniu 12 września 2016 r. pani  sporządziła notatkę

z v,ydarzenia na lekcji wychowanta ftzycznego, wyjaŚntając przyczynę | przebieg

rtypadku k. W rozmowie Z w|Zytatorcm nauczycielka potwierdziła
informacje zawarte w sporządzonej przez siebie notatce, z których wynika' ze na lekcji
wychowan\a ftzycznego zachowane byty zasady bezpteczeństwa. Dzięwczęta miaty
do dyspozycji częŚć sali gimnastycznej (pozostałą częsc zajmowali chłopcy z klas 
i , ćwiczący pod opieką Pana . Uczennice ustawione byty
na całej szerokości sali gimnastycznej' jedna obok drugiej, z zacŁtowaniem

bezpiecznych odległości. Zdantęm nauczycielki zdarzente było spowodowane

nieuwagą ćwiczących i nieumyślnym zdęrzeniem się współówiczqcych.
Pani nie pamięta ile klas cwtczyto podczas tej godziny lekcyjnej w sali
gimnastycznej' Z planu lekcji obowiązuj4cym od 01"09.2016 r. do 29.0I'2017 r.

wynika, ze 3 klasy miały zajęctawychowantaftzycznego na tej jednostce lekcyjnej'
Pan  nauczyciel prowadz4cy zajęcia wychowania ftzycznego

w kl. na tej samej 7. lekcji w środę nie pamięta, gdzie akurat tego dnia prowadził
zajęcia, ale jest przekonany, Że poza sal4 gimnastyczn4. Nauczyciel twierdzi' Żę nie
był świadkiem wypadku uczennicy k, więc nie mógł być na sali,

a o wypadku dowiedział się od innych nauczycieli'
W wyniku doznanych na lekcji wychowanta ftzycznego obrażeń od 8 do 16

września 2016 r,  przebywała na zwolnieniu lekarskim.
W dniu 12 wrzęŚnta 2016 r. do dyrekcji gimnazjum wpłynęło pismo od Pana

 z prośbą o ustosunkowanie się do zdatzenta na lekcji wychowania
ftzycznego w dniu 7 wrześnta20l6 r.

W odpowiedzi na pismo rodzica, w dniu 22 września 2016 r. szkoła
poinformowała Pana a o przebiegu zdaruenia w sali gimnastycznej.

W dokumencie dyrekcja szkoły powołała się na wyjaśnienia nauczyc|elki prowadzqcej

zajęcia wychowanta ftzycznega Z grvpą dziewcząt z klas gimnazjum, atakŻe

opisała organizację pracy na lekcjach oraz przygotowanie i sprawdzenie stanu

bezpieczenstwa pomtęszczen i ich wyposazenia' W piśmie zawarto informację

o trwaniu postępowania wyjaśniającego okoliczności wypadku .

W dniu 26 wrzęśnta 2016 r. nastąpiła krótka rozmowa Pani  z Panem

m na koryarzu szkolnym, podczas której, ojciec zapytany o zadowolenie
z zaŁatwtęnia sprawy, stwierdził, Że ,,to się jeszcze okaze,,,

Do dnia kontroli rodzice  cferokrotnie byli w szkole
na zebraniach z rodzicami w klasie  (obecność potwieńzają podpisy w dzienniku
lekcyjnym), jednak ani tazu nie zostali poinformowani o zakończeniu postępowania

powypadkowego.
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Na|ezy także dodać, Że w dokumentacji szkoły nie ma iadnej informacji

o jakichkolwiek rozmowach dyrektora szkoły, czy zespołu powypadkowego

zrodzicami  na temat wyjaśnienia okoliczności wypadku'

Informacje uryskane podczas rozmów z pracownikami szkoĘ oraz ana|iza

dokumentacji w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków

realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzą do następujących ustaleń:

1. W szkole w chwili kontroli znajduj4 się dwa rejestry wypadkow. Jeden

zatytułowany ,,Rejestr wypadków uczniów 2076 t,, f0I7 r.,, (5 wpisów), który

odna|azł się po zagubieniu i drugi załoŻony 4 kwietnia 2017 r. (3 wpisy).

oba rejestry utworzone S4 zgodnie z wzotem podanym

w zał4czniku 2 do rozpotzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta

31 grudnia 2OO2 r' w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z f003 r. nt 6, poz, 69, z poźn.

Zm.)' Przy wpisach wszystkich wypadkow brak informacji o środkach

zapobiegawczych i wydanych zarządzeniach. Rejestry konczq się wpisem

z f7 kwietnia foll r., jednak w jednym z nich brak jest wpisu wypadku

z 26 kwiętnia 2OI7 r. Dyrektor nie potrafił podaó okoliczności zagtntęcia

i odnalezienia rejestru wypadkow uczniów Pani wicedyrektor tłumaczy, Że nie

mogła udostępnió rejestru w dniu kontroli (04.04.2017 r.) z powodu braku

dostępu do szafy, ze wzg|ędu na nieobecnośó w pracy Pani -

ówczesnej sekretarki. W rocznej karcie ewidencji obecności w pracy

nie odnotowano w tym dniu nieobecności wskazanego pracownika.

Dyrektor nie określił' który rejestr wypadków obowiązuje w szkole.

2. W kancelarii szkoły znajduje się dokumentacja sześciu wypadkóą w tym

dokumenta cj a zwtązana z wypadkiem uczennicy .

3. Brak dokumentacji zwtązanej z powołaniem zespołów powypadko\Ąrych"

Dyrektor twierdzi, ze powołuje członków zespołu powypadkowego w formie

ustnej.

4, Z pięciu protokołów powypadko!\ych (wypadki w dn.: 14.04.2016 r.'

13.01.2011 r., 20.04.2017 r., 26.04.2011 r., 27 '04'f017 r.) wynika,

ie przewodniczqcym zespołu był Pan - starszy inspektor

ds. BHP lub Pani - społeczny inspektor pracy, a członkiem

zespołu Pani - pedagog szkoły.

5. W przypadkl zdarzęnta z dnia J wrześnta 2016 r. dyrektor powołał zespół

powypadkowy, w skład którego weszły: Pani - referent

i Pani o - wicedyrektor. Dyrektor uzasadniil' wybór osobowy

zespołu faktem, ze Panie były w kancelarii szkoły w chwili wezwania karetki

pogotowia i mają największ4 wiedzę o zdarzęniu. Nie wskazano jakichkolwiek

powodów uniemozliwiających udział' w pracach zespołu pracownika słuzby

bezpteczenstwa i higieny placy oraz społecznego inspektora pfacy' których

powinien zast4piĆ dyrektor otaz inny pracownik szkoły przeszkolony

w zakresie BHP.
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6. Zespoł przeprowadził postępowanie powypadkowe i sporządził dokumentację
powypadkową, w tym protokół powypadkowy Ze zdarzenia będącego

przedmiotem kontroli" W dniu kontroli dyrektor przedstawił protokót, który
zawiera |tczne braki i niezgodności z wymogami sporządzania protokołu
powypadkowego wynikającymi z zaptsów $ 43 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placowkach
(Dz. U. z2003 r' nr 6, poz. 69, zpoŹn. zm.).:

- w punkcie I.I) przy nazwisku Pani  brak wpisu stanowiska,
w nawiasie wpisane uzasadnienie wyboru członka zespołu ,,obecna podczas wtzsĄy

p. k w szkolę gabinecie wicedyrektora i interwencji Pogotowia
Ratunkowego";
- wpisano okręs ustaleń dotyczących okoliczności przyczyn wypadku ,'12'09. -
27.09.2016" (16 dni);
- w punkci e 2. jako rodzaj wypadku wpisano ,,upadek";
- w punkcie 10. brak wpisu środków zapobiegawczych;
- w punkcie 11. brak informacji o pouczeniu poszkodowanego' jego rodziców
(prawnych opiekunów) o mozliwości, sposobie i terminl,e złozęnta zastrzeŻeń' brak

podpisów pouczonych;
. w punkcie 13. brak daty podpisania protokołu;

- brak potwierdzeniaprzez osoby uprawnione:

a) zaznajomienia się z protokotem i innymi matęriałami postępowania

powypadkowego;
b) zł.oźrcnta zastrzęŻen na piśmie;

c) otrzymania protokołu.
. na końcu drugiej strony protokołu zna1duje się dodatkowa notatka, sporz4dzona
i podpisana przęz Panią o - wicedyrektora Zespołu oświatowego
w Kękolewnicy dotycząca okresu nieobecności k w szkole, zawlerująca

także informacje o piśmie od Pana a z prośbą o wyjaśniente zdarzenia
oraz umieszczone zostały treści udzielonej odpowiedzi przez szkołę.

7, W kancelarii szkoły znajduje się dokumentacja powypadkowa, tj.:

- zapis wyjaśnień świadka - uczennicy  sporządzony w dniu

1 5 wrześni a 2016 r , ptzez wskazany j ednoosobowy zespÓł powypadkowy W sktadzie:

 - r,vicedyrektor. Natomiast na dokumencie widnieją podpisy członków

dwuosobowego zespołu powypadkowego: .

- zapis wyjaŚnień Świadka - uczennicy  sporządzony w dniu

16 września 2016 t. przez jednoosobowy zespół powypadkowy w składzie: 

 _ wicedyrektor. Natomiast na dokumencie widnieją podpisy członków zespołu

powypadkowego dwuosobowego: .

Na dokumentach nię ma adnotacji, czy toznowy wyjaśniające z niepełnoletnimi

świadkami odbyły się w obecności ich rodziców (prawnych opiekunow).

- Notatka z wydarzenia na lekcji wychowania ftzycznego w dniu 12 września 201'6 r.,

sporządzona pTzez Panią . Nauczycielka wskazata Pana 
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ka nauczycie|a wychowania ftzycznego juko świadka zdarzenia.

Pan nie zostat poploszony przez zespół o wyjaśniente zdarzenia.

- Pismo Pana a z dnia I2 września 2016 r' do dyrekcji gimnazjum

z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do zdarzenia na lekcji wychowantaftzycznego

dziewczqt z kl. w dniu J wrześnta2016 r,

- Pismo skierowane do Pana a z dnia 2f września 2016 r.,

podpisane ptzezPanią  - wicedyrektora zespołu oświatowego.

8. Dyrekcja szkoły stwierdziła, ze nie zaznajomiono rodziców poszkodowanej

małoletniej z treści4 protokołu powypadkowego i innymi materiałami

postępowania powypadkowego. Nie doręczono protokołu powypadkowego

rodzicom k, gdyŻ zdaniem wicedyrektora, cyt.: ''Rodzic mógł

porwać protokół, więc nie chcieliśmy tyzykować,,.

9' W protokołach powypadkowych (wypadki w dn.: 14.04'2016 r., 13.01 .201'7 t',

^O.O4.2OI7 
r,,26,04'2017 r.,27.04,2017 r') znajdują się rÓzne braki, tj.:

- brak wpisu dni' w ktorych zespół powypadkowy dokonał ustaleń dotycz4cych

okolicznoś ci, przyczyn wypadku,
- zakwalifikowanie wypadku jako ,'lekkiego'' (zgodnie z obowiązuj4cą ,,Procedurą

postępowanta w razie wypadku ucznia na terenie szkoły', w przypadku zaistnienia

wypadku lekkiego nie spisuje się protokołu powypadkowego ani nie zamieszcza

informacji o jego zaistnieniu w rejestrze wypadkow; przy zakwalifikowaniu wypadku

j ako,,lekkie go', wezwano karetkę po gotowia),

- brak opisu wypadku - z podaniemjego przyazyn,
. brak wpisu dotyczącego środków zapobiegawczych,

- brak informacji o pouczeniu poszkodowanego, jego rodzicow (prawnych opiekunow)

o mozliwoŚci, sposobie i terminie złozenia zastrzeŻen, brak podpisów pouczonych,

- brak daty podpisania protokołu,

- brak potwierdzenia przez osoby uprawnione:

zaznajomtenia się z protokołem i innymi materiałami postępowania powypadkowego,

złoięnia zastrzezęn na piśmie, ottzymania protokotu.

10. Dyrektor szkoły nie omówił Z nauczycielami okoliczności I przyczyny

wypadku uczennicy k ani innego wypadku, ktory miał miejsce

w szkole, na co wskazuje brak odpowiednich adnotacji i zapisÓw

w dokumentach szkolnych, w tym dyskusji na forum rady pedagogicznej.

11. Uczniowie zostali zapoznant z rcgulaminem sali gimnastycznej, zasadami

bezpieczeństwa na zaj ęciach wychowan ia ftzy cznego, procedur4 uzyski wania

zwolnień z wychowania ftzycznego oIaZ potwierdzili przyjęcie informacji

własnoręcznymi podpisami. W dziennikach lekcyjnych na jednych

zp|erwszych lekcji widnieją wpisy tematów, dotyczących zapoznania uczniów

z zasadami bhp na zaj ę ciach wycho wan ia ftzy czne go'

12. W szkole zostały opracowane ,,Zasady bezptecznego uzytkowanla urz4dzen

i sprzętu spońowego,' (ako zalecenie pokontrolne z dnta 4 kwietnia 2017 r.).

Tablice informacyjne umieszcZofio pIzy wejŚciu do sali gimnastycznej. Brak

tablic na boisku sportowYm.



13"

14.

15.

Nauczyciele wychowanla ftzycznego Zapoznali uczniów z treŚcią ww" zasad

i poprosili o potwierdzenie przyjęcia informacji wtasnoręcznym podpisem"

Uczniowie klasy  zostali zapoznant w dniu 26 kwietnia 2017 r.

i 27 kwietnia 2011 r" (podpisy wszystkich uczniów znajdujq się

w dokumentacj i pro wad zonej pr zez nauczyci eli wycho wan ta ftzy czne go).

Pan dyrektor Lipski posiada aktualne zaśwtadczenie o ukończęniu szkolenia
okresowego BHP dla dyrektorów szkół. a wszyscy pracownicy szkoły aktualne
zaśwtadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP"
CzęśÓ nauczycieli gimnazjum (w tym dyrektor i wszyscy nauczyciele
wychowanla ftzy cznego) posiadaj ą udokumentowane przeszkolenię w zakresie

udzieiania pierwszej pomocy przedmedycznej, natomiast większość
nauczycieli nie odbyło takiego przeszkolenia. Zgodnie z $ 2I wyżzej

c1towanego rozporządzenla, kaŻdy nauczyciel powinien byc p,rzeszkolony

w zakręsie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku
wyeliminowac czynfitkt zagraŻaj4ce Życiu dziecka przed dotarciem fachowej

pomocy medycznej.

W pokoju nauczycieli wychowania flzycznego znajduje się apteczka

zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję

o zasadach udzielania tej pomocy.

Na posiedzeniu rady pedagogicznej (,'Protokół nr 9l20I7 z zebrania Rady
Pedagogicznej Zespołu oŚwiatowego Publicznego Gimnazjum
im. K. K. Baczyflskiego w Kąkolewn|cy z dnia 10.04.2017 r.'') Pan 

, jako przewodntczący rudy, przypomniał obecnym członkom rady

,,Procedury postępowania w ruzie rłypadku ucznua na terenie szkoły''
(procedury zostały opracowane przez Pana
inspektora BHP), a takize zobowtązał wszystkich nauczycieli
do ich przesttzegania. Przewodniczący rady pedagogicznej przypomniał
zebranym o tym' ze w sekretariacie szkoły znajduje się rejestr wypadków
uczniów.
w ,,Planie Nadzoru Pedagogicznego Dyrektora Zespołu oświatowego
w Kąkolewnicy w roku szkolnym 201,612011,, zawarto zapis: 

',Podniesienie
poziomu bezpieczeństwa podczas pobyu ucznia w szkolę'' jako jeden

z podstawowych priory,tetów dyrektora szkoły na br. szkolny. Zadania

uwzględniają zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w trakcie zajęć

organizowanych przęz szkotę, w tym: aktywne pełnienie dyzurów nauczycieli

podczas ptzerw, szczegó|nte w szatni i przy toaletach; stosowanie

przez nauczycieli regulaminów i procedur szkolnych dotycz4cych

bezpieczeństwa uczniów; punktualne rozpoczynante zajęć. Zaplanowano,

m.in. obserwację za1ęć, v,rychowania ftzycznego oraz ,,ana|tzę wypadków
uczniowskich""

16.
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9. Zalecenia, termin realizacj i :

1) Za|ecasię zapewnić uczniom bezpteczne i higieniczne warunki pobytu w szkole,

ze szczego|nym uwzględnieniem planowania miejsca organizacjt zajęć

wychowania ftzycznego, zgodnie z $ 2 rozpotządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Spońu z dnta 31 grudnia 2002 t. w sprawie bezpieczeitstwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z2003 r. Nr 6, poz.

69, zpoźn. zm.).

2) Za|ęcasię przeprowadztc szkolenie dla nauczycieli, którzy nie posiadaj4

udokumentowanego szkolenia w zakresie wiedzy i umiejętnoŚci udzielania

pierwszej pomocy przedlekarskiej, zgodnie z $ 2I rozpotządzęnia Ministra

Edukacji Narodowej i Sportu zdnta 31 grudnia 2002r, w sprawie bezpieczeństwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z2003 r.

Nr 6, poz. 69, zpóżn. zm').

Termin rea|izacji:1 września 2017 t'

3) Zaleca się przeprowadzić ewaluację i weryfikację obowiązujących w szkole

procedur dotyczqcych postępowania w sytuacji zagrozenia zdrowialzycta (zdarzen

wypadkowych) uczniów z uwzg|ędnieniem doŚwiadczeń dotychczasowych

wypadkow w szkole, zgodnie z $ 40 rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z f003 r. Nr 6,

poz' 69, zpożn. zm.).

Termin real'izacji 1 września 2017 r.

4) Za\eca się, w przypadku zaistnienia wypadku ucznia,kaŻdorazowo, niezwłocznie

zawiadomic oprocz rodziców (opiekunów) poszkodowanego takze spotęcznego

inspektora pfacy i radę rodziców zgodnie z $ 4I ust. 1 pkt 1, 3, 5 rozporzqdzenta

I\{inistra Edukacji Narodowej i Sporlu z dnta 31 grudnia 2002 t. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

(Dz.U. 22003 r. Nr 6, poz. 69, zpoin' zm').

Termin rea|tzacjl': od dnia następnego po podpisaniu protokołu.

5) Za|eca się powoływaó członków zespołu powypadkowego zgodnie z $ 43

ust. 4 .8 tozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnta 31 grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych

szkołach i placówkach (Dz. U . z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z pożn. zm')'

Termin rea|tzacji: od dnia następnego po podpisaniu protokołu.

6) Za\eca się wypełniać wszystkie pozycje w ,,Rejestrze wypadkow uczniów''

zgodnie $ 50 ust. I.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Spońu z dnia

31 grudnia 2OO2 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny \^/ publicznych

i niepublicznych szkołach i placowkach (Dz. U' z 2003 r. Nr 6, poz. 69,

zpoŹn. zm.)'
Termin realizacji: od dnia następnego po podpisaniu protokołu'

7) Za|eca się dokładnie omówic z ptacownikami szkoły okoliczności t przyczyny

wypadków oraz ustalić środki zapobiegawcze w myśl $ 51 rozporządzenta

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

-Ę'',-. Ę.r' l,
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bezpteczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placowkach
(Dz. U. z2003 r. Nr 6, poz.69, zpożn. zm.).

Termin rea|lzacjt:1 września 2017 r.

8) Za|eca się sporz4dzać dokumentację powypadkową wypadku ucznia, zgodnie

z $ 52 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U, z 2003 r. Nr 6' poz. 69, z póżn. zm.), w związku
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnla 1 lipca 20a9 r. w sprawie ustalania

okoliczności i przyczyn wypadków ptzy pracy (Dz. U. z20a9 r. Nr 105, poz. 870

z pożn. zm.),

Termin rea|tzacji od dnia następnego po podpisaniu protokotu.

Dyrektor szkołyiplacówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,

moze zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczrry pisemne, umot}rvowane zastrzeŻenia

do ustaleń zalvartych w protokole korrtroli'

Dyrektor szkoĘ lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|eceń, a w przypadku

wniesienia zastrzeŻeń - w terminie 30 dni od dnia otrzylnania pisemnego zawiadomienia

o rr ieuwzględn ieniu zastr zezen, j est obowiązany powiadom ić :

1) organ Sprawujący nadzór pedagogiczny o Sposobie realizacjiza\eceń;
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.
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Zgodnie: $t7 ust.2 pkt 7 ro:porzqdzenia Ministra Edukacji Narodolvej :27 sierpnia 20]5 roku 1u Sprąy,ie nadzoru pedagogicznego

(D:' L' z dnta 3I sierpnia 20t5 r., po:. l270,) protokól kontroli:awiera pataJy kontrolujqcego i dyreklora s:koĘ lub placówki na ka:de1

slronie protokolu.
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