
KURATORIUM OSWIATY W LUBLINIE
DELEGATURA w BIAŁEJ PoDLASKIEJ

u1. Brzeska 4|; f|-500 Biała Pod1aska,
Telefon: 83-34-3 8- 1'7 3, F ax: 83 -3 4-3 4-283,

www.kuratorium.lublin.pl, e-mail: biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl

Znak sprawy - - DBP.553 3.7 .2017 .HR

Numer upoważnienia . DBP.5 53 3'7 .2017 .IJF..

Data wydania upowaznienia:2017 r.

Nr kontroli w rejestrze placowl<t - 22

Podmiot wnioskujący o kontrolę- Lubelski Kurator oŚwiaty

Data i forma powiadomienia o kontroli - telefoniczrie w dniu 2017 r.

Numer skargi w rejestrze - LKO CRS66/20 1 7., DBP. 14 10 .4.20 17 .HR

PRoToKÓr xoNTRoLI DoRAŹNn"r

Nazwa i adres szkoły/placówki: Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
w Kąkolewnicy, ul. Szkolna 4,2I-302 Kąkolewnica.
Imię i nazwisko dyrektora szkołylp|acówki: Witold Lipski
Termin roryoczęcia i zakonczenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 4 kwietniaf}I7 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Halina Rogowska
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium oświaty

w Lublinie, ul. 3 Maja 6,20-950 Lublin
6. Ternatyka kontroli: Zapewnianie uczniom bezpieczeństwa na zajęciach wychowania

ftzycznego.
7. Podstawa prawna:

- arI. 33 ustawy z drua 7 września I99I r. o systemie oświaty (Dz'U. z f0I6 r., poz.I943, z późn.
zm.);

- $ 2 pkt 9 i $ 3 ust'1 i 3 roryorządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dna 27 sierprua f0I5 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U 22015 r., poz.1f70);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2I maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów
publiczrrego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z f001 T.' Nr 6t,
poz.624 zpóźn. zm.);
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z drua 31 grudnia f002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69,
zpóźn. zm').

8. Opis ustalonego stanu fakĘcznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

W dniu 27 marca 2017 rolrtl do Lubelskiego Kuratora oświaty wpłynęło zużalenie
rodzica Pana a na dziata|ność Publicznego Gimnazjum im. K. K.
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Baczyńskiego w Kąkolewnicy. Pan stwierdził w piśmie, żebezpieczeństwo córki
k uczennicy gimnazjum, nie jest na odpowiednim poziomie. W dniu

7 września 2016 r. na zajęciach z wychowania ftzycznego w czasie wykonywania
rozgrzewki zderzyta się z kolezanką i upadła na plecy doznĄąc urazv. W związku
z powyŻszym w dniu 04 kwietnia 2017 rolrg w Publicznym Gimnazjum im. K. K.
Baczyńskiego w Kąkolewnicy przeprowadzono kontrolę doraźną w zakresie
prawidłowości podejmowania przez szkołę działań w zakręsie zapewnlenia uczniom
bezpieczeilstwa na zajęciach wychowania flzycznego' W trakcie pobytu w szkole
w związ|<u z badaną skargą wizyt'ator przeprowadził" rozmowę z dyrektorem Zespotu

oświatowego w Kąkolewnicy Panem Witoldem Lipskim, wicedyrektorem ds. gimnazjum
Panią , nauczycie|em wychowania fizycznego Panią 
Ponadto wizytator dokonał lustracji sali gimnastycznej t analizy dokumentów szkolnych
takich jak:

o Statut szkoły;
. regulamin sali gimnastycznej;

. zasady b ezpieczeństwa na zĄ ęciach wychowan ia ftzy czne go ;

. arkusz obserwacji lekcji kontrolno- oceniającej z dnia 26 puździemlka 2017 r.
prowadzon ej przez nauczycte7a wychowania ftzycznego Panią 

o notatka z wydarzenia na lekcji wychowania ftzycznego w dniu 7 września 2016
roku sporządzona przez nauczyciela wychowania ftzycznego Panią 

o procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania ftzycznego w Gimnazjum
im. K.K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy;

o protokoły z kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
z obiektów szkoły ( sierpień 20|6 r. i styczen2}I7 r.).

W wyniku kontroli ustalono co następuje:

W wyniku przeprowadzonej rozmowy z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem
i nauczycielem wychowania ftzycznego ustalono, ze podjęte działania
by udzielić pomocy poszkodowanej uczennicy gimnazjum, na zajęciach wychowania
ftzycznego' w dniu 7 września 2016 roku, były zgodnie z procedurą. Nauczyciel prowadzący

zajęcia, gdy zavwazył', ze uczemica, w czasie wykonywaniarczgrzewki upadła, podszedł do

niej i Zaproponował, by udał'a się do pielęgniarki. Uczennica odmówiła, tfumacząc swą
decyzję , ze zaraz jĄ przejdzie, siadła na ławce i już nie ówiczyła. W związ|<ll z tym, zę 

trzymała się za kręgosfup, a pielęniarka skonczyła pracę) nauczycie| i uczennica przeszty do

kancelarii szkoły i zawiadomiono wicedyrektora o zaistniałW zdarzeniu. W drodzę do

gabinetu wicedyrektota nauczyciel Pani  zawiadomiła ojca, a wicedyrektor
wezwała pogotowie ratunkowe. Z przeprowadzonej rozmowy z nauczycielem Panią 

wynika, ze na lekcji wychowania ftzycznego zachowane były zasady

bezpieczenstwa. Dziewczęta ustawione były na całĄ szerokości sali gimnastycznej, jedna

obok drugiej, zachowując bezpieczne od|eg}ości od siebie. Jej zdańem zdatzenie było

'sąowodowane 

nieuwagą ćwiczących i nieumyślnym zdęrzenięm współówiczących.
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Z dokumentacji szkolnej wynika, zę uczniowie na początku roku szkolnego podpisują

oświadczenia, że zapoznani są z regulaminem sali gimnastycznej, zasadamt bezpl'eczeństwa

na zajęciach wychowania fizycznego, procedurą uzyskiwania zwolniei z wychowania

ftzycznego.
Z analtzy nadzorupedagogicznego prowadzonego przez dyrektora w1mika, ze zĄęcia

prowadzone przez Panią były obserwowane przęz wicedyrektora' w dniu 26
październLka 2017 roku. Zapisy w arkuszu obserwacji lekcji, kontrolno- oceniającej,

świadczau o tym, że ćwiczenia były prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń
zapewniających pełne bezpieczeństwo ówiczących. Ponadto nauczycie| zwtacaŁ uwagę na

dyscyplinę. Dostosował metody nauczania do potrzeb i mozliwoŚci ucznia oraz wykorzystał
róznorodne formy i metody pracy. Prowadząca zajęcta dostosowała stopień trudności
i intensywności ówiczeń do aktualnej sprawności ftzycznej i wydolności ćwiczących.
Zapoznała uczniów biorących udziat. w ówiczeniach z zasadamibezpiecznego wykonywania
ćwiczen oraz uczestniczenia w grach i zabawach. Po skończonych zĄęciach, wicedyrektor

nie wydała zadnychuwag merytotycznych, w stosunku co do prowadzonyehzEęć,.

Zapisy w Statucie szkoły w $ 85 określają warunki bezpiecznego pobytu ucznia
w szkole.

Dyrektor szkoły dokonuje kontroli obiektów na|eżących do szkoły pod kątem

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektóq jeśli
przęrwa w działa|ności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, zgodnie z $ 3 ust. 1

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3l grudnia 2002 r. w sprawie
bezpl'eczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
( Dz.U. z2003 r. nr 6,poz.69,zpóźn. zm.).

Z analizy dokumentacji wynika, ze dyrektor Placówek oświatowych w Kąkolewnicy
nie prowadzi rejestru wypadków zgodnie ze wzorem określonym w zatączniku nr 2 do

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
( Dz.U. z 2003 r. rr 6, poz. 69, z późn. zm.) oraz brak jest umieszczonych tablic
informacyjnych w sali gimnastycznej i na boisku określających zasady bezpiecznego
uzytkowaniaurządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z $ 31 ust.6 ilw rozporządzenia.

9. Zalecenit, termin realizacji:

I. Za|eca się zaŁozyó rejestr wypadków, który prowadzi dyrektor zgodnie ze wzorem

okreŚlonym w załącznlku nr 2 do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z2003 r. nr 6, poz. 69, zpoźn, zm.) -

termin r ealtzacji b ezzwło cznie.

2. Umieśció tablice informacyjne w sali gimnastycznej i na boisku określające
zasadybezpiecznego uzytkowatiaurządzeń i sprzętu sportowego zgodnie z $ 31 ust.6

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r, w sprawie
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bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz.U. z2003 t nr 6,poz.69,zpoźn. zm.) - termin rea|izacjl'bezzwŁocznie,

Dyrektor szkotylplacówki w ciąga7 dni roboczych od dnia otrrymania protokofu kontroli, moze

zgłosió do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotyvowane zastrzezenia

do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoĘ lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrrymania za|eceit, a w prąpadku
wniesienia zastrzęzęi - w terminie 30 dni od dnia ottzymania pisemnego zawiadomienia

o nieuwzględni eniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawuj ący nadzór pedagogiczny o sposobie rea|izacji za|eceń;

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zalecen i sposobie ichrca|izacji,

Biała Podlaską dnia 05 kwiefuia 2017 r
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Poświadczam odbiór
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ŻespołLl oświatowego w

tłs. t,lł*,?pfil,t ti
Data i podpis dyrektora

Zgodnie z $17 usti2 /kt 7 rozporządzenia Ministra Eduklcji Narodowej z 27 sierpnia 20]5 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U,

z dnia 3l sietpnió2}l5 r, poz. 1270) protokół kontroli zawiera pardy kontroĘącego i dyrektora szkoĘ lub placówki na każdej stronie
protokołu




