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ul. Brzeska 41 21.500 Biała Podlaska,
Telefon: 83-34-3 8- I"/ 3, F ax'. 83 -3 4-3 4-f83,

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

Znak sprawy - DBP. 5533.162.2018. HI

Numer upowaznięnia: DBP. 5533.I62.f018. HI

Data wydania upowaznienia: 7 marca201 8 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 3

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oŚwiaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu 05.03.2018 r.

Numer skargi w rejestrze: CRS 5912018, DBP.1410.6.2018.HI

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNn'.r

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza KoŚciuszki w Tucznej,Tuczna3,
2I-523 Tuczna.

Imię i nazwisko p.o. dyrektora szkoły: Bartosz Reduch

Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 13 marcaZ}I8 r'

Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator oŚwiaty,

ul.3 Maja 6,20-950 Lublin
TemaĘka kontroli: Realizacja zadan wynikających z kompetencji i obowiązków dyrektora

szkoły dotyczących sprawowarianadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli wynienionych
w skardze rodzica.
Podstawa prawna:

art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 20I6t.
zpoźn.zm.),

Prawo oŚwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
pedagogtcznego (Dz. U. 2 2011 r. poZ. 1658),

inne obowiąz,ljące w tym zakresie przepisy.

dnta25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

8. opis ustalonego stanu faktycznegoo w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrola doraŹna została przeprowadzona w zwlązku Ze skargą która wpłynęła do

Kuratorium oświaty w Lublini e t dotyczy braku efektów wielokrotnego zgłaszania przez

rodziców do wchowawcy i dyrektora szkoły informacji o psychicznym Znęcąniu się niektórych

nauczycieli i  nad uczniem' W celu zbadania zasadnoŚci przedmiotowej

skargi w dniu 13 marca 2018 r. odbyła się kontrola doruźna w zakresie rea|tzaĄi zadai
*y''ikuią"ych z kompetencji i obowiązków dy'rektora szkoły, dotyczących sprawowania nadzoru

p edago gtczne go wob e c nauczy ci el i wymi eni onych w skardz e r o dzic a.
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W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę Z panem Bartoszem Reduchem, który pełni
obowiązki dyrektora szkoły od 1 września 2017 r. i z panią  -

Dokonano równiez ana|lzy dokumentów szkolnych w przedmiotowym zakresie, w tym: planu
nadzoru pedagogicznęgo' statutu szkoły, rejestru skarg i wniosków' dzienników lekcyjnych
i innych dokumentów istotnych w sprawie. Informacje w zakresie rea|tzaĄi zadan dotyczących
problemów poruszanych w skardze pozyskano równiez z pisemnych wyjaśnień 

 nalczycieIa  nauczyciela oraz Z notatek
słuzbowych sporządzonych przez pana Bartosza Reducha.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 4 paździemika 2017 r. odbyła się rozmowa pana  ojca
z panem Bartoszem Reduchem' zgłosił zastrzezenia

dotyczące wystawienia synowi oceny niedostatecznej z prezentacji dialogu w języku angielskim
wskazując, ze ocena ta wynikała zbtaku odpowiedzi kolegi na pytanie, zadane przezjego syna.
Pan dyrektor poprosił nauczycie|kę o wyjaśnienie okolicznoŚci związanych
z dokonaniem oceny pracy uczniów. Nauczycielka stwierdzlła, ze  nię uwazał. na
zĄęciach i rozmawtał. z ko|egą podczas przygotowyr,vania uczniów do pracy nad dialogiem.
Wskazała, ze otrzymał ocenę niedostateczną poniewaz nle pracował na lekcji. Wedtug
dyrektora spotkanie zakonczono ustaleniem, iz nauczycie|ka umozliwi uczniowi poprawę oceny
z dialogu. w opinii dyrektora, ojciec ucznia był' usatysfakcjonowany takim sposobem
r ozvt iązanl,a prob l emu.

W dniu 6 grudnia 20I] r. pani i pani 
 przeprowadzlły z  rozmowę wychowawczo-

profilaktycznąw zwtązku z niewłaściwym zachowantem ucznia i niskimi wynikami w nauce.

Informacje na temat przebiegu tej rozmowy zarnieszczono w rejestrze interwencji, prowadzonym
ptzez  Nie znaleziono tam zapisów wskazujących na znęcanie się nad
uczniem. Pant  pani  i pani  kategorycznie
zaprzeczyły, że w trakcie rozmowy straszono  ź:'e pojdzie do poprawczaka, do domu
dztecka i nte zda do nastęnej klasy. Pan Bartosz Reduch uznat. zasadność skargi pana

w zakresie dotyczącym udziaŁu w spotkaniu z :ucznięm nauazycielki, która nie
powinna w nim uczestniczyó. Wskazał' nauczycielkom' ze dopuszczenie do takiej sytuacji
świadczy o braku profesjonalizmu, udzie|tł im pouczenja oraz ustnego upomnienia.

Skarzący zatzLlca pani  ze szarpał i na
siłę zaciągnęła go do pedagoga szkolnego. stwierdziła, ze nigdy nie uzywaŁa
wobec lacztlia slły fizycznej. Dyrektor poinformował, ze pan nigdy nie zgłaszał.
zarzutów dotyczących naruszania nietykalności cielesnej W przypadku, gdyby rodzic
interweniował w tej sprawie' mozliwe było wykorzystanie zapisów z monitoringu. obecnie, po
upływie trzęchmiesięcy, nie ma mozliwości odtworzenia zapisu kamer.

Według pana , w efekcie zgłoszenia przez niego problemu
związanego z wystawieniem cząstkowej oceny niedostatecznĄ z  ,,rozpętała
się batalia nalotów'' na jego Syna. Pan wskazał', ie podczas wywiadówki

publicznie stwierdził.a, jest agresy"wny iniebezpleczny. W protokole
zebrania z rodzicaml z dnia 26 stycznia 2018 r. zapisano' ze ,,przedstawiła
problemy wychowaw cze, jakich przysparzająniektorzy uczniowie'', jednak nie wyszczególniono
nazwisk tych uczniów. Pan  poinformowała (w pisemnyrrr wyjaśniającym),
zepodczas zebranta z rodzicami nie wypowiadała się publicznie o poszczegó|nych uczniach.
Poinformował.a, ze matka jednego z uczniów zapytała, czy jej Syn moze mieó negatywny wpływ
na klasę.  odpowtedziała, ż'e jej syn zaprzyjaźntł' się z  który
naśladuje zachowanie nowego kolegi. Pant stwierdziła, ze tylko w ty'rrr kontekŚcie
uŻyła imienia , a obecna na zebraniu pani nie zgłaszała wówczas pretensji,
Żę zostaŁo wymienione imię jej syna. Wychowawcz1mi stwierdztła, Że pan 
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niedr- się z nią nie kontaktował, natomiast dotychczasowe relacje z matką ocenia jako
prari-idłowe. Matka ucznia uczestniczyła w tym roku szkolnyln w dwoóh z czterech zebrań
z rodztcami, a informacje o synu przyjmowała z troską i uwagą. Z analizy zapisów w dzienniku
kiasy wynika, ze informacje o niewłaŚciwym zachowywaniu się a
zajęciach wpisano 9 razy. Dyrektor stwierdził, ze pan 

przekazał mu informację o swoich zastrzezeniach d,otyczących wypowiedzi pani
na temat jego syna. po spotkantu z rcdzicami, które odbyło sięze stycznia 2oi8 r.

Na zebraniu obęcna była pani , matka . Zawartę w skardze
informacje o tym, że wyr,viadówce rodzice zgłasza|i wadliwy sposób oceniania'' stosowany
przez panią  nie znajdĄą potwierdzenia wprotokołach z zehran z rodzicamt
(protokolanci wybierani spośród rodziców). Pan Bartosz Reduch stwierdził, że nie otrzymywał
informacji lub skarg dotyczących nieprawidłowości w zakresie stosowania wewnątrzszkolnvch
zasad oceniania.

Pan ) zaprzeczył słowom rodziców 
ze wypowiadał się negatyr,vnie na temat ich syna na forum klasy 

Informacje pozyskane w wyniku czynności kontrolnych prowadzą do następujących
ustaleń:

Statut szkoły zawiera zapisy dotyczące praw i obowiązków uczniów oraz ustalenia w zakresie
przyznawania wyroŻnień, nagród i wymierzania kar. Zapisy mówią m.in. o prawach ucznia
do: Życz|iwego podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności
szkolnej; korzystania Z pomocy psychologi czno-pedagogicznej; swobodneg o wyrażania myśli
i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych. Zawarto rowniez zapis -nikt nie ma p.u*u
do wykorzystania swojej przewagi: wieku, funkcji' siły fizycznĄ lub psychicziej do
naruszania godności i praw innego człowieka''.
Uczniowie zapoznawani sąz prawami i obowiązkami ucznia. W biezącym roku szkolnynr
uczestntczy|i w dwóch spotkaniach z po|icjantem na temat praw dziecka oraz konsekwencji
prawnych złych zachowań młodzieiy. Uczniowie klasy zostali zapoznani ze statutem na
godzinie wychowawczej w dniu 18 wrzeŚnia 2077 t., a ponadto  zagadnienia
zzakresu praw dziecka omawiane były na zajęciach z jęyka polskiego 28 stycziia, 7 i 2
lutego 2018 roku.
Plan nadzoru pedagogtcznego na rok szkolny 2OI7l18 (przedstawiony na zebraniu rady
pedagogicznej w dniu 15 września 2017 r.) uwzględnia elementy w)łnagane rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z25 sierpnia2Ol7 r. w sprawi e nadzorupódagogicznego (Dz.U.
z 2011 r- poz. 1658) t zawiera m.in.: wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego
w szkole w poprzednim roku szkolnym; przedmiot ewaluacji wewnętrznej oruz termin jej
przeprowadzenia; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli; zakres wspomaganii
nauczycie|i w rea|izacji ich zadań; tematykę i plan obserwacji zajęó; zakres monitorowania
pracy nauczycieli.
Tematyka kontroli określona w planach nadzoru pedagogicznego z ostatnich dwóch lat
dotyczy m.ln. przęstrzegania praw dziecka i zgodności oceniania z wewnątrzszkolnym
prawem' jednak brak jest udokumentowania rea|izacji czynności kontrolnych w tym zakręsie.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011lI8 nie obejmuje tematyki bezpieczeństwa
psychicznego oraz kształtowania właŚciwych relacji nauczycieli i uczniów, mimo'
żew poprzednim roku szkolnym pojawiły się takie problemy'
W roku szkoln5rm 2016117 przeprowadzono łącznie cztery z sześciu zaplanowanych
obserwacji, jednak brak jest udokumentowania czynności w zakresie prowadzenia obserwacji
zajęć. W roku szkolnym 2017lI8 zap|anowano siędem obserwacji zajęc. Do dnia kontroli
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pzeplowadzono dwie obserwacje zajęó, w tym obserwację zajęć prowadzonych przez
jednego z nauczycieli wymienionych w skardze rodzica.
W roku szkolnym 2016lI7 dokonano dwie oceny dorobku zawodoweEo za okres stazu i dwie
oceny ptacy) w tym jedną ocenę ptacy nauczycie|a wymienionego w skardze rodzica. ocena
pracy pani została zakonczona stwierdzeniem uogólniającym ,,bardzo
dobra,', czy|t ntezgodnie z obowtązującym stanem prawnym w zakresie stosowanej skali
ocen. W roku szkolnym 2017118 zaplanowano trzy oceny dorobku zawodowego nauczycieli
realizujących staz na kolejny stopień awansu zawodowego i dwie oceny pracy nauczycieli.
Szkoła ma opracowaną procedurę w sprawie przyjmowania skarg i wniosków. Stwierdzono,
ze w teczce skarg i wniosków, z okresu od roku szkolnego 20I5l16 do dnia kontroli, znajduje
się dokumentacja związana z rozpatrywanięm trzech skarg dotyczących nieodpowiedniego
zachowywania się nauczycieli wobec uczniów. Kazda z tych skarg kięrowana była pod
adresem innego nauczy ciela.
Rejestr skarg i wniosków nie jest prowadzony zgodnie Z opracowaną procedurą w zakresię
stosowania zapisów dotyczących wpisywania numęru skargi ($ 2 ust.8) oraz wypełniania
rubryk okreŚlonych * $ 2 ust. 9 przyjęte1 procedury w sprawie przyjmowania skarg
i wniosków. Ponadto $ 3 pkt. 6 tego dokumentu ustala, ze: ,,Dyrektor szkoĘ dwarazy w roku
dokonuje ana|izy wpływających skarg i wnioskóq a jej wyniki przekazuje radzię
pedagogicznej i uwzględnia je w działaniach na rzecz poprawy jakoŚci pracy szkoły''. Nie
przedstawiono dokumentacji Świadczącej o stosowaniu tego zapisu.

Za|e cenia, termin re alŁacj i :

1. Za|eca się zastosowaó wzmożone formy nadzoru pedagogicznego w zakresie
przestrzegania w szkole praw dziecka i praw ulczn:'a oraz upowszęchniania wiedzy o tych
prawach, zgodnie z art. 60 ust' 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(D,. U. z 2017 r. poz. 59 z późn'zm') oraz $ 5 rozporządzenia Ministrą Edukacji
Itlarodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017
r. poz. 1658)

2. Za|eca się prowadzlc rejestr skarg, zgodnie z art' 254 kodeks Postę1lowania
Administracyjnego z 4 grudnia 2015 roku (telut jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.23 oraz
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sĘcznia 2002 roku w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz 46)

3. Za|eca się oceniaó pracę nauczycie|i według skali zgodnej z aktualn1zrn stanem prawnym
- art. 6a ust. 4 ustawy z dnia 26 sĘcznia ]982 r. Karta Nauczyciela (Dz' U. z 20]7 r.,

poz. 1189 zpóźn'zm')

Termin reahzacji - 30 dni od podpisania protokotu.

Dyrektor szkoŁylp|acówki w ciągu ] dni roboczych od dnia otrzymania protokofu
kontroli, może zgłosic do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane
zastrzęzęnta do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
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Dy.rektor szkoły lub placówki' w terminie 30 dni od dnia otrzymanta zalecen,
a w przwadku wniesienia zastrzezęn - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zawi adomieni a o ni euwz gl ędnieniu zastr zezen, j est ob owiązany powi adomió :

1 ) organ sprawujący nadzór pedagogtczny o sposoble rea|tzaĄi za|eceń;
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrz5zmaniu za|ecęń i sposobie ich realizacji.

I
P/O DYREKTORA

"1 szKotY PODSTAWO,-'VEJ
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(mtelscowosc, dara t podpts

Dyrekt ora s zko ły /plac ówki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $ 16 ust.I pkt 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nctdzoru pedagogicznego (Dz. rJ. z 2017 r' poz. 1658), protokół kontroli zctwiera parafy kontrolującego i dyrektora
szkoły lub placówki ną każdej stronie protokołu.
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