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Znak sprawy - DBP. 5533 .218.2018. HI

Numęr upowaznienia: DBP. 5533 ,2|8.20|8. HI

Data wydania upowaznienia: 4ltpca 2018 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 31

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie w dniu 04.07.2018 r.

Numer skargi w rejestrze: CRS 19112018, DBP.1410.19.2018.HI

PRoToKoŁ KoNTRoLI DoRAŹxE.l

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kajetana Sawczuka w Komarnie Kolonii,
Komarno Kolonta |3, 21 - 543 KonstantynÓw.

f . Imię i nazwisko.{,9. dyrektora szkoły: Grażyna Jasiriska - Pykało

W
3. Termin rozpoczęcid i zakoriczenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placÓwce: 1l lipca 2018 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hannal|czuk

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator

oświaty, ul. 3 Maja 6,20-950 Lublin
6. TemaĘka kontroli z nadzÓr dyrektora nad realizacją podstawy programowej,

przestrzeganie praw ucznia otaz udzielanie uczniom wyroznie , w zakresie wskazanyrn w
piśmie rodzicÓw.

7. Podstawa prawna:

a) art.55 ustawy z dnia 14 grudnta 2076r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59

z poźn,zm.)'
b) Rozporządzenle Ministra Edukacji Narodowej Z dnia 25 sierpnia 20|7 T. w sprawie

nadzoru pedago g icznego (Dz. U . z 2017 r . poz. 1 65 8),

c) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

8. opis ustalonego stanu fakĘcznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W dniu 27 częrwca 2018 r. do Kuratorium oświaty w Lublinie Delegatura w Białej
Podlaskiej wpłynęło pismo, podpisane przez 18 rodzicÓw uczniÓw Szkoły Podstawowej
w Komarnie Kolonii, ktorzy poruszają problemy dotyczące m.in.: organizowanla przez
nauczycl'e prÓb przedstawieri w czasię przęZnaczonym na zEęcia lekcyjne, pontianta
uczniÓw , braku wyrlzntenia ucznia Za osiągnięcia
w konkursie na cyt. 

',ogÓlnym 
forum''. W celu zbadania zasadności przedmiotowej skargi
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w dniu 11 lipca 2OI8 r. odbyła się kontrola doraina w zakręsie nalezącym do właściwosct
Lubelskiego Kuratora oŚwiaty.

W trakcie kontroli wykonano następujące czynności:
- przeprowadzono rozmowę wyjaśniaj ącązPanią GrażynąJasiriską.Pykało

- dyrektorem Szkoły Podstawowej w Komarnie Kolonii;
- dokonano andrizy dokumentÓw szkolnych w przedmiotowyrn zakresie'

m.in.: planu nadzoru pedagog|cznęgo, statutu szkoły, dziennikow zajęc lekcyjnych
i pozalekcyjnych, kart obserwacji zajęÓ, księgi protokołÓw rady pedagogicznej;

. pozyskano pisemne wyjaśnienie dyrektora w zakresie problemÓw poruszanych
w skardze.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017118 (przedstawiony na zebraniu rady
pedagogtcznej w dniu 15 września 2017 r.) zawrcra m.in.: przedmiot ewaluacji wewnętrznej

otaz termin jej przeprowadzenia; tematykę i terminy przeprowadzania kontroli; zakres

wspoma ganii nauczycieli w realizacji ich zadafl; tematykę i plan obserwacji zaJęĆ. Plan

nadzorunie uwzględnia zakresu monitorowania pracy szkoły, co jest niezgodne Z .f 23 ust.3

pkt.5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20]7 r. w sprawie
^nadzoru 

pedagogicznego. Z ana|tzy dokumęntu wynika, zę nadzor nad realtzacją podstawy

programowej uwzględ''io.'y został' w tematyce kontroli. Nauczyciele poszczegÓInych zajęc

ioulacy3nych złozy|i oświadc Zen:ra, Że w roku szkolnym f017 12018 realtzląą treŚci

programowe zawarte w planie pracy dydaktycznej zgodnl,e Z podstawą programową

nauczanęgo przędmiotu. Dwa razy w roku naxczycie\eprzedstawiajądyrektorowi zestawienie

godzin ptzęznaczonych naręa|izację podstawy programowej (zaplanowane' ztealtzowane).

Ńu podstawie ana\tzy przedstawionej prZęZ dyrektora dokumęntacji (karty obserwacji,

dzienniki, zestawienia wynikÓw klasyfik ICJI, ana|tzy wynikÓw pisemnych badari poziomu

wtedzy i umiejętności) naleiy vznać, ze dyrektor prowadzi nadzlr nad realizacjąpodstawy
programowej m.in. poprzez obserwację zajęć' kontrolę dokumentacji przebiegu flauczanta
i ana|tzę wynikÓw navczan1'a. Pani Grazyna Jasiriska - Pykało stwierdziła, ię podstawa

kształcenia ogÓlnego jest w pełni realizowana. Dodała, Że w roku szkolnym 201711'8 nie

zręaltzowano zaplanowanej ilości ZEęć religii, co było spowodowane dfugotrwałą
nieobecnością i brakiem skierowania wydanego przez biskr"rpa

t\iłcerjalnego clo pracy l,V szko]e dla innego rraucz3iciela 

Pani dyrektor, odnosząc się do zarzutu rodzicÓw dotyczącego prowadzęnia przez

navczycreli prob przedstawieri W czasie przeznaczonym na lekcje stwierdziła,

ieprzygotowania do przedstawieri odbywają Się poza czasem przeznaczonym narealizację

obo*ią"kowych ząęc edukacyjnych i nie występowały przypadki odrabtaniaZąęcw zwtązku

zprzygotowaniami uczniÓw do ich występÓw. Z wypowtedzi dyrektora l analizy zaptsow

tematÓw w dziennikach lekcyjnych wynika, ie na niektÓrych zajęctach wychow anla

flzycznego w k|asach IV.VII uczniow ie poznają figury taricÓw regionalnych i nowoczesnych,

cwiczą .'t.łuay taneczne (w ramach rea|izaqi podstawy programowej wychow afl:^a

ftzycznego), ktore następnie są prezentowane przez uczniÓw lua vroczystościach szkolnych.
Poddane analizie dzienniki zajęć lekcyjnych nie zawierają zapisÓw śwtadczących o tym,

ie podczas obowiązkowych zajęc edukacyjnych prowadzono proby zw:'ązane

Z przygotowywaniem uczniÓw do przedstawieri. Z analtzy dokumentacji wynika, ze proby

przedstawieri odbywały się w ramach zaJęć pozaIekcyjnych (zapisy w dziennikach: ZEęc

,,Spotkanlę Zę sztuk{', zajęc teatralny ch, zajęc wokalnych, zajęc świetlicowych).
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Dyrektor poinformował, w roku szkolnym 20|712018 uczniowie brali udział' w siedmiu
przedstawieniach. Przedstawienia przygotowywale były z okazjl: Dnia Edukacji Narodowej,
Dnia Patrona Szkoły' Swięta Niepodległości, Swiąt Bozego Narodzenia (asełka), Dnia
Rodziny, vtoczystoŚci środowiskowej ,,Pomiędzy niebem i ziemią, i uroczystości zwiąZaneJ
z zakonczeniem roku szkolnego. W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczp
szkoła podejmuj e dziat.ania zwtązanę Z obchodamt najważniejszych świąt. W działaniach tych
biorą udziat. uczniowie, co słuzy realizaqi treści określonych w podstawie programowej
kształcenia ogÓlnego dla szkoły podstawowej, W szczeglLności: zaspokajaniu potrzeby
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, rozwganil zatnteresowania kulturą w środowisku
lokalnym, kształtowaniu umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej , rozwt1artiu poczucia
tozsamości narodowej otaz szacunku dla tradycji.

Badając zasadność zarzutu rodzicÓw dotyczącego braku wyroŻnięnia ucznia
na ogÓlnym forum 

ustalono , że vczen zostaŁ wyrozntony Z zastosowaniem jednej z form
nagradzartia wymienionych w statucię szkoły, a mianowicie ustną pochwałąnauczyciela.
Statut szkoły Zawlera ustalęnia w zakresie ptzyznawania nagrÓd ($ 65). Wśrod form
nagradzanta uczniÓw wymieniono: ustną pochwałę navczyciela, wychowawcy; ustną
pochwałę dyrektora szkoły na forum klasy; pochwałę dyrektora na forum szkoły np. podczas
apelu. Statut szkoły reguluje tÓwniez, że ,,do każdej przyznanej nagrody uczeri lub jego
rodzice mogą wnieśc pisemnie zastrzeżenie z uzasadnieniem do dyrektora szkoły . terminie
7 dni od jej przyznania. Dyrektor rozpatruje Sprawę w terminie ]4 dni, moze posiłkować się
opinią wybranych organÓw szkoty', ($ 65 ust. 3). Z informacji dyrektora wynika,
żęw konkursach uczestniczy|i
chętni uczniowie, ktÓrych rodzice zdecydowa wnieść Za ł' ich dziecka
w konkursie. Potwierdziła, żę uczen klasy w konkursie
matematycznym i w nagrodę nauczycie|kamatematyki udzieliła uczniowi pochwały na forum
klasy, wręcz5rł'a dyplom, pogratulowała i życz5Ąa sukcesÓw w kolejnych konkursach. Uczen
i jego rodztce nie wnieś|t zastrzeien dotyczących takiej formy wyrointenia.

Z analtzy dokumentacji wynika, ze tylko jeden uczen, spośrÓd wszystkich uczniÓw
klas IV. VII, w wyniku klasyfik acji rocznej uzyskał' z obowiązkowych zajęć, edukacyjnych
Średnią Toaznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,7 5 oraz co najmniej bardzo dobrą
toazną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczen otrzymał promocję do klasy programowo
wyŻszej z wyrożnieniem, Co jest zgodne z regulacjamL zawartymi w $ 18 ust.
I rozporządzenta Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2017 r. w Sprawie w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniÓw i sfuchaczy w szkołach. Dyrektor
poinformował, ze ten uczei otrzymał nagrodę ksiązkową i jednorazowe stypendium
motywacyjne Za uzyskanie wysokich wynikÓw w nauce' a jego rodzice otrzyma|t list
gratulacyjny. Na zakonczente roku szkolnego wyrliniono rÓwniez 5 z 21 uczniÓw klasy
I i klasy III (w szkole nie ma klasy II). Dzieci otrzymały nagrody ksiązkowe zabardzo dobre
wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, a ich rodzicom dyrektor wręczyt' listy gratulacyjne.

W wyniku czynnoŚci kontrolnych stwierdzono' że statut szkoły ZawLeta zap|sy
mÓwiące o prawach ucznia, wskazując m.in. na prawa uczniÓw do: zyczltwego,
podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym, ochrony prywatności,
ochrony przed wszelkimi formami przemo cy oraz ochrony i poszanowania godności uczniÓw
($63). Pani Graiyna Jasiriska - Pykało ustosunkowując się dc r,arzl.ttw rodzicÓw, dotyczącego
pontzantauczntÓw podczas lekcji 

Dodała, że n|ę Zna przrypadku poniżanta
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ucznlow przęZ nauczycieli pracujących w kierowanej przez nią szkole. Pani Jasiriska

poinformowała' żę do szkoły nie wpłynęła iadna skarga ustna lub pisemna w okresie

pełnieni a przez nią funkcji dyrektora szkoły. W prowadzonym w szkole rejestrze skarg

i wnioskÓw nie ma zapisÓw świa dczących o wnoszeniu skarg w okresie ostatnich 1 l lat.

Zalecenia, termin realizacj i :

1. Za1ęca się opracować plan nadzoru pedagoglcznego Z uwzględnieniem zakresu

monitorowania pracy szkoły, zgodnie z $ 23 ust. j pkt 5 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1658)
Do 1 5 wrześnta 20|B r.

Dyrekto r szkołylplacÓwki w ciągu 7 dni robo czych od dnia otrzymania protokofu

kontroli, moze zgłosłc do organu sprawując ego nadzÓr pedagogiczny pisemne' umotywowane

zastrzeżenia do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zalecen,

a w przypadku wniesienia zastrzeien - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zaw iidomi eni a o ni euwz g1 ędni en iu zastrzezen,j e st ob o w iązany p owi adom i c :

1 ) organ sprawuj ąc y nadzÓr pedagog rcZny o sposob ię realtzacji zalecen;

2') organ p.o*ub"ą.y szkołę lub placowkę o otrzymaniu za|ęcęn i sposobie ich

realizaqt.

M,uuą,aao {lt,k-; 
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(miejscowośc, data i podpis wizytatora)

Poświad czarfl odbiÓr protokołu kontroli:

Datai podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $ t6 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministrct Edukacji Narodowej z dnict 25 sierpnia 20]7 r. w sprawie

,id,,,, pedagogicznego (Dz. U. z 20]7 r. poz. ]658), pt"otokoł kontroli zawierą pąrąfy kontl.olującego i

dyrektora szkoły lub placowki ną każdej stronie protokołu.
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