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Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonrcznre w dniu 21.02.2019 r.
Numer skargi w rejestrze: CRS 4812019, DBP.1410.1.2019

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNr.r
1. Nazwa i adres szkoĘ: Przedszkole Miejskie w Terespolu w Zespole SzkÓł Publicznych

nr I w Terespolu, ul. Sienkiewicza2T,2t - 550 Terespol.
2. Imię i nazwisko p.o. dyrektora szkoĘz Zenon Iwanowski
3. Termin rozpoczęcia i zakoitczenia kontroli ze wskazaniem dni, w ktÓrych odbyĘ się

cz5rnności kontroli w szkole lub placÓwce: 25 |utego 20|9 r.
4. Imię i nazrvisko kontrolującego: HannaI|czlk
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny: Lubelski Kurator

oświaty, ul. 3 Maja 6,20.950 Lublin
6. Tematyka kontroli: sprawowanie nadzoru pedagogicznego ptzęz dyrektora

w szczegÓlności w zakresie przestrzegania praw dziecka oraz zapewnienia
b ezpteczeristwa dzi eciom.

7. Podstawa pralvna:
a) art.55 ustawy z dnia 14 grudnia 20|6r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 201'7 r. poz. 59

z pÓźn.zn'.),
b) rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogi cznego (Dz. U . z 2017 r. poz. I 658),
c) rozporządzenie Ministra Edukacji NarodoweJ z dnia 9 sierpnia 20|7 r. w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psycholo giczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placÓwkach. (Dz.U. z20|7 roku poz. 1591 zpoźn. zm.),

d) inne obowiązującę w tym zak'resie przepisy.

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

W dniu 7 lutego 20|9 r. do Kuratorium oświaty w Lublinie Delegatura w Białej
Podlaskiej wpłynęła skarga rodzica na navczycielkę  dotycząca
dyskryminowania 

W celu zbadania zasadności przedmiotowej skargl w dniu 25 lutego 20|9 r. odbyła się
kontrola doruźna. W trakcie kontroli wykonano nastęujące czynności:

. przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z panem Zenonert Iwanowskim
dyrektoren Zespołu SzkÓłPub|icznych nr 1 w Terespolu, panią 
. wicedyrektorem ds. przedszkota, z panią 

- dokonano ana|izy dokumentÓw w przedmiotowyrrr zakresie, m.in.: planu nadzoru
pedagogicznego, statutu przedszko|a, kart obserwacji zajęć, rejetru skarg,
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dokumentacji zgromadzonej w toku badania wniesionej skargi (protokÓł przyjęcia
skargi, o św i ad c zenia pracownikÓw pr zedszko l a, o św iadczenia r o dzicÓw) .

W wyniku kontroli ustalono' co następuje:

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018119 (przedstawiony na zebraniu rady
pedagogicznej w dniu |4 września 2018 r.) zawiera m.in.: przedmiot ewaluacji wewnętrznĄ
otaz termin jej przeprowadzenia, tematykę i terminy przeprowadzania kontro|i przestrzegania
przęz nauczycieli przepisÓw prawa, zakres wspomaganla nauczycieli w realizacji ich zadan,
plan obserwacji, zak'res monitorowania. Z ana|izy dokumentÓw wynika, zę nadz r dotyczący
przestrzegania praw dziecka orM zapewnienia bezpiecze stwa dzieciom uwzględniono
w tematyce kontroli i monitorowani a zarÓwno w plani e nadzoru na rok szkolny 20|71201 8 jak
tęż w planie nadzoru na rok szkolny 20|812019. w ubiegłym roku szkolnym nie stwierdzono
w tym zakresie słabych stron.

Stafut przedszkola zawiera zapisy mÓwiące o prawach dziecka ($23 ust. 1), wskazując
m.in. na prawa dziecka do: zyczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno -
wychowawczym; szacunku do wszystkich jego potrzeb; ochrony przed wszelkimi formami
przemocy ftzycznej lub psychicznej oruz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

W wyniku kontroli stwierdzono' że w dniu 23 stycznia 20|9 r., wpłynęła pisemna skarga
pani , dotycząca dyskryminowani a przez nauczycielkę

panią  Skarga została odnotowana w rejestrze
skarg i wnioskÓw. Dyrektor podjął działania w celu zbadania zasadności przedstawionych
zarnltlw, o czw świadczy zgromadzona dokumentaqa związarta zbadaniem skargi. W dniu
7 lutego 20|9 r. udzielił pisemnej odpowiędzi skarzącej.

Badając zasadnośÓ zarzutu pani , dotyczącego cyt. szarpania za rękę
przez panią  oraz wielolcrotnego pozostawienia chtopca na stołÓwce (gdy

nie chciał jeść), dyrektor szkoły pozyskał pisemne wyjaśnienia od pani 
i  (wskazanego przez skarżącąjako świadęk zdarzenia). Z informacji
dyrektora wynika, ie nie uzyskał wyjaśnieri od  wskazanej w piśmie, poniewaz
ta osoba zakonczyła staz 2 dni po wpłynięciu skargi t przed rozpoczęciem prowadzęnia
postępowania wyjaśniającego. z wypowiedzi pani  wynika, że w dniu
2| stycznia 20|9 r.  siedział' przy oddzielnym stoliku w czasie przęznaczonym
naobiad, poniewui chłopiec wcześniej uiy*ał obruźliwych słÓw w stosunku do siedzących
obok kolezanek i kolegÓw. Po spozyciu posiłku przez pozostałe dzieci navczycielka
pozostawiła na stołÓwce pod opieką  ktÓra miała przyprowadzić chłopca
do sali po zjedzeniu przęz niego ,,chociaż małej porcji obiadu''. W rozmowie z uiizytatorem
pani wskazała, że w bieżącym roku szkolnym dwukrotnie usadzała przy
oddzielnym stoliku z uulagi na to, ze dokuczał' tnrtym dzieciom podczas spozywania posiłku.
Nauczycielka twierdz| że nigdy nie szarpała chłopca za rękę i nigdy rnę wyzryała zadnego
dziecka. Pani , wskazana przez skarzącą
jako świadek zdarzeria, poinformowała, ze nie zavważyła, aby w czasie jej pobyru
w stołÓwce ktoś l<rzyczał' lub szarpał. dziecko.

Pani  stwierdziła, ze dyrektor szkoły przeprowadził' z nią rozmoWQ,
podczas ktÓrej została pouczona, że nie powinna pozostawtaÓ dziecka pod opieką osoby,
ktÓra nie ma uprawnieri do sprawowania takiej opieki. Nauczycielka zadęk|arowała, że taka
sytuacja juz nigdy się nie powtÓrzy.

Z wyjaŚnieri pana Zenona Iwanowskiego wynika, ze dyrektor przeprowadził krÓtkie
spotkani ę z pracownikami stołÓwki szkolnej (nie sporuądzono protokołu spotkania), podczas
ktÓrego wskazał. na konieczność informowania dyrekcji o wszystkich niepokojących
sytuacjach mających miejsce na terenie stołÓwki, Podczas spotkania wskazał' iż, pracownicy
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stołÓwki nie powinni udzielać, informacji o dzieciach osobom nieuprawnionym
do pozyskiwania takich informacji. Dyrektor zaprzeczył', że zakazał' pracownikom
informowania rodzicÓw o zdarzeniach, w ktorych uczestniczyły ich dzieci. Zaprzeczył
rÓwnieą ze spotkanie dotyczyło ustalenia kto doniÓsł mamie  żle jej sytl byt szarpany
przy stolilru i często pozostawiany na stołÓwce przez panią 

Pani  ZarZUca pani j, że podczas wyjazdu
przedszkolakÓw na wycieczkę do Białegostoku w dniu 13 czerwca 2018 r.' nauczycie|ka
wskazała miejsce do siedzenia w innym autokarze niż pozostatym dzieciom z jego
grupy przedszkolnej. Z relacji pani oraz kierownika wycieczki pani

 wynika, ze rcdztce dzieci uczestniczących w wycieczce zostali
poinformowani, iż mozę zaistnieć, taka sytuacja , że nie wszystki e dzieci Z grqpy przedszkolnej
będą jechały w jednym autokarzę z Uwagl na ograniczoną ilość miejsc. obie panie zgodnie
stwierdziły, że w autokarze, w ktÓry'm umieszczono grupę przedszkolną pani 
zabrakło jednego miejsca, co było powodem zap|anowania, żrc , jako ostatni zapisany
na liście uczestnikÓw wycieczki, zostanie usadzony w drugim autokarze. Panie zaprzeczająu
że w tej sprawie interweniował rodzic innego dziecka. Pani twierdzi,
zęwcześniej przeprowadzlła z rozmowę i chłopiec zgodzlł' się przebyć trasę
z dziećmi z drugiej grupy , poniewai znał' te dzieci i znał' panią 
opiekująca się tą grupą. w dniu wyjazdu jedna z manr' z grupy przedszkolnej 
poinformowała nauczycielkę, że jeJ dziecko nie pojedzie na wycieczkę. W związku z tym,
pani wskazała chłopcu miejsce w autokatzą w ktÓr5rm jechały dzieci z jego
grupy. Podczas całeJ wycieczki  przebyw ał' z dziećmi ze 

Pani jest natczycielem dyplomowanym 
pedagogicznej. Dyrektor poinformował, ze dotychczas (do dnia 23 stycznia 2019 r.)
nie zgłaszano źndnych zastrzezeri dotyczących pracy nauczycielki. ZĄęcia prowadzonę przęz
Panią  były obserwowane przez wicedyrektora szkoĘ ds. przedszkola
18 stycznia i 3 puździernika 1018 r. Zaplartowano tÓwniez obsęrwacjęzajęć, w maju 20|9 r.
w wyniku przeprowadzonych obserwacji nie sformułowano zadnych merytorycznych
zastrzeżeri dotyc zący ch pr acy nauczy ci elki.

Z informacji dyrektora, wicedyrektora ds. przedszkola i pani  wynika,
ze  otrzymuje pomoc psychologiczno _ pedagog;l'czną w trakcie bieżącej pracy. Pani

zaprosiła rodzicÓw chłopca na spotkanie, mające
na celu ustalenie innych form udzielenia wsparcia Rodzice jednak nie skorzystali
z tej propozycji. w piśmie skierowanym do pani i, dyrektor deklaruje
gotowoŚć do zorganizowania spotkania matki chłopca z dyrektorem, psychologiem,
pedagogiem i wychowawcą grupy przedszkolnej, do służenie radą i doświadczeniem oraz
wyj aśnienia wszystkich niej asnoś ci.

Pomimo zapisÓw prawa wewnątrzszkolnego' prowadzerua ana|izy działu przedszko|a
i sformułowania na jej podstawie wnioskÓw dotyczących zapewnienia bezpiecznych
warunkÓw pobytu dzieci w placÓwce oraz przesttzegania praw dziecka, ze skargi i załączonej
do niej opinii neuropsychologicznej wynlka, że  . syn pani nie cnlje
się w przedszkolu bezpieczntę. Biorąc pod uwagę powyzsze na|ezy uznać, ze vdzielana
dziecku pomoc psychologiczno - pedagogicznajest niewystarczająca. Wskazaruejest podjęcie
działa mających na celu poprawę jakoŚci udzię|ania dziecku pomocy psycholo g}czno _
pedagogicznej jak rlwnież prowadzenie ptzęZ dyrektora wzmożonych form nadzoru
pedagogicznego w zakresie przestrzegania praw dziecka i zapewnienia dzieciom
bezpiecznych warunkÓw pobytu w przedszkolu.
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Zalecenia, termin realizacji:

]. Zaleca się zastosowaÓ przez dyrektora wzmozone formy nadzoru pedagogi cznego
w zakresie przestrzegania praw dziecka i zapewnienia dzieciom bez'ptecznych warunkÓw
pobytu w przedszkolu zgodnie z art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz. U. z 20]7 r. poz. 59 z pÓźn.zm.) ortz $ 5 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1658);

2. Za|eca się zaplanowanie i przeprowadzenię działat mających na celu poprawę jakości
udzielania dzieciom pomocy psycholo glszno pedagogicznel, zgodnie
z s 6 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placÓwkach. (Dz.U. z 20|7 roku poz. 1591 z poźn. zn.).

Termin rea|izacji zalecęn: do 29 marca 20|9 r.

Dyrektor szkołylplacÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, może zglosic do organu sprawującego nadzÓr pedagogiczny pisemne, umotywowane
zastrzeienia do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ecen,
a w prz.ypadku wniesienia zastrzezęn _ w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zaw iadomi eni a o ni euwz g1 ędni en iu zastr zeżen, j e st ob o w iązany p owi adomi ć :

1) organ sprawujący nadz r pedagogiczny o sposobie rea|izacji za|eceri;
2) organ ptowadzący szkołę lub placÓwkę o otrzymaniu zalecen i sposobie ich

rcalizacji.
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(miejscowość, dąta i podpis
Dyrektor a s zkoty/pl ac Ówki)

Poświad czam odbiÓr protokohr kontroli :

(miejscowość, dąta i podpis wiźytatora)

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $ 16 ust.I pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), protokÓł kontroli ząwiera parafu kontrolującego i
dyrektora szkoty lub placÓwki na każdej stronie protokotu.
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