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P R O T OKÓ Ł KON T RO L I D O R A ŹN E J
1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie;

Siostrzytów 97A; 21-044 Siostrzytów
2. linię i nazwisko dyrektora szkoły: Agnieszka Kałkucka
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni. w których odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placówce: 13 maja 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Anna Szczepińska
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty

w Lublinie; ul. 3 Maja 6; 20- 950 Lublin
6. Tematyka kontroli: zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole.

7. Podstawa prawna:
- art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996
z późn. zin.).
- § 2 pkt 9 i § 3 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz.1270),
- rozporządzenie Ministra 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. 2017, poz. 1591),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6
z 2003 r., poz. 68 i 69),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. w zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140) .



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

W dniu 6 maja 2019 r. do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęła skarga państwa
na pobicie w szkole ich syna

loraz na brak reakcji na zaistniałe zdarzenie pracowników i dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie.

W związku z powyższym w dniu 13 maja 2019 r. ww. szkole została przeprowadzona
kontrola doraźna, w ramach której przeprowadzono rozmowę z dyrektor i nauczycielem
dyżurującym w dniu zdarzenia oraz przeanalizowano dzienniki lekcyjne, dokumentację
pomocy psychologiczno - pedagogicznej, notatki służbowe, protokoły zebrań z rodzicami,
wyniki ankiety dotyczącej bezpieczeństwa przeprowadzonej w maju 2019 r.

W ramach czynności nadzorczych ustalono, że konflikt pomiędzy
trwa od pierwszej klasy. Na początku były to drobne zdarzenia, obecnie coraz

częściej dochodzi do bójek w szkole i poza szkolą. Chłopcy nie informowali nikogo
z pracowników szkoły o agresji fizycznej. Natomiast po powrocie do domu

przez

przekazywał informacje matce, przedstawiając się jako ofiara przemocy, nigdy jako agresor.
Stwierdzono także, że niejednokrotnie bił inne dzieci twierdząc, że ..im się to należafo'".
Miedzy innymi na przestrzeni 2 miesięcy w 2018 r. uderzy! kolegę, noszącego okulary
w oko, powodując duże zasinienie i koleżankę w brzuch, co skutkowało interwencją lekarską
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Chłopiec często prowokuje uczniów, co potwierdzają
szóstoklasiści. Na pytanie „Co mi się nie podoba w klasie?" odpowiadają: „ sam
zacznie, a w domu powie coś innego", „Nie lubię, gdy mówi coś innego, co stanie się
w szkole lub w innych miejscach", .. Rafa! bije dziewczyny, nie można się z nim dogadać,
prowokuje do bitwy", „ zaczyna, a później jest na chłopaków", „Prowokuje, a potem
robi z siebie ofiarę", „Zaczyna, a później płacze’", „Kłamie do rodziców".

Opisane przez pobicie a przez mia ło miejsce na
przerwie śródlekcyjnej na pierwszym piętrze, gdzie występuje tzw. martwy punkt
monitoringu szkolnego. Prowokatorem zajścia był , który stwierdził, że jego kolega
kocha matkę i z nią sypia. Na przerwie znajdował się nauczyciel dyżurujący, który w' czasie
bójki był na drugim końcu korytarza. Całe zdarzenie trwało 14 sekund, nikt nie poinformował
o nim pracowników szkoły. Szkoła został powiadomiona o fakcie 2 miesiące później.

O bójkach chłopców rozmawiano na zebraniach z rodzicami, gdzie ustalono, że
pomimo porozumienia dzieci i obietnicy poprawy, po jakimś czasie dochodzi do eskalacji
problemu. Prawdopodobną przyczyną tego jest niezgłaszanie problemu w szkole,

a rozstrząsanie go na zewnątrz w środowisku wiejskim i nieadekwatne interwencje
(np. uderzenie ucznia poza szkolą w twarz i nasyłanie na rodziny pracowników

GOPS). Rodzice uzyskali od dyrektor informacje, gdzie mogą uzyskać specjalistyczną
pomoc dla swoich dzieci.

W maju 2019 r. wśród uczniów klasy VI została przeprowadzona ankieta dotycząca
bezpieczeństwa w szkole. Analiza wyników wskazuje, ze aż 25% uczniów doświadczyło
przemocy w szkole, autobusie lub miejscowości, w której mieszkają. Wśród aktów przemocy
wymieniają: przezywanie, wyśmiewanie, zaczepianie, ko e, szturchanie, zabieranie
jedzenia, kradzieże i pobicie. Niebezpieczne miejsca to korytarz szkolny, i szatnie
uczniowskie, a do aktów przemocy dochodzi najczęściej w czasie przerw i po lekcjach.
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Powyższe wskazuje na niski stopień oddziaływań wychowawczych nauczycieli
i niedostateczną liczbę nauczycieli dyżurujących podczas przerw śródlekcyjnych oraz
w szatni.

W szkole nie ma pedagoga i psychologa. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
realizowana jest głównie na: zajęciach z wychowawcą, dodatkowych zajęciach rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne. rozwijających zainteresowania, wyrównawczych,
warsztatach, a dla rodziców w ramach porad i konsultacji. Zajęcia rozwijające kompetencje
emocjonalno-społeczne przeznaczone są dla uczniów szkoły ze wszystkich klas. Odbywają
się trzy razy w tygodniu, po trzy godziny, w godzinach popołudniowych. Uczęszcza na
nieokoło 15 uczniów szkoły, w tym .

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów to : kółko geograficzne, dziennikarskie,
matematyczne i zajęcia sportowe (uczęszcza ). Natomiast zajęcia wyrównawcze
dla klas IV-VI11 I z matematyki i języka angielskiego prowadzone są przez nauczycieli
przedmiotu, w formie konsultacji i regularnych zajęć cotygodniowych.

Warsztaty szkoleniowe dla uczniów i nauczycieli w tym roku dotyczyły tematu
uzależnień i odbyły się 13 listopada 2018 r. W ramach profilaktyki uniwersalnej
zorganizowano spotkania z policjantami: 10 września 2018 r. - pogadanka dotycząca
bezpieczeństwa w drodze do szkoły,12 grudnia 2018 r. - spotkanie dotyczące bezpieczeństwa
uczniów w najbliższym otoczeniu i w cyberprzestrzeni. 13 listopada 2018r na terenie szkoły
zorganizowano warsztaty dla uczniów i nauczycieli dotyczące uzależnień. W ramach
promocji zdrowego odżywiania odbyły się spotkania uczniów i rodziców z dietetykiem.

Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców udzielane są przez psychologa i pedagoga
r

z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świdniku. W roku szkolnym 2018/2019 odbyły
się w' szkole 3 spotkania konsultacyjne, informacja o nich jest zawsze umieszczana na tablicy
ogłoszeń.

Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej na terenie szkoły wynika
szczególnie z zaburzeń zachowania i emocji uczniów, ze szczególnych uzdolnień
i problemów edukacyjnych oraz z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową
ucznia i jego rodziny. Z powyższej pomocy nie chce korzystać ani jego rodzice.

W ramach zajęć z wychowawcą, na przestrzeni ostatnich dwóch lat omawiano
następujące zagadnienia: ..Czy nasza klasa jest zgrana?", ..Bezpieczna szkoła to miejsce, które
współtworzymy". ...Tak poradzić sobie z presją w grupie?". „Czy potrafisz odmawiać?", „Od
próbowania do uzależnienia", ..Savoir vivre - pozdrowienia, zasady porozumiewania się",

..Poszanowanie odmienności - czy rozumiem pojęcie tolerancji", „Poznajemy zasady dyskusji
- kultura konwersacji", „Kultura osobista, czyli jak zachować się w każdej sytuacji". „Egoista
- altruista - kto to taki? Warto pomagać", „Ostatnia prosta - jak organizować czas
pozalekcyjny". „Fair play nie tylko w sporcie". „Czy jestem dobrym kolegą/koleżanką?".
„Kultura osobista w klasie". „Stosunki międzyludzkie", „Jak unikać i radzić sobie
z konfliktami?", „Jaka jest kultura mojego zachowania?”, „Moje mocne i słabe strony",

„Kocha. lubi. szanuje - jak okazujemy swoje uczucia?". „Aktywność ruchowa sposobem na
dobre samopoczucie i rozładowanie złych emocji", „Tak samo językiem, jak i pięścią -
agresja słowna". Na bieżąco rozwiązywane są konflikty rówieśnicze (pod warunkiem, że
nauczyciele o nich wiedzą).



W szkole w dniu 9 kwietnia 2019 r. został opracowany „Program naprawczy dla klasy
VI Szkoł y Podstawowej im. Noblistów Polskich w Siostrzytowie". celem którego jest:
doskonalenie poprawnego zachowania, przeciwdziałanie agresji fizycznej i słownej,
wzmacnianie dyscypliny, kształtowanie pozytywnych nawyków wychowawczych, integracja
klasy, propagowanie pozytywnych wzorców i postaw, uświadomienie rodzicom potrzeby
ścisłej współpracy ze szkołą, tak aby podjęte działania odniosły skutek.

Wskazane jest systematyczne badanie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole
i wprowadzanie odpowiednich oddziaływań wychowawczych i prewencyjnych.

Zalecenia:
1 . Zaleca się, aby zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6 z 2003 r., poz. 68 i 69) Dyrektor
zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez
szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Termin realizacji zaleceń: niezw łocznie

ST. WIZYTAJ0RDYKT
SZKOłiT(||
mgr Agmcsz mgr Anna Szczepińska

VA. Lublin, dnia 14 maja 2019 r.
(miejscowość, dala i podpis wizytatora)(miejscowość, data i podpis

dyrektora szkoły'placówki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

/i tcob .StMfcfLublin, dnia
Data i podpis dyrektora szkoły

DYKmi,;oK_
SZKOŁY /TO 4 Ej- V! I

mgr Agnieszku Ku./.mka

Zgodnie z §7 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia
2015 r. sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), protokół kontroli
zawiera paraj}' kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.




