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PROTOKÓŁ KONTROL I DORA ŹNE J

1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Okrzei, wchodząca w skład
Zespołu Szkół w Okrzei, ul. Szkolna 1, 21-480 Okrzeja

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Elżbieta Gogłoza
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności

kontroli w szkole: 28 czerwca 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Renata Kwiatek
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Lublinie,

ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły.

7. Podstawa prawna:
- art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz.1148

z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U z 2017 r„ poz. 1658),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r„ nr 61, poz. 624
z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

- 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. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.).

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

Dnia 4 czerwca 2019 roku do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęła skarga
- matki uczennic: klasy VIII - i klasy Vlb - dotycząca

nieprawidłowości w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Okrzei wchodzącej w skład
Zespołu Szkól w Okrzei.



W związku z powyższym w dniu 28 czerwca 2019 r. przeprowadzono w szkole kontrolę
doraźną dotyczącą nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły - Panią Elżbietą Gogłozą,
wicedyrektorem - wychowawczynią klasy VIII - k,
wychowawczynią klasy VIb - pedagogami szkolnymi -

nauczycielką świetlicy - ,
nauczycielką języka polskiego - oraz nauczycielką matematyki -

Przeanalizowano także dokumentację szkolną w przedmiotowym zakresie prowadzoną
w roku szkolnym 2018/ 2019, mającą związek z badanymi sprawami: statut szkoły, protokoły rady
pedagogicznej, program wychowawczo-profilaktyczny, dziennik lekcyjny klasy VIII i VIb, dziennik
zajęć pedagoga, zeszyt wychowawcy klasy VIII, dokumentację zespołu nauczycieli uczących
w klasie VIII i VIb, plan pracy wychowawcy klasy VIII i VIb, plan nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły, inną dokumentację wychowawcy i pedagoga szkolnego (notatki służbowe).
W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

W dniu 3 grudnia 2018 r. - uczennica klasy VIII doznała w szkole urazu nogi.
W rozmowach z nauczycielami ustalono przebieg wydarzeń związanych z wypadkiem dziewczynki.
Na przerwie po 7 lekcji, utykającą zainteresowała się dyżurująca na dolnym korytarzu

Dowiedziała się od niej, że uczennica schodząc ze schodów krzywo stanęła
i teraz boli ją noga. Zapytała, czy potrzebuje pomocy. Dziewczynka stwierdziła, że poradzi sobie
i udała się do świetlicy. Po drodze spotkała wychowawczyni, która również pytała co się
stało i czy wszystko w porządku. Dziecko odpowiedziało, że poza bolącą nogą nic jej nie jest.
W świetlicy kontuzją uczennicy zainteresowała się Obejrzała nogę, nie widziała
obrzęku, odradziła zdejmowanie buta, posadzi ła dziewczynkę z nogą opartą na drugim krześle.
Natalia nie skarżyła się na ból, ani nie zgłasza ła innych dolegliwości. Ponieważ była to 8 godzina
lekcyjna i do odjazdu szkolnego autobusu zostało niewiele czasu, nauczyciele już nie informowali
rodziców telefonicznie. W podróży autobusem do domu towarzyszyła uczniom,
Jeden z chłopców zaoferował kontuzjowanej pomoc w dojściu od autobusu do domu. Tego
samego dnia po południu rodzice zgłosili się z córką do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ
w Łukowie, gdzie lekarze zdiagnozowali skręcenie i naderwanie stawu skokowego.

Nauczyciele przyznali, że powinni byli zawiadomić rodziców o wypadku uczennicy.
Nauczyciele, którzy zainteresowali się kontuzją posiadają udokumentowane przeszkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdarzenie zostało odnotowane w szkolnym rejestrze wypadków, jednak nie sporządzono
protokołu powypadkowego w terminie 21 dni od zakończenia postępowania powypadkowego. Nie
dopełniono również innych czynności związanych z postępowaniem w przypadku wypadku ucznia w
szkole.

Natalia nie otrzymała w szkole odpowiedniej pomocy w pierwszych dniach, gdy przyszła ze
zwichniętą nogą w gipsie. Z informacji uzyskanych od nauczycieli i dyrektora wynika, że w tej
sprawie zwróci ła się najpierw do Wójta Gminy Krzywda, a potem do pedagoga,
który skierował matkę do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły - P. Elżbieta Gogłoza poinformowała

podczas lekcji, że za organizację pracy w szkole odpowiada dyrektor i to do niego rodzice
powinni kierować wnioski, prośby, uwagi i skargi. Po interwencji Wójta Gminy, od wtorku
11.12.2018 r. klasie VIII zorganizowano zajęcia w jednej sali, aby nie musiała przemieszczać
się o kulach po różnych kondygnacjach.

W dniu 25 stycznia 2019 r. - uczennica klasy VIb zasłabła w szkole na lekcji
matematyki. W rozmowach z nauczycielami ustalono przebieg zdarzenia i postępowanie nauczycieli
związane z udzieleniem dziewczynce pomocy. Sytuację zdrowotną , po przeprowadzeniu badań
zleconych przez lekarzy, matka dziewczynki przedstawiła wychowawczyni klasy. W dniu
10.05.2019 r. odbyło się zebranie nauczycieli uczących w klasie VIb, na którym wychowawczyni
poinformowała o problemach oraz sugestiach matki, jak postępować z dzieckiem. Dziewczynka
postrzegana jest przez nauczycieli, jako wrażliwa i ambitna. Czynności przeprowadzone podczas



kontroli nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, czy przyczyną pogorszenia samopoczucia i jej
niższych wyników w nauce jest wyłącznie stres związany z uczęszczaniem do szkoły.

Analiza tematów w dziennikach lekcyjnych pozwala stwierdzić, że są pojedyncze dni,
w których uczniowie mają dwa sprawdziany (prace pisemne), podczas gdy statut szkoły przewiduje
maksymalnie jeden w ciągu dnia.

Do zarzutu niewłaściwego zwracania się nauczycielki języka polskiego do i innych
uczniów odniosła się sama zainteresowana - Pamięta ła sytuację, w której
uczniowie zachowywali się niewłaściwie i w rozmowie wychowawczej sami określili takie
zachowanie jako „chamskie”, co nauczycielka potwierdzi ła.

Do zarzutu wobec wychowawców, że sugerują rodzicom „przymykanie oka” na niewłaściwe
agresywne zachowania innych uczniów i każą dzieciom uciekać, gdy coś się będzie działo odniosła
się Jej zdaniem chodzi tu o sytuację, w której omawiała nietypowe
zachowanie ucznia o specyficznych potrzebach z innej klasy i sugerowała sposób zachowania innych
dzieci, aby nie eskalować konfliktów.

Czynności przeprowadzone podczas kontroli nie pozwoli ły jednoznacznie rozstrzygnąć
kwestii zadawania uczniom obszernych prac domowych oraz ignorowania agresji i przemocy wśród
uczniów. W związku tym, powyższe problemy należy objąć szczególnym nadzorem i uwzględnić w
planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Dokumentacja szkolna oraz wychowawcy klas nie potwierdzają zgłaszania przez rodziców na
zebraniach ani też indywidualnie problemów poruszanych w skardze. Również pedagodzy szkolni
nie otrzymywali od rodziców ani uczniów takich sygnałów. Rodzice ani wychowawcy klas nie
protokołują zebrań z rodzicami.

W szkole nie powołano zespołów nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale.
Zebrania „zespołów klasowych” klasy VIb i VIII odbywały się w miarę potrzeb.

W programie wychowawczo-profi łaktycznym oraz planach pracy wychowawców klas
uwzględnione są zagadnienia związane z bezpieczeństwem uczniów oraz relacjami rówieśniczymi.
W celu ich realizacji przeprowadzono m. in.:
- zajęcia z wychowawcą o adekwatnej tematyce,
- zajęcia z udziałem pedagogów,
- ankiety dla uczniów i rodziców „Samopoczucie i bezpieczeństwo ucznia w szkole”,
- programy profilaktyczne w klasie lub szkole, np. „Bądźmy poszukiwaczami autorytetu”.

W „Planie nadzoru pedagogicznego Zespołu Szkół w Okrzei na rok szkolny 2018/2019”,
w źródłach planowania nadzoru znalazł się wniosek z roku poprzedniego: „Objąć szczególną opieką
pedagogiczną i psychologiczną uczniów przejawiających zachowania agresywne i monitorować ich
zmiany w zachowaniu”. Ponadto w planie kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego przewidziano
w marcu kontrolę w zakresie „Realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w klasach”
poprzez analizę dokumentacji wychowawcy i dzienników lekcyjnych oraz kontrolę w zakresie
„Zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie przerw międzylekcyjnych” poprzez kontrolę
pełnienia dyżurów (w okresie październik - czerwiec). Ewaluację wewnętrzną zaplanowano
i przeprowadzono w obszarach: „Dzieci i uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone
w podstawie programowej”, „Uczniowie są aktywni” oraz „Szkoła lub placówka współpracuje ze
środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”.

Wyniki nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły przedstawione po I półroczu odnoszą się
tylko do przeprowadzonej w szkole ewaluacji wewnętrznej.

W rozmowie z dyrektorem szkoły, wychowawcami i pedagogami szkolnymi,
przeprowadzonej podczas kontroli, zwrócono uwagę na konieczność podjęcia w roku szkolnym
2019/2020 następujących działań, w tym w ramach prowadzonego przez dyrektora szkoły nadzoru
pedagogicznego:
- przypomnienie „Procedury postępowania pracowników szkoły (pedagogicznych

i niepedagogicznych) w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem ucznia lub
choroby ucznia”,

- wypracowanie wspólnie z rodzicami spójnych i jednolitych wymagań i sposobów postępowania
w szkole i w domu, aby umożliwić osiąganie sukcesów z uwzględnieniem jej możliwości,
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- przybliżenie nauczycielom problemów ucznia ze schorzeniem, na które cierpi i sposobów
radzenia sobie z nimi,

- przeprowadzenie aktualnej diagnozy potrzeb i problemów występujących w szkole w celu
dostosowania w programie wychowawczo - profilaktycznym treści i dzia łań skierowanych do
uczniów, nauczycieli i rodziców,

- uświadomienie uczniom i rodzicom roli i celowości zadawania prac domowych,
- dopracowanie zasad przepływu informacji i skutecznego komunikowania się zarówno przez

nauczycieli, jak i w relacjach rodzice - szkoła, szkoła - rodzice,
- wykorzystanie e-dziennika do bieżących i skutecznych kontaktów z rodzicami przez wszystkich

nauczycieli,
- utworzenie skrzynki na anonimowe uwagi i sygnały od uczniów i rodziców,
- zweryfikowanie sposobów dokumentowania rozmów i spotkań z rodzicami i rozważenie potrzeby

protokołowania zebrań z rodzicami, w celu uniknięcia nieporozumień w przekazywaniu ważnych
informacji,

- upowszechnienie wśród rodziców i nauczycieli form i sposobów rozwiązywania sporów między
organami szkoły zgodnie z § 5 Statutu Szkoły Podstawowej z Oddzia łami Integracyjnymi im.
Henryka Sienkiewicza w Okrzei,

- rozpowszechnienie wśród rodziców informacji, że wszelkie uwagi i skargi dotyczące nauczycieli
należy kierować, osobiście lub na piśmie, do dyrektora szkoły, który ustawowo jest
odpowiedzialny za organizację pracy w kierowanej przez siebie placówce oraz ma w zakresie
swoich kompetencji rozpatrywanie skarg na działania nauczycieli,

- uwzględnienie w wynikach i wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w bieżącym
roku szkolnym problemów poruszonych w skargach złożonych przez rodziców do Lubelskiego
Kuratora Oświaty.

9. Zalecenia, termin realizacji:

1. Zaleca się, w przypadku zaistnienia wypadku ucznia, postępowanie zgodne z zapisami
§ 40 - § 47 oraz § 51 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Termin realizacji - na bieżąco.

2. Zaleca się objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczennicy klasy VIb -
zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 8 rozporządzenia 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. z 2017 r., poz. 1591 z późn.
zm.).
Termin realizacji - od 1 września 2019 r.

3. Zaleca się przestrzeganie zapisów § 34 Statutu Szkoły Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Okrzei, dotyczących planowania liczby prac
pisemnych w ciągu jednego dnia - rozdział 5 „Wewnątrzszkolne zasady oceniania dla klas
i-viir.
Termin realizacji - od 1 września 2019 r.

4. Zaleca się uzupełnienie statutu szkoły o zapisy regulujące funkcjonowanie zespołów
nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.) w związku § 14 ust. 1
za łącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie



ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61,
poz. 624 z późn. zm.).
Termin realizacji - do 31 sierpnia 2019 r.

5. Zaleca się powołanie zespołów nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale zgodnie
z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
649 z późn. zm.) w związku § 14 ust. 1 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r„ Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Termin realizacji - do 31 sierpnia 2019 r.

6. Zaleca się uwzględnienie w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny
2019/2020 wniosków z nadzoru pedagogicznego prowadzonego w bieżącym roku,
wynikających z doraźnych kontroli skargowych przeprowadzonych przez Lubelskiego
Kuratora Oświaty - § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2017 r„ poz. 1658).
Termin realizacji - do 15 września 2019 r.

Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia
do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły/placówki, w terminie 30 dni od dnia' otrzymania zaleceń, a w przypadku
wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia
o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

1 ) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń
2) organ prowadzący szkołę/placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

STARSZY WIZYTATOR

DYRECTORZESPOŁU SZKÓŁwqto*y
'ągtoza

mer Renata Kwiatek
Lublin, dnia 9 lipca 2019 r.

(miejscowość, data i podpis
d)rektora szkol) * płaco11 -ki )

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

DYREKTOR ZESPOŁUSZKÓŁ
wOkrzei

/
>głozaŁ:ot.Mf. m^ £Ml uwData i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z $16 ust. / 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 zawiera parajy
kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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