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Nr kontroli w rejestrze szkoły- 2
Podmiot wnioskujący o kontrolę- Lubelski Kurator Oświaty
Data i forma powiadomienia o kontroli dyrektora szkoły-19 czerwca 2019 r., telefonicznie
Numer skargi w CRS--

PROTOKÓŁ KONTROL I DORAŹNEJ
1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki
w Wilkołazie, Wilkołaz Pierwszy 7, 23-212 Wilkołaz

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Karol Nagajek
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 26 czerwca 2019r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Marcin Rybicki
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty
w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

Tematyka kontroli: zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad
udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6.

7 . Podstawa prawna:

- art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.),
- § 2 pkt 9 i § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658),
- 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 2017r., poz. 1591).
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- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.
w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.
z 2003r.poz.69 z późn.zm.).

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:
W związku z pisemną informacją złożoną przez dyrektora szkoły Karola Nagajka

w dniu 28 maja 2019 r. (data wpływu: 30 maja 2019r.) w sprawie próby samobójczej

uczennicy Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wilkołazie,

Lubelski Kurator Oświaty zlecił przeprowadzenie kontroli w w/w szkole,
które wykonano w dniu 26 czerwca bieżącego roku.
Podczas kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły - panem Karolem

Nagajkiem oraz wychowawcą klasy VIA Ponadto,

dokonano analizy dokumentacji szkolnej w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz

organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: statut

szkoły, program profilaktyczno-wychowawczy, plan pracy wychowawczej klasy VIA,

procedury bezpieczeństwa i reagowania mających zastosowanie w sytuacjach

kryzysowych, dziennik lekcyjny klasy VIA.

Wwyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia złożone przez wychowawcę klasy VIA,

oraz dyrektora szkoły pana Karola Nagajka.
1)

Z wyjaśnień złożonych przez wychowawcę klasy wynika, że

nie sprawiała problemów wychowawczych. W bieżącym roku szkolnym, jak i w poprzednich

otrzymała bardzo dobre i wzorowe oceny z zachowania. Zachowanie dziewczynki wobec

kolegów, nauczycieli zarówno przed, jak i po próbie samobójczej, nie zmieniło się. Nie
unikała kontaktów z koleżankami, nie izolowała się też od kolegów i otoczenia. Nie

przejawiała żadnych symptomów mogących świadczyć, że podejmie próbę samobójczą,

między innymi: nie zmieniła wyglądu, nie przejawiała zmian nastroju, nie wyrażała się

w inny sposób niż zwykle, nie zmieniły się oceny, nie przestała dbać o higienę, nie

przejawiała innych zachowań ryzykownych, nie było żadnych informacji od uczniów

o nietypowych zachowaniach dziewczynki, rodzice nie informowali o zmianie zachowania

w domu (bezsenności, zmianie apetytu itp.). Po zdarzeniu koleżanki i koledzy przyjęli ją
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dobrze. Z rozmów z rodzicami i koleżankami/kolegami wynika, iż dziewczynka dobrze czuje
się w szkole. Z informacji uzyskanych od wychowawcy z rodzicami wynika, że
próba samobójcza mogła mieć związek z porzuceniem jej przez chłopaka, co miało miejsce
w niedzielę 26 maja 2019r. tj. dzień przed podjęciem decyzji o połknięciu tabletek
przeciwbólowych.

Dyrektor szkoły poinformował, że zdarzeniu nauczyciele w poszczególnych klasach
przeprowadzili pogadanki dotyczące bezpieczeństwa i zagrożeń dla dzieci oraz omówiono
procedury postępowania w rożnych sytuacjach. Z uczennicą przeprowadzono rozmowę
dotyczącą sposobów reagowania na sytuacje i zdarzenia, które nas krzywdzą i się z nimi nie
zgadzamy. Na spotkaniu rady pedagogicznej omówiono zdarzenie oraz przekazano
nauczycielom informacje i zalecenia dotyczące przeprowadzenia pogadanek w klasach.
Dyrektor szkoły przeprowadził rozmowę z matką dziewczynki na temat zdarzenia, która
poinformowała, że dziewczynka znajduję się pod opieką specjalistów. Ponadto, dyrektor
szkoły zadeklarował, że ze względu na krótki czas od powrotu uczennicy do szkoły do
zakończenia zajęć szkolnych Rada Pedagogiczna podejmie więcej działań z początkiem
nowego roku szkolnego. Zostanie przeprowadzone szkolenie dla rady pedagogicznej
poświęcone tematyce bezpieczeństwa, zagrożeń dla dzieci i młodzieży oraz sposobów
reagowania na nie. Zostaną wzmocnione działania dotyczące rozpoznawania i reagowania na
sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów. Wszystkie te działania zostaną wprowadzone
do zapisów programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły. Na zebraniach ogólnych
odbędzie się również szkolenie dla rodziców.

2) Analiza dokumentacji:

Dokonano analizy dokumentacji szkolnej w zakresie działań wychowawczych szkoły
oraz organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
statutu szkoły, programu profilaktyczno-wychowawczego, planu pracy wychowawczej klasy
VIA, procedury bezpieczeństwa i reagowania mających zastosowanie w sytuacjach
kryzysowych, dziennika lekcyjnego klasy VIA. W procedurach bezpieczeństwa i reagowania
w sytuacjach kryzysowych znajduje się rozdział poświęcony działaniom nauczycieli, gdy
podejrzewają, że uczeń przejawia skłonności samobójcze oraz czynnościom jakie powinny
być podjęte po próbie samobójczej. W planie działań wychowawczo-profilaktycznych dla
uczniów klas IV-VIII zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym znajdują się
zadania jakie stawia sobie szkoła w obszarze rozwoju społecznego uczniów, ich
funkcjonowania w klasie i społeczności szkolnej. Plan pracy wychowawcy klasy VIA zawiera
tematykę zajęć poświęconych kształtowaniu osobowości ucznia, a w dzienniku lekcyjnym
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znajdują się zapisy tematów na zajęciach z wychowawcą: „Jak radzić sobie z własną i cudzą
U progu dojrzałości-czas kryzysów i buntu”.

Z analizy arkusza organizacji szkoły wynika, że w szkole nie jest zatrudniony pedagog
szkolny ani psycholog.

agresją-asertywność”5 9 5

W odniesieniu do opisanych powyżej działań szkoły stwierdzono:

-Brak zatrudnionego w szkole pedagoga i psychologa.

Na tym czynności kontroli zostały zakończone.

Zalecenia, termin realizacji:9.

1) Zaleca się udzielać pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy

z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie
zajęć o charakterze terapeutycznym zgodnie z § 6 ust.2 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).
2) Zaleca się zatrudnić pedagoga lub psychologa w szkole lub podjąć współpracę z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną w celu zorganizowania konsultacji z pedagogiem lub

psychologiem.

Termin realizacji zaleceń- do 27 lipca 2019 roku.

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

do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoły lub 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 zobowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,

2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń oraz o sposobie

ich realizacji.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
DYR1 K ) < >R

mgr Karol SagujclMMI.
Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z § 16 ust. 1 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 parafy
kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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