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Data i forma powiadomienia o kontroli dyrektora szkoły- 1 lipca 2019 r., telefonicznie
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PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, ul.
Podzamcze 9, 20-126 Lublin
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Kamil Dąbrowski
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 4 lipca 2019 r.
Imię i nazwisko kontrolującego: Marek Dudek, Janusz Zuń
Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Lu-
blinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
Tematyka kontroli: prawidłowość udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom, przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów określonych w Statucie szkoły, prawidłowość zapewniania
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas po-
bytu uczniów' w szkole
Podstawa prawna:
• art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.

996 z późn. zm.),
• art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

z 2018 r. poz. 1457 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 i Sportu z 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 31 października 2018 r. zmie-
niające rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ra-
mowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639).
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• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-
nych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicz-
nych (Dz.U. 2019 poz. 373),

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumenta-
cji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów
tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646),

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawid łowości:

W dniu 14 czerwca 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęła skarga
, matki , ucznia klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 23

im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie dotycząca niewłaściwego udzielania pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej synowi oraz zapewniania mu bezpiecznych i higienicznych warun-
ków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu w szkole. Dwa tygodnie później, tj. 26
czerwca 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło anonimowe pismo rodziców
uczniów tejże szkoły, w którym w obszernej relacji przedstawiony został niepochlebny obraz
modelu zarządzania szkolą przez jej dyrektora, stosowania przez niego podwójnych standar-
dów wobec uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły, ignorowania spraw
związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole, braku realizacji przez niego podstawy
programowej z zakresu informatyki i doradztwa zawodowego, braku zapewnienia przez niego
bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z Internetu podczas lekcji informatyki, a także braku
właściwej organizacji zajęć świetlicowych. Dopeł nieniem niepokojącego stanu rzeczy przed-
stawionego przez skarżących była informacja telefoniczna , matki -

, ucznia klasy 5a tejże szkoły, która wnosi ła zastrzeżenia wobec kryteriów i trybu
przyznawania ocen zawartych w Statucie szkoły względem oceny zachowania jej syna.

28 czerwca 2019 r. do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęły kolejne dwa pisma,
będące reakcją na formułowane przez rodziców zarzuty. W pierwszym, Pan Kamil Dąbrow-
ski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie zaprzecza
stwierdzeniom i oszczerstwom pod jego adresem, wicedyrektora i kilku pracowników jakie
pojawiły się w skardze z 25 czerwca 2019 r. podpisanej przez „zdesperowanych Rodziców,
Nauczycieli i Pracowników Niepedagogicznych”, a także informuje o zgłoszeniu nieupraw-
nionego wykorzystania jego danych personalnych do Wydziału do Walki z Cyberprzestęp-
czością Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Drugie pismo, przesłane drogą elektro-
niczną zawiera listę 41 podpisów nauczycieli i pracowników szkoły, którzy wyrażają głębokie
oburzenie i sprzeciw wobec oskarżeń ferowanych wobec dyrektora i wicedyrektora Szkoły
Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie przekazanych przez skarżących
bez ich wiedzy.

W związku z powyższym, na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty w dniu 4 lipca
2019 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lubli-
nie kontrolę doraźną odnoszącą się do prawidłowości udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom, przestrzegania w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowa-
nia uczniów określonych w Statucie szkoły oraz prawidłowości zapewniania bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole
w kontekście w/w zarzutów.
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W wyniku podjętych działań ustalono co następuje:

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z Panem Kamilem Dąbrowskim, dyrek-
torem Szkoły, , wicedyrektorem, , psycho-
logiem oraz wychowawczyniami klas 5a i 5b, odpowiednio

a także dokonano analizy dostępnej dokumentacji szkolnej prowadzonej
w formie elektronicznej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dzien-
niki zajęć psychologa, indywidualna teczka ucznia), dokumentacji nauczycieli prowadzących
zajęcia w klasach 5a i 5b ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyj-
nych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych. Skontrolowano dzienniki lekcyjne klas 5a i 5b pod kątem zachowania, fre-
kwencji i zapisów świadczących o przekazaniu informacji dotyczących kryteriów zachowania
oraz zasad bezpieczeństwa. Przeanalizowano dzienniki klas 8a, 8b i 8c w zakresie realizacji
podstaw)' programowej z informatyki i zasadności oceniania zgodnie z kryteriami przedmio-
towymi. Dokonano sprawdzenia dzia łań związanych z realizacją doradztwa zawodowego
w odniesieniu do podejmowanej tematyki, metod i form realizacji działań, terminów ich reali-
zacji oraz osób za nie odpowiedzialnych. Kwerendę uzupełniła kontrola protokolarza Rad
Pedagogicznych i Statutu szkoły w odniesieniu do tematyki zapewnienia bezpieczeństwa ucz-
niom oraz procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, a także wery-
fikacja rejestru wypadków i protokołu z posiedzenia komisji ustalającej roczną ocenę z za-
chowania ucznia, Wielgosza.

Wed ł ug dyrektora nauczyciele, zgodnie z § 73 ust. 3 indywidualizują pracę z uczniem
na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz starają się podchodzić do
każdego z nich w sposób jednostkowy. Corocznie są przygotowane i opracowane przez nau-
czycieli pracujących w zespołach dostosowania do każdego przedmiotu względem deficytów
wskazanych w opinii . Monitorowanie przez dyrektora realizacji zaleceń wynikających z opi-
nii odbywa się podczas obserwacji zajęć. Nauczyciele realizują zalecenia z opinii w zakresie
kształ towania umiejętności systematycznego uczenia się, budowania motywacji do podejmo-
wania wysi ł ku oraz wzmocnienia zachowań pożądanych, warunkujących postępy w radzeniu
sobie z trudnościami szkolnymi. Według dyrektora zawsze występuje możliwość poprawienia
kartkówki lub sprawdzianu, które są dostosowywane do potrzeb uczniów. Obniżane są kryte-
ria oceniania, a także skala procentowa na poszczególne oceny wskazana w § 74 ust. 2 Statutu
szkoły. Nauczyciele wszystkich przedmiotów - wed ług wicedyrektora - przed rozpoczęciem
roku szkolnego na podstawie katalogu dostosowań opracowują wykaz do poszczególnych
dysfunkcji, a następnie odnoszą je do każdego z uczniów wymagających objęcia pomocą psy-
chologiczno-pedagogiczną. Jest to o tyle cenne, że nauczyciele wspólnie poznają problemy
uczniów i mogą wypracować spójną metodologię ich rozwiązywania. Rodzice, chcący zwery-
fikować stopień dostosowania zadań na sprawdzianie lub kartkówce w każdej chwili mają
taką możliwość. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku matki ,
która w relacji wicedyrektora zgłaszała pewne uwagi odnośnie stosowanych przez nauczycieli
wymagań, jednak za każdym razem miała możliwość rozmowy z pedagogiem lub nauczycie-
lami poszczególnych przedmiotów, co potwierdzają stosowne dokumenty.

Analiza dzienników klas ósmych (8a. 8b, 8c) wykazała, że tematyka zajęć informa-
tycznych realizowana jest zgodnie z podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego.
W I semestrze odnotowano 20 godzin zajęć, z których dwie przeznaczono w zastępstwie dla
innych przedmiotów (język polski, matematyka), zaś w semestrze letnim wskazano realizację
27 godzin, z czego jedną przeprowadzono w zastępstwie (geografia). W przypadku doradztwa
zawodowego wymiar 10 godzin jest zgodny z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych
szkól (Dz.U. 2019 poz. 639), a problematyka zajęć skupia się wokół zagadnień zawartych
w podstawie programowej.
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Na zajęciach informatycznych prowadzone są działania profilaktyczne, mające na celu
przeciwdziałanie zachowaniom niebezpiecznym w sieci i zapobieżeniu cyberprzemocy.
Z relacji dyrektora wynika, że wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie objęte są
monitoringiem wewnętrznym, koordynowanym przez program „Opiekun ucznia". To narzę-
dzie blokuje wyświetlanie stron z pornografią i przemocą, nawoł ujących do wstępowania do
sekt i brania narkotyków, wyklucza ściąganie przez uczniów plików z Internetu, blokuje stro-
ny z czatami internetowymi, a także niweluje korzystanie z komunikatorów internetowych.
Administrator ma podgląd na te komputery i może w każdej chwili sprawdzać treści pojawia-
jące się na monitorach oraz zweryfikować je pod kątem bezpieczeństwa.

Nadzór nad uczniami, którzy przebywają w szkole sprawują dyżurujący nauczyciele,
zgodnie z ustalonym harmonogramem i regulaminem. Na parterze, z racji wzmożonego ruchu
uczniów, a także rodziców odbierających swoje dzieci ze świetlicy oraz oddziałów edukacji
wczesnoszkolnej trudnym zadaniem organizacyjnym dla szkoły jest całkowite zamknięcie
drzwi wejściowych na czas prowadzonych zajęć, jak postulowała część skarżących rodziców.
Wed ł ug nich takie rozwiązanie pomogłoby ograniczyć wychodzenie części uczniów podczas
przerw poza budynek szkoły, a tym samym zniwelować pokusę zachowań niepożądanych,
takich jak palenie papierosów czy zażywanie środków odurzających. Z relacji wicedyrektora
wynika, że uczniowie corocznie zapoznawani są z regulaminem przerw, w którym jest wy-
raźne wskazane, że nie powinni podczas nich opuszczać budynku szkoły. Niestety zdarzają
się przypadki, że uczniowie, wykorzystując nieuwagę dyżurującego nauczyciela, wychodzą
na zewnątrz. W takiej sytuacji nauczyciele zgłaszają każdorazowo zdarzenie pedagogowi
i wpisują stosowne uwagi do dziennika. Dyrektor pochylił się nad tym problemem deklarując,
że spróbuje w zbliżającym się roku szkolnym w taki sposób zmienić organizację szkoły, aby
dopuścić zamykanie drzwi wejściowych. Teren wokół szkoły wraz z obiektami sportowymi
objęty jest monitoringiem wizyjnym, który wzmaga bezpieczeństwo przebywających na nim
osób. Zgodnie z regulaminem dostęp do niego mają wyłącznie uczniowie pozostający pod
opieką osoby dorosłej. Jednak zdarzały się sytuacje, w których na terenie boiska w godzinach
popołudniowych lub wieczornych przebywali uczniowie, którzy dopuszczali się sytuacji nie-
bezpiecznych. bójek i przepychanek. W celu uniknięcia eskalacji agresywnych zachowań
decyzją dyrektora wszystkie wejścia prowadzące na teren szkoły w porze nocnej zosta ły za-
mknięte.

Zgodnie z § 63 ust.l pkt 18 oraz ust. 2 pkt 1 Statutu uczeń podczas pobytu w szkole
powinien wyłączyć telefon komórkowy, a także ma całkowity zakaz używania innych urzą-
dzeń elektronicznych rejestrujących obraz i glos w celu utrwalenia wydarzeń mających miej-
sce na terenie szkoły. Niektórzy nauczyciele - według dyrektora - stosują pewne odstępstwa
od tej zasady, pozwalając uczniom na korzystanie z telefonów w celach dydaktycznych. Jed-
nak według niego sytuacje, w których nauczyciele na zajęciach wykorzystują telefon do ce-
lów prywatnych należy do rzadkości.

W przypadku nadzwyczajnych rad pedagogicznych, które odbywają się podczas
przerw dyrektor szkoły powiadamia wybranych nauczycieli, z którymi chce się w danym
momencie spotkać, nie zakłócając harmonogramu dyżurów, który zostaje czasowo zmodyfi-
kowany i dopasowany do zaistniałych warunków. Zdarza się, że nauczycielom towarzyszą
pracownicy niepedagogiczni, którzy wspomagają ich działania w zapewnieniu bezpieczeń-
stwa pomiędzy zajęciami. W takim przypadku rada odbywa się w niepełnym składzie,

a o ustaleniach powziętych podczas zebrania pozostali nauczyciele zostają poinformowani
w późniejszym terminie przez samego dyrektora, jak i nauczycieli, biorących udział w spo-
tkaniu. Protokolarz rad pedagogicznych na stale udostępniony jest w czytelni szkolnej pod
nadzorem pracowników biblioteki, które odpowiadają za przygotowanie protokołów i uchwal.

Informacje o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania przekazywane są
ustnie przez wychowawców na początku roku szkolnego uczniom, a także ich rodzicom.
W poszczególnych klasach spisywane są kontrakty formułujące zasady odpowiedniego za-
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chowania oraz współdziałania z innymi w oddziale klasowym, które udostępnione są przez
ca ły rok na tablicach informacyjnych. Ocena z zachowania ustalana jest wed ł ug określonej
wewnętrznie procedury. Wychowawcy pozyskują wiedzę od wszystkich nauczycieli uczących
w danym oddziale w formie elektronicznej, ustnej lub pisemnej, uczniowie dokonują samoo-
ceny na godzinie wychowawczej, a także zostają poddani recenzji zespoł u klasowego. Ważna
jest również interpretacja nauczyciela w odniesieniu do postaw każdego z uczniów przez pry-
zmat jego zachowania, funkcjonowania i odbioru przez środowisko szkolne. Suma tych in-
formacji, a także ilość uwag i frekwencja dają podstawę do wystawienia oceny klasyfikacyj-
nej.

W przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojo-
we na podstawie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej ocenę klasyfikacyjną z za-
chowania ustala się na podstawie dostosowania, w którym najważniejszą cechą jest motywo-
wanie. O takie podejście w stosunku do zwracała się jego matka, która w roz-
mowach z nauczycielami wskazywała na potrzebę dopingowania syna poprzez podkreślanie
jego mocnych stron. Zgoda na takie podejście była obopólna, ale z relacji psychologa wynika,
że potrafi ł zmotywować się wyłącznie na krótki czas, po czym wszystko wraca ło
do stanu pierwotnego. Mimo to nauczyciele chcieli pracować na rzecz chłopca, ograniczając
nawet ilość wystawianych uwag kosztem niezadowolenia innych uczniów, którzy dostrzegali
w takiej postawie elementy pewnej niesprawiedliwości. Tłumaczono im motywy takiego po-
stępowania. które miało na celu wzmocnienie czynników pozytywnych w stosunku do

, jednak w d ł uższej perspektywie dzieci nie potrafiły zrozumieć takiego działania.
Z analizy dzienników klas 5a i 5b pod kątem zachowania wynika, że

w roku szkolnym 2018/19 otrzymał 144 uwagi od różnych nauczycieli, które regularnie
się powtarzały co kilka dni, a nawet częściej. Z charakterystyki zawartej w dzienniku elektro-
nicznym możemy wyczytać, że dotyczyły one przede wszystkim agresji względem kolegów
na lekcji, braku szacunku do innych osób, niedostatecznego wypełniania obowiązków ucznia,
dbałości o bezpieczeństwo i kulturę osobistą. Wśród nich znalazły się również nieliczne uwa-
gi pozytywne dotyczące m.in. właściwego poziomu frekwencji. W przypadku
Wielgosza I semestr, który spędzi ł jeszcze w klasie 5b obfituje w uwagi dostrzeżone u

tj. nieodpowiednie wypełnianie obowiązku szkolnego, negatywne zachowanie na lek-
cji, brak kultury osobistej oraz dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie. Widoczna poprawa tej
tendencji następuje po przejściu do klasy równoległej 5a, gdzie w semestrze letnim uczeń
otrzyma! już tylko 3 uwagi. Znaczącym problemem jest duża ilość spóźnień i słaba frekwen-
cja. W I semestrze plasowała się ona na poziomie 31 godzin usprawiedliwionych, zaś w dru-
gim sięgała już 101 godzin opuszczonych, z których 74 zostało usprawiedliwionych, a 27 nie.

W dzienniku psychologa incydenty wychowawcze z udziałem i
są niezwykle częste. Ich częstotliwość jest zróżnicowana, od 1 do 8 w miesiącu. Interwencje
w przypadku pierwszego z uczniów miały miejsce 30 razy (1-19, II-11) w ciągu minionego
roku szkolnego. Najczęściej były to rozmowy poświęcone zachowaniu podczas lekcji (28.11,
30.11, 11.01) i przerw (24.09, 6.11, 18.01, 8.05, 10.05), konfliktom koleżeńskim (2.10, 8.10,
8.01, 11.01, 27.02, 2.04), trudnościom w nauce (7.11), agresji fizycznej (3.12, 4.01, 8.02,
18.03, 19.03, 22.03) i słownej (27.11, 12.12, 4.01, 16.01), zaśmiecaniu otoczenia (15.05),
zniszczenia mienia (21.05, 29.05), używania wulgaryzmów (4.12) i kradzieży (5.04). W od-
niesieniu do oddziaływań wychowawczych w ciągu roku szkolnego było 19 (1-18,
II-1 ). Podobnie jak wyżej najczęściej były to rozmowy poświęcone zachowaniu podczas lek-
cji (30.11) i przerw (24.09, 2.10, 6.11), konfliktom koleżeńskim (18.10, 25.10, 26.10, 7.11,
8.01, 11.01, 4.02, 5.02), agresji fizycznej (16.11, 2.01, 4.01) i słownej (22.11, 28.11. 18.12,
4.01, 9.01) i kradzieży (3.04). Warto zaznaczyć, że po zmianie klasy uczeń zdecydowanie
ograniczył ilość otrzymywanych uwag. co mogłoby sugerować jego poprawę. Jednak, jak
dowiadujemy się z przekazu nauczycieli dopuścił się kradzieży w sklepie oraz - jak wynika
z niepotwierdzonych informacji - zakłócał spokój mieszkance Lublina, rzucając w jej okna
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kamieniami i różnymi przedmiotami. Jak czytamy w notatce z 3 kwietnia 2019 r.: „Chłopcy
z klasy 5a i 5b przebywali na placu zabaw po rekolekcjach. zabrał plecak
i poszed ł do Biedronki. Dokonał kradzieży, obsł uga sklepu wezwała policję, zaś mama chłop-
ca odebrała syna z radiowozu, nie informując o tym nauczyciela".

Nauczyciele realizują wskazane w dokumentach dostosowania względem
na wyszczególnionych w opinii przedmiotach. W przypadku języka polskiego po

przez usadzenie blisko nauczyciela, zachęcanie do uważnej pracy na lekcji, przypominanie
o zapisywaniu treści lekcji i właściwym gospodarowaniu czasem, zachęcanie do samokontroli
prac pisemnych, tolerancyjne ocenianie techniki czytania, pochwały za uwagę podczas zajęć,
a także dostrzeganie u ucznia nawet najmniejszych postępów w radzeniu sobie z trudnościami
szkolnymi. W odniesieniu do historii poprzez troskliwe wspomaganie dojrzewania sfery emo-
cjonalno-motywacyjno-spolecznej, sprawdzanie stopnia zrozumienia samodzielnie czytanych
poleceń, utrwalenie zdobytych wiadomości i umiejętności, dyskretne wspomaganie
w czasie odpowiedzi ustnych, wdrażanie do systematycznej nauki, motywowanie do większej
aktywności umysłowej i zadaniowej. Względem języka angielskiego poprzez częste przywo-
ływanie uwagi, pomoc w koncentracji na wykonywaniu całego zadania, częste rozmowy
z uczniem na temat relacji z rówieśnikami, obniżenie wymagań w odniesieniu do prac pisem-
nych. W stosunku do biologii, matematyki, muzyki i wychowania fizycznego poprzez bieżące
monitorowanie pracy, wydłużanie czasu pracy na sprawdzianach, nagradzanie wysi łku, doce-
nianie zaangażowania, motywowanie do pokonywania trudności, dostrzeganie wszelkich
osiągnięć.

W każdym semestrze organizowane są spotkania nauczycieli w sprawie oceny efek-
tywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na których omawiane są zmiany
i postępy w nauce poszczególnych uczniów. W przypadku i takie spo-
tkania miały miejsce 17 stycznia 2019 r. i 12 maja 2019 r. Z protokołów dowiadujemy się, że
obaj korzystali z zajęć rozwijających uzdolnienia (koszykówka), co polepszyło u nich zdolno-
ści szybkościowe i współpracę w grupie, zaś dodatkowo uczęszcza! na zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, które pozwoliły mu uzupełnić wiedzę i poprawić bieżące oceny.
W dokumentach wskazano, że temu ostatniemu brakuje motywacji do pracy na lekcji i ma
problemy z przestrzeganiem norm spoleczno-moralnych, a także polecono wzmocnienie po-

zytywne, docenianie wszelkich jego osiągnięć, ćwiczenie głośnego czytania i skupiania uwagi
na konkretnym zadaniu.

W stosunku do klasy 5a i 5b psycholog wspomagał wychowawcę w działaniach profi-
laktycznych podczas lekcji wychowawczych, mając na celu rozwiązanie bieżących konflik-
tów oraz integrację zespołu. Po przeprowadzonej diagnozie i warsztatach, których jednym
z głównych założeń był problem akceptacji postaw przez klasę, określono mocne
i słabe strony poszczególnych oddziałów oraz podjęto próbę wyszczególnienia zachowań ne-
gatywnych, które często się powtarzają. Stwierdzono, że jest to bieganie podczas przerw po
korytarzu wbrew przyjętemu regulaminowi, dokuczanie uczniom młodszym, a tym samym
zakłócanie ich lekcji (np. kopanie w drzwi), wychodzenie poza teren szkoły, utrudnianie pro-

wadzenia lekcji, wyzwiska słowne, przepychanki, ciągłe rozmowy podczas lekcji. Według
, wychowawczyni klasy 5b i , psycho-

loga szkolnego bardzo często prowokował różne sytuacje, ale z racji tego, że był
drobnej budowy ciała całą winą najczęściej obarczał kolegów i twierdził, że jest ich ofiarą.
Mimo swojego bezpośredniego zaangażowania w wiele incydentów zawsze budował wokół
siebie aurę dziecka poszkodowanego i nieumyślnie wciągniętego w centrum wydarzeń. Szko-
ła i rodzice dostrzegali problem i próbowali razem go rozwiązać. Matka , ucznia
klasy 5b z własnej inicjatywy postanowiła zwrócić się do poradni psychologiczno-
pedagogicznej o zdiagnozowanie problemów dziecka i wydanie w tym zakresie opinii.

W toku badań przeprowadzonych przez lubelskie poradnie: Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 5 i Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną wydano dwie
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niezależne opinie. Pierwsza z nich o numerze 168/SP/ l 7/18. datowana na 4 kwietnia 2018 r.
zaleca objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły, włączenie go
w zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także kształtowanie u niego umiejętności systema-
tycznego uczenia się. budowania motywacji do podejmowania wysi ł ku oraz wzmocnienie
zachowań pożądanych, warunkujących postępy w radzeniu sobie z trudnościami szkolnymi.
Druga opinia o numerze 23/11/2018 dokonana 26 listopada 2018 r. zwraca uwagę na dosto-
sowanie wymagań szkolnych i ich indywidualizację uwzględniającą możliwości i potrzeby
psychofizyczne ucznia w zakresie określonym przez Statut szkoły. Szczególny nacisk położo-
ny został na uwzględnienie przez nauczycieli deficytów w uczeniu się tj. głębo-
kiej dysleksji rozwojowej, dysortografń i dysgrafii oraz szerszej tolerancji wobec warunków
i sposobu oceniania na wybranych przedmiotach szkolnych (język polski, języki obce, mate-
matyka, historia, biologia, geografia, muzyka), a także podczas egzaminów przeprowadza-
nych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w danym roku.

Psycholog, z racji tego, że w roku szkolnym 2017/18 nie było przyznanych funduszy
przez organ prowadzący na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole zaproponowała mat-
ce , aby ch łopiec odbywał terapię na terenie zaprzyjaźnionej poradni. Warto
przypomnieć, że w myśl § 3 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 korzystanie z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

z własnej inicjatywy skontaktowała się z pracownikiem poradni i uzgodni ła
wstępnie możliwości dołączenia chłopca do grupy odbywającej tego typu zajęcia. Niestety —
jak dowiadujemy się z relacji psychologa - odmówiła takiego rozwiązania, ale
wzięła pod uwagę jej sugestie odnośnie terapii psychologicznej i sensorycznej, na które

obecnie uczęszcza. Mama deklarowała również wszelką aktywność ze swej strony,
zaś szkoła starała się jej w tym pomóc, podsuwając nowe pomysły i rozwiązania.

W dniu 18 czerwca 2019 r. , matka , ucznia klasy 5a
złożyła w sekretariacie Szkoły pismo o zmianę rocznej oceny z zachowania. W jego treści
przywoływała szereg argumentów, które według niej mogły wpłynąć na korektę wystawionej
przez wychowawczynię oceny. Z uzasadnienia dowiadujemy się o trudnym wychowawczo
zespole klasowym (klasa 5b), który miał duży wpł yw na negatywne zachowanie chłopca i był
stymulantem jego buntowniczych poczynań. Matka wskazywała na poprawę zachowania syna
po zmianie klasy i jego determinację idącą w kierunku utrzymania tendencji wznoszącej, po-
mimo złego wpływu kolegów z poprzedniej klasy. Podnosi ła wyraźne zmniejszenie liczby
uwag w semestrze letnim, dopuszczalną liczbę godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień, nie
uleganie nałogom oraz brak udziału w incydentach i okolicznościach wskazanych w Statucie,
a także większe zaangażowanie w życie szkoły poprzez reprezentowanie jej w zawodach
sportowych (koszykówka) na poziomie wojewódzkim. Ponadto przywoływała informacje
zwrotne od wychowawczyni i nauczycieli, którzy dostrzegli poprawę w zachowaniu chłopca,
plasując je na poziomie poprawnym, a nawet dobrym. W związku z tym w/w okoliczności
stały się przyczynkiem do złożenia przez matkę zastrzeżeń wobec wystawionej jej
synowi oceny z zachowania zgodnie z § 77 ust. 1 Statutu i prośbę ojej ponowną weryfikację.

W nawiązaniu do pisma z 18 czerwca 2019 r. złożonego przez matkę dyrek-
tor szkoły 26 czerwca 2019 r. skierował do pismo, w którym informu-
je, że roczna ocena z zachowania została zmieniona po wcześniejszym uzasadnieniu przez

podczas klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu
12 czerwca 2019 r. i wpisana do dziennika po jego zakończeniu. Dyrektor wskazał również,
że wyłącznie nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne uprawnieni są do
wystawienia uczniom ocen i on nie może ingerować w ten proces. Jego kontrola sprowadza
się jedynie do weryfikacji statutowych warunków gwarantujących poprawność jej wystawie-
nia. W związku z tym sprawdził tryb ustalenia oceny i stwierdził, że 14-dniowy termin usta-
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lenia przewidywanej oceny rocznej z zachowania wskazany w § 70 ust. 3 Statutu nie zosta ł
zachowany. Tym samym zgodnie z § 77 ust. 2 przywołanego dokumentu zarządzeniem nr
29/2018/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. powoła ł komisję, która 25 czerwca 2019 r. ponownie
ustali ła roczną ocenę z zachowania Wielgoszowi. W jej sk

(wicedyrektor)
i członkowie: (wychowawca). (nauczyciel),

(psycholog, pedagog), (przedstawiciel Rady
Rodziców) i (przedstawiciel SU). W uzasadnieniu protokoł u wska-
zano, że „uczeń wielokrotnie dopuszcza ł się łamania postanowień Statutu szkoły oraz obo-
wiązujących regulaminów (44 uwagi). Często nie wywiązywał się z obowiązków szkolnych,

nie dbał o piękno mowy ojczystej, bywał arogancki, agresywny i wulgarny wobec rówieśni-
ków. Miał godziny nieusprawiedliwione (27), często się spóźniał (16), zwłaszcza na godziny
w ciągu dnia. Zdarza ło się brać mu udzia ł w kłótniach i przepychankach z rówieśnikami. Za-
straszał i szantażował słabszych”. Tym samym w wyniku glosowania jednogłośnie ustalono
roczną ocenę z zachowania na poziomie nieodpowiednim.

W dniu 21 czerwca 2019 r. , wychowawczyni klasy 5a skie-
rowała do odpowiedź na jej wniosek o podwyższenie rocznej oceny
z zachowania. Z treści pisma wynika, że wystawienie oceny nieodpowiedniej miało być dla

informacją o tym, że jego poprawa miała charakter tymczasowy i tak naprawdę nic
się nie zmieniło. Faktem jest. że proponowaną oceną roczną była ocena poprawna lub dobra,

jednak wynikała ona z niewiedzy wychowawcy i nauczycieli o niewłaściwych zachowaniach
chłopca poza szkolą. „W kwietniu tego roku - jak czytamy w piśmie - został przy-
łapany na kradzieży w sklepie w pobliżu szkoły. Po rozmowie z chłopcem i jego matką wy-
wnioskowałam. że było to jednorazowe wydarzenie. Znamiona czynu wskazywały jednak na
duży stopień jego demoralizacji. Mimo to zdecydowałam się dać sygnał, że wi-
dzę jego starania". 7 czerwca 2019 r. wychowawczyni otrzymała informację, że w okresie od
listopada 2018 r. do marca 2019 r. chłopiec w towarzystwie innych uczniów klas piątych za-
kłócał spokój mieszkanki Lublina, rzucając w jej okna kamieniami i innymi przedmiotami.
Dowiedziała się również od ojca chłopca, że w/w kradzież nie była jednorazowym wybry-
kiem. Tym samym uznała, że postawa nie wykazuje poprawy, jego skrucha jest
chwilowa, a zachowanie sprzeczne ze statutem, regulaminami i przyjętymi zasadami szkoł y.
Nie zgadzała się również z zarzutami podwójnego karania chłopca za te same przewinienia
argumentując, że „ocena nieodpowiednia za pierwszy semestr wystawiona przez poprzednie-
go wychowawcę wynikała z innych przesłanek”, zaś bieżąca wiedza o zachowaniu
nie stanowi ła podstawy do jej modyfikacji.

W odpowiedzi na w/w uzasadnienie w dniu 26 czerwca
2019 r. w sekretariacie szkoły złożyła kolejne pismo, w którym pod-
trzymuje dotychczasowe zastrzeżenia wobec kryteriów, jak i trybu przyznawania oraz zmiany
ocen z zachowania znajdujących się w Statucie. Twierdziła, że argumentacja wychowawczyni
zawarta w jej wyjaśnieniu „nie zasługuje na uwzględnienie albowiem jest niespójna i nadto
wzajemnie się wyklucza”. [ . . .] W wysokim stopniu wybiórczo i powierzchownie oraz po-
przez niesprawdzone informacje wychowawczyni w sposób pobieżny i nieprofesjonalny do-
puści ła się wystawienia oceny z zachowania”. Jej argumentacja stanowi „swobodną nadinter-
pretację faktów, zawiera przedwczesne oceny kreowane według jej uznania" oraz kwalifikuje
zdarzenia z udziałem syna bez prawnie, ferując wyroki w imieniu powołanych do tego insty-
tucji. Ponadto dokonuje - być może umyślnie -..nieprawidłowej wyk ładni bądź celowo nad-
używa znaczenia zapisów statutu szkoły". W dalszej części dokumentu pojawiają się wyja-
śnienia matki, odnoszące się do każdej uwagi zawartej w stanowisku

wskazuje na niezasadność i wybiórczość powodów, które stanowiły pod-
stawę wystawienia oceny z zachowania jej synowi. Wed ług niej wiedza i fakty, na które po-
wołuje się wychowawczyni są cząstkowe, wzajemnie się wykluczające i są niezasadne. Przy-
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wołany wyżej jednostkowy fakt kradzieży - wed ług matki - nie może stanowić tezy o wielo-
krotności czynu, ani też wskazywać na ..wysoki stopień demoralizacji chłopca". Podobnie jak
w poprzednim dokumencie z 18 czerwca 2019 r. matka przywoł uje negatywny wpływ po-
przedniej klasy na zachowanie syna oraz wskazuje na brak związku przyczynowo - skutko-
wego w odniesieniu do w/w kradzieży i jej zasadniczego wpływu na obniżenie oceny zacho-
wania syna w II semestrze. podkreśla fakt, że wiedza o zajściu z kwietnia br.
była powszechnie znana zarówno w środowisku szkolnym, jak i samym wychowawcom.
Trudno jest się jej zgodzić z motywacją wychowawczyni, że nauczyciele nie mieli w tym
względzie pełnej wiedzy skoro po zajściu osobiście informowała o nim grono pedagogiczne,
przepraszając za zachowanie swojego dziecka. Podobnie jest w przypadku zdarzenia z listo-
pada 2018 r. polegającego na zak łócaniu spokoju. Według matki wychowawczyni „nadinter-
pretuje fakty, przeinacza je na własny użytek pod kątem swojej oceny oraz posł uguje się nie-
precyzyjnym językiem". Wszystko to powoduje zamazywanie rzetelnego obrazu ca łości, bo-
wiem samo powiadomienie organów ścigania nie powinno być traktowanie jak wyrok. Do
jego formułowania powołane są odpowiednie instytucje, którym należy pozostawić ca ły pro-
ces dowodzenia. Wskazana powyżej sprawa na chwilę obecną jest wyjaśniana dlatego - we-
d ł ug matki - kreowanie ocen i wymierzanie kar poprzez obniżenie zachowania zgodnie z ak-
tualnym stanem wiedzy jest przedwczesne i nieuprawnione. Matka poddaje również pod wąt-
pliwość zasadność stwierdzenia o „chwilowej skrusze dziecka", która wed ł ug niej nie ma po-
twierdzenia zarówno w aktualnym zachowaniu syna, jak i względem braku jakichkolwiek
złych informacji na jego temat. Mając na uwadze powyższe argumenty po-
nownie wnosi o zmianę oceny synowi i podwyższenie jej na poziom poprawny.

Z relacji wicedyrektora szkoły wynika, że
w dniu klasyfikacji została wezwana do II Komisariatu Policji w Lublinie w celu

stwierdzenia tożsamości uczniów ujawnionych na zapisie osiedlowego monitoringu. Wcze-
śniej oględziny nagrań dokonywały jeszcze dwie inne nauczycielki. Zdarzenie dotyczyło za-
kłócania spokoju mieszkanki Lublina przez okres od listopada 2018 r. do marca 2019 r. Po
obejrzeniu nagrania stwierdziła, że pośród kilku chłopców z klas piątych jed-
nym z biorących udział w badanym przez policję zdarzeniu był jej wychowanek
Wielgosz z klasy 5a. Wed ł ug jej relacji na zapisie uwidocznione zosta ł y momenty, w których
chłopcy rzucają w okna poszkodowanej kamieniami, jedzeniem i tym, co znaleźli na placu
zabaw. .. - dodaje- widzia łam bardzo wyraźnie. Jednego dnia na nagraniu pojawia
się dwaikrotnie. Pierwszy raz występuje w roli agresora, a za drugim razem - stoi przy sąsied-
nim bloku, obserwując z boku cale zdarzenie”. Z racji tego, że rzeczony film stanowił nową
okoliczność względem zachowania chłopca wychowawczyni wzięła to pod uwagę przy usta-
laniu oceny rocznej i postanowiła ją obniżyć. Oczywiście można by poddawać pod wątpli-
wość fakt uwzględniania uwagi z listopada w semestrze drugim? Jednak jak twierdzi ła wy-
chowawczyni pełną wiedzę o zdarzeniu powzięła dopiero w dniu klasyfikacji. Tym samym
poinformowała dyrektora bezpośrednio przed radą klasyfikacyjną, że nie może oddać przygo-
towanego wcześniej protokołu ponieważ na skutek ujawnienia nowych okoliczności powinna
dokonać zmiany oceny. Z tego też względu korekta oceny w dzienniku elektronicznym poja-
wiła się już po klasyfikacji. Z relacji wynika również, że policja po dokona-
niu identyfikacji uczniów' poprosi ła szkolę, aby to ona poinformowała rodziców i „odpowied-
nio zareagowała na daną sytuację", zaś sprawa zostaje przekazana do sądu rodzinnego. Wy-
chowawczyni. przychylając się do prośby policji zakomunikowała dostępną jej wiedzę

, która - jak twierdzi - słownie zaatakowała nauczycielkę
biologii, wskazując na pomówienia i oszczerstwa. była wezwana na komisa-
riat policji, jako pierwsza, ponieważ początkowo podejrzewano, że w zajściu brała udział jej
klasa. Według matka była niezadowolona z faktu, że o zdarzeniu
został poinformowany ojciec chłopca, który jest jego pełnoprawnym
opiekunem. Na pewne formy nacisku wskazuje również , która
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rozpoczynając w 2018 roku pracę w szkole spotka ła się z Panią Wielgosz i jej partnerem, któ-
rzy chcieli jej wmówić, aby nie angażowała ojca w sprawy dotyczące . „Chcieli
narzucić mi - relacjonuje psycholog - własne postrzeganie swojej rodziny, co odebra łam za
psychomanipulację". Warto podkreślić, że ocena z zachowania została obniżona wszystkim
uczniom, którzy zostali zidentyfikowani na zapisie z monitoringu. Jak wskazuje

, od początku próbuje t łumaczyć zachowanie chłopca wpływem in-

nych dzieci. „Już wcześniej - relacjonuje wicedyrektor - miałam do czynienia z
przy okazji negatywnych zachowań uczniów jego dawnej klasy wobec dziecka rom-

skiego, któremu grożono, bito i odtrącano ze względu na jej narodowość. Pamiętam również
kradzież pieniędzy z portfela własnej matki, o której mówi ł a sama zainteresowana. Zawsze
tł umaczenie było takie samo: presja grupy, wpł yw rówieśników”. Mimo kolej-
nych incydentów z udziałem chłopca dyrektor uwzględni ł sugestie matki i przeniósł

do klasy 5a, mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony rodziców tegoż oddział u. Dyrektor sta-
ra ł się ich przekonać, że jest to dobra decyzja, a środowisko nowej klasy może stać się pożą-
daną przestrzenią oddziaływań wychowawczych. Jak się okazało poprawa była
krótkotrwała. Wychowawczyni skrupulatnie monitorowała swojego nowego ucznia. Intere-
sowała się jego zachowaniem, niejednokrotnie pytając o relacje z kolegami z byłej klasy.
Ch łopiec nigdy nie zgłaszał żadnych problemów. „Bardzo dobrze adaptował się w nowej kla-
sie. Zaczął zbierać pozytywne oceny i komentarze od nauczycieli. Jednak nie miało to charak-
teru trwałego-dodaje

Stagnacja w zachowaniu i pogłębienie zachowań negatywnych stały się
powodem nagany dyrektora, którą uczeń otrzymał 10 czerwca 2019 r. W tym miejscu warto
zaznaczyć, że kara została poprzedzona upomnieniem ze strony wychowawcy (marzec),
a mimo to uczeń nie dostrzegł jej prewencyjnej funkcji. W uzasadnieniu wymienia się łama-
nie postanowień zawartych w statucie szkoły i obowiązujących regulaminach, nie wywiązy-
wania się z obowiązków uczniowskich, naganne zachowanie podczas apeli i uroczystości,
brak kultury i szacunku, arogancja wobec nauczycieli, personelu szkoły i kolegów, rozmyślne
dewastowanie mienia szkolnego i prywatnego, brak poprawy mimo podejmowanych przez
szkolę środków zaradczych. Jak wynika z notatki służbowej z 17 czerwca 2019 r. wycho-
wawczyni klasy 5b spotkała się z w celu podpisania dokumentu, jednak ta po
przeczytaniu treści pisma-odmówiła.

W odniesieniu do wypadku z listopada 2017 r. w wyniku, któ-
rego miało dojść do złamania palca, skarżąca zarzuca szkole, że pielęgniarka zbagatelizowała
sprawę, nie podejmując w zakresie pierwszej pomocy żadnych działań. Zgodnie z § 40 rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,

poz. 69 z późn. zm.) pracownik szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, powinien nie-
zwłocznie zapewnić poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc
medyczną. Z notatki z 20 października 2019 r. sporządzonej przez nau-

czyciela informatyki i techniki wynika, że na początku lekcji zgłosił prowadzące-
mu zajęcia fakt bolącego palca, a ten poleci ł mu udanie się do pielęgniarki. Jak czytamy:
„chłopiec nie chciał wejść do gabinetu, uciekał przed pedagogiem pomimo tego, iż został do
niego wezwany. Biegał po korytarzu, nie wykazując cech urazu”. Z późniejszych ustaleń dało
się wywnioskować, że udawał, wprowadzając nauczyciela w błąd. Tym samym
trudno jest jednoznacznie stwierdzić czy wypadek faktycznie miał miejsce, ponieważ nie-
zgodność czasu oraz brak jakiegokolwiek śladu w dokumentach powypadkowych i rejestrze
wypadków na to nie wskazują.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2019 r. w sprawie
realizacji działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach sprawowa-
nego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoła nie przeprowadziła zebrania rady pedago-
gicznej na temat obowiązków' w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikają-
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cych z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych; nie zorganizowano spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zosta ł y
by przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej szkoły oraz osoby
i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej; nie utworzono formuły anonimowej skrzyn-
ki na sygnał y. Co prawda na niektórych radach pedagogicznych pojawiają się kwestie bezpie-
czeństwa poruszane przez dyrektora, jednak mają one charakter doraźny, wynikający z bieżą-
cych potrzeb szkoły. W klasach 5a i 5b przeprowadzono w oparciu o program wychowawczo
profilaktyczny godziny wychowawcze z uczniami poświęcone czynnikom warunkującym
bezpieczeństwo w szkole, a także procedurom zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz
obowiązków wynikających z poszanowania drugiego człowieka. W tematyce zajęć widnieje
problematyka cyberprzemocy (4.12.2018. 18.01.2019), współpracy i koleżeństwa w zespole
klasowym (4.01.2019). bezpiecznego wypoczynku zimą (21.12.2018) i latem (14.06.2019),
tolerancji wobec złych zachowań (16.11.2018, 23 i 26.10.2018, 15.03.2019). praw i obowiąz-
ków ucznia (28.09.2018, 1.10.2018), wyrozumiałości i wsparcia innych (8.02.2019), radzenia
sobie z zachowaniami agresywnymi (24.09.2018), bezpiecznego zachowania w ruchu drogo-
wym (18.06.2019). właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych (19.03.2019). Nieste-
ty oprócz Statutu, określającego w Rozdziale 3 zasady bezpieczeństwa uczniów, regulaminu
dyżurów i przerw, procedury odbioru dzieci ze szkoły i świetlicy, a także ewakuacji szkoły
i zagrożenia pożarowego trudno jest doszukać się w przedłożonej dokumentacji, jak i na stro-
nie internetowej jakże ważnych procedur dotyczących postępowania uczniów, nauczycieli
i pracowników szkoł y w przypadku sytuacji kryzysowych tj. zak łócenia toku lekcji, agresyw-
nego zachowania ucznia, postępowania wobec aktów wandalizmu, agresji fizycznej i słownej,
stosowania używek oraz środków odurzających, kradzieży, zastraszania, wymuszania, wywie-
rania presji i innych rodzajów przemocy psychicznej zarówno w szkole, jak i poza nią. Warto
również zastanowić się nad opracowaniem wytycznych precyzujących sposoby zachowania
się w przypadku nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole,
uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub na wniosek po-
krzywdzonego na terenie szkoły, epizodu psychotycznego ucznia na podstawie rekomendacji
dla dyrektorów szkól i organów prowadzących szkoł y przygotowanych w 2017 r. w ramach
prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej.

W toku kontroli sprawdzono zaświadczenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
a także realizację obowiązku ukończenia takiego szkolenia przez pracowników wynikającego
z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmienia-
jące rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140). Potwierdzeniem w/w działań
jest udostępniony przez dyrektora i potwierdzony odręcznymi podpisami wszystkich zatrud-
nionych w szkole nauczycieli i pracowników wykaz potwierdzający przygotowanie do udzie-
lania pierwszej pomocy.

Z analizy rejestru wypadków, statystyka za ostatnie 2 lata przybiera wyraźnie tenden-
cję malejącą. W roku szkolnym 2017/18 odnotowano 30 wypadków, zaś rok później było ich
już 20. Kwerenda zapisów w Księdze protokołów Rad Pedagogicznych za okres ostatnich 2
lat wskaza ła, że problematyka bezpieczeństwa uczniów pojawia się w różnych aspektach pra-
cy szkoły (program profilaktyczno-wychowawczy, dyżury nauczycieli, nadzór pedagogiczny
dyrektora, sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, zespoł u wychowawczego, zespoł u po-
wypadkowego, monitoring, ankiety pedagoga szkolnego). Jednak pojawiające się dane staty-
styczne, które powinny być poddane starannej analizie zc strony szkoły nie mają bezpośred-
niego przełożenia na wnioski dotyczące radzenia sobie z tymi sytuacjami oraz określenia
działań pozwalających na ich dalsze zapobieżenie. Gromadzone dane powypadkowe przybie-
rają raczej formę działań rutynowych, sztampowych, pozbawionych głębszego spojrzenia.
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W odniesieniu do tak ważnego aspektu jakim jest bezpieczeństwo i profilaktyka zachowań
ryzykowanych nakreślonych w programie wychowawczo-profilaktycznym Szkoł y warto na
bieżąco zapoznawać uczniów i rodziców z zasadami bhp, wprowadzać programy edukacyjne,
organizować pogadanki i prelekcje w celu przypominania kluczowych zasad zachowania się
w szkole i postępowania w razie wypadku, a także zapoznawać z kompetencjami i zakresem
działań osób i instytucji odpowiedzialnych za zapobieżenie sytuacjom kryzysowym.

Zalecenia, termin realizacji:

1) Zaleca się, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019
roku realizację dzia ł ań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa w szkole w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoła tj.

a) przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej na temat obowiązków w za-
kresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, wynikających z przepisów'

prawa oświatowego oraz procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych;

b) zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostaną
przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej
szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wy-
chowawczej;

c) utworzenie formuły anonimowej skrzynki na sygnały;

Termin realizacji zaleceń: niezwłocznie

2) Zaleca się, gromadzenie w indywidualnej teczce dla każdego dziecka, ucznia, uczest-
nika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego od-
powiednio kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub
pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentacji badań i czynności uzupełniają-
cych prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę
zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także in-
dywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy za-
jęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3 zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wy-
chowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646);

Termin realizacji zaleceń: na bieżąco

3) Zaleca się, systematyczne upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, również przez
dostępne szkole media elektroniczne, wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie
właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii
informacyjno-komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych zgodnie z art. l ust. 21
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
z późn. zm.);

Termin realizacji zaleceń: na bieżąco

4) Zaleca się. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwier-
dzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe na podstawie orzeczeń o potrzebie
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kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania oraz opinii poradni psychologicz-
no-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sposób precyzyjny, jednoznacz-
ny, potwierdzony i rzetelny uwzględniać wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na za-
chowanie ucznia zgodnie z § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s ł uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373).

Termin realizacji zaleceń: na bieżąco

Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokoł u kontroli, może zgłosić
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do usta-
leń zawartych w protokole kontroli.

Dyrektor szkoł y lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń,
a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego za-
wiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest zobowiązany powiadomić:

1 ) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń.
2) organ prowadzący szkolę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń oraz o sposobie ich rea-

lizacji.

U- ! 412&I7Ź..J.i :9.19.!9 / .
( miejscowość, data i podpis dyrektora

szkol} placó wki )
( miejscowość, data i podpis wizytatora)

DYR WI
U Dąbrowski

# dr Marek Dudę Amgr

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
DYRłfeftoR SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2S^£limŁijczyków PoLskich

<20-126 Lublin , ul. Podzamcze 9tel7fax 81 444 44 08
Kamil DąbrowskiA9o}.:2Q\.%W mgr

(data i podpis dyrektora szkol} placówki )

Zgodnie z §17 ust.lpkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
tr sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 / *. , poz. 1270), protokół kontroli zawiera parafy
kontrolującego i dyrektora szkoły łub placówki na każdej stronie protokołu.
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