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Data i forma powiadomienia o kontroli dyrektora szkoły- 8 lipca 2019 r., telefonicznie
Numer skargi w CRS- 216/2019

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

1. Nazwa i adres szkoły: Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej, ał.
Kompozytorów Polskich 11, 20-848 Lublin

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Maria Izabela Wąsik
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placówce: 9 lipca 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Marek Dudek, Janusz Zuń
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Lu-

blinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: prawidłowość zapewniania bezpiecznych i higienicznych wa-

runków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole, przestrze-
ganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określo-
nych w' Statucie szkoły, respektowanie praw dziecka i ucznia oraz upowszechnia-
nie wiedzy o tych prawach

7. 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),
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• 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 nieprawidłowości:

W dniu 19 czerwca 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło pismo
z Biura Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie podpisane przez Panią Beatę Sobocińską, dy-
rektora Zespołu ds. Edukacji i Wychowania, w którym informuje o sprawie z jaką zgłosi ła się
do Rzecznika , matka ucznia Katolickiej Szkoły Podstawowej
im. św. Jadwigi Królowej w Lublinie. Z treści dokumentu dowiadujemy się, że wobec chłop-
ca w dalszym ciągu stosowana jest przemoc rówieśnicza, a przeprowadzona 22 stycznia
2019 r. kontrola doraźna przez lubelskiego Kuratora Oświaty wzmogła negatywny stosunek
pracowników szkoły do dziecka. W związku z powyższym Rzecznik na mocy art. 10 ust.l pkt
2 oraz lOa ust. l ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
922) zwrócił się do Kuratora Oświaty w Lublinie o ponowne zbadanie sprawy pod kątem wy-
stępowania przemocy, informowania rodzica o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć
edukacyjnych i zachowania, jak również respektowania praw dziecka w konte cie wspo-
mnianego przez matkę wypowiedzenia umowy. Dwa dni później, 21 czerwca 2019 r. do Ku-
ratorium Oświaty w Lublinie wpłynęło drugie pismo , które w swojej treści
jest tożsame z w/w skargą skierowaną do Rzecznika Praw Dziecka.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Lubelski Kurator Oświaty w dniu 22 stycznia
2019 r. przeprowadził kontrolę doraźną (WKO.5533.24.2019.BC), która obejmowała podob-
ny zakres, co ten wskazany w przedmiotowej sprawie, odnosząc się do zapewnienia uczniom
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz realizacji zadań wychowawczych
w oddziale, do którego uczęszcza uczeń . W wyniku podjętych działań zarzuty
dotyczące bezczynności dyrektora szkoły wobec przejawów szykanowania przez jego
kolegów z klasy oraz nierównego traktowania uczniów w klasie nie znalazły potwierdzenia.
Wydano jedno zalecenie, zgodnie z którym nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole
w ramach obowiązku rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonymi im stanowi-
skami oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą po-
winni diagnozować potrzeby uczniów w zakresie bezpieczeństwa oraz badać efektywność
działań profilaktyczno-wychowawczych w celu udzielenia każdemu uczniowi wsparcia na
miarę jego możliwości. Oprócz tego zobowiązano dyrektora do ustalenia określonego sposo-
bu postępowania w sytuacjach konfliktowych w klasie, rzetelnego rozpoznania środowiska
pozaszkolnego skonfliktowanych uczniów oraz stosownego wsparcia względem rodziców,
przeprowadzenia ankiety wśród uczniów i rodziców poświęconej poczuciu bezpieczeństwa
w szkole, zorganizowania szkolenia na temat profilaktyki zachowań agresywnych w klasie
i prawidłowego reagowania w sytuacjach jej występowania, a także rzetelnej realizacji zadań
związanych z dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi funkcjami szkoły. Pani Ma-
ria Izabela Wąsik, dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Lu-
blinie w dniu 28 marca 2019 r. przesłała odpowiedź na pismo z dnia 22 lutego 2019 r.
(WKO.5533.24.2019.BC), w którym informuje o realizacji zaleceń.

W związku z powyższym, na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty w dniu 9 lipca
2019 r. przeprowadzono w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Jadwigi Królowej w Lublinie
kontrolę doraźną odnoszącą się do prawidłowości zapewniania bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki podczas pobytu uczniów w szkole, przestrzegania
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w szkole zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określonych w Statucie
szkoły, a także respektowania praw dziecka i ucznia oraz upowszechniania wiedzy o tych
prawach w konte cie stawianych zarzutów.

W wyniku podjętych działań ustalono co następuje:

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z Panią Marią Izabelą Wąsik, dyrekto-
rem Szkoły oraz rozmowę telefoniczną z , wychowawczynią klasy
. a także dokonano analizy dostępnej dokumentacji szkolnej nauczycieli prowadzących zaję-

cia w klasie ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wychowawczej (plan pracy zespoł u),
skontrolowano dzienniki lekcyjne klasy pod kątem zachowania, frekwencji i zapisów
świadczących o przekazaniu informacji dotyczących kryteriów oceny zachowania oraz zasad
bezpieczeństwa. Kwerendę uzupeł ni ła kontrola protokolarza Rad Pedagogicznych, Statutu
szkoły w odniesieniu do tematyki zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz procedur za-
chowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, a także weryfikacja rejestru wypad-
ków i wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

W szkole funkcjonuje program wychowawczo-profilaktyczny, który zosta ł zatwier-
dzony przez radę pedagogiczną 13 marca 2019 roku zgodnie z § 21 Statutu w oparciu o prze-
pisy art. 84 ust. 4-5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996 z późn. zm.). Jego celem jest przekazywanie wartości, norm i postaw, które są
kształtowane w duchu szkoły katolickiej. Jego podstawę stanowi wychowanie personalistycz-
ne, obejmujące cala osobowość człowieka i wszystkie aspekty jego życia. Odbywa się ono
poprzez wzmacnianie tego, co dobre oraz podejmowanie działań, które służą pe ł nemu rozwo-
jowi człowieka, a także przeciwdziałają postawom niszczącym jego godność. Proces wycho-
wania jest realizowany w czasie zajęć dydaktycznych, przerw oraz podczas uroczystości
szkolnych, świat kościelnych i narodowych, wycieczek, pielgrzymek, zajęć sportowych i re-
kreacyjnych. Obszary odziaływań wychowawczo-profilaktycznych skupione są wokół czte-
rech sfer: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. W pierwszej z nich pojawia się mo-
tywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej oraz kształtowanie postawy odpo-
wiedzialności za własne zdrowie, promowanie ciekawych form spędzania czasu jako alterna-
tywa dla nieodpowiednich zachowań, a także promowanie zdrowego stylu życia i aktywności
fizycznej oraz kształtowanie świadomości występowania zagrożeń dla życia i zdrowia. Druga
odnosi się do praw' i obowiązków' uczniów wynikających z wartości przyjętych w programie,
rozpoznawania możliwości uzdolnień i zainteresowań uczniów, wspierania rozwoju uczniów
doświadczających niepowodzeń edukacyjnych, rozwijania umiejętności rozpoznawania wła-
snych uzdolnień, kszta łtowania postawy twórczej i samodzielnego wyrażania sądów', podno-
szenia efektów' kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników' egzaminów ze-
wnętrznych, upowszechniania wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej wśród
nauczycieli i rodziców oraz popularyzacja wybranej problematyki z zakresu edukacji zdro-
wotnej i wychowawczej. Trzecia przestrzeń wskazuje na kształtowanie przyjaznego klimatu
w szkole i budowanie u uczniów autorytetu nauczyciela - wychowawcy, uczenie działania
zespołowego, tworzenie klimatu dialogu i efektywnej współpracy, uczenie zasad samorządno-
ści i demokracji, doskonalenie kultury bycia, wdrażanie do samokontroli zachowania w szko-
le. kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku
pracy, a także wspomaganie uczniów mających trudności w funkcjonowaniu w grupie spo-
łecznej. W ostatniej grupie formowane są postawy szacunku wobec innych oraz wrażliwości
na potrzeb}- drugiego człowieka, uczenie właściwego pojęcia tolerancji oraz kszta ł towanie
postawy odwagi w reagowaniu na agresję, poszanowanie dziedzictwa narodowego oraz po-
znawanie dorobku dziedzictwa kulturowego Europy i świata. Z relacji dyrektora trudno jed-
noznacznie wywnioskować czy funkcjonowanie nowego programu wychowawczo-
profilaktycznego przyniosło już jakieś efekty. W rozmowie dają się słyszeć ciągłe przywołyj-
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wania tych samych argumentów odnośnie postępowania nauczycieli w sytuacji trudnej wy-
chowawczo, natomiast brak jest ewaluacji - przynajmniej częściowej - programu pod kątem
jego przydatności i adekwatności do występujących problemów. Nie przeprowadzono dia-
gnozy skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych i wychowawczych, w szcze-
gólności w zakresie zachowań agresywnych oraz brak jest systemowego monitorowania jego
przebiegu.

Z opisu dyrektora wynika, że uczniom zostały zapewnione bezpieczne warunki
w szkole. W klasie podczas godzin wychowawczych realizowano tematykę dotyczącą poko-
jowego rozwiązywania konfliktów oraz sposobów mediacji pomiędzy dziećmi. Zantagonizo-
wani chłopcy: , byli włączani do grup,
w których musieli wspólnie pracować i wzajemnie się wspierać. Zespól pomocy psycholo-
giczno-pedagogicznej zaangażował ich do programu ..Spojrzeć inaczej", opracowanego spe-
cjalnie dla uczniów klasy . Zajęcia prowadzone pod kierownictwem nauczycieli wspo-
magających, odbywały się w II semestrze, od
marca do maja br. (13.03, 20.03, 10.04, 8.05, 22.05). Jak dowiadujemy się ze sprawozdania
realizacji projektu chłopcy uczestniczyli w nim chętnie i aktywnie, ale często unikali zajęć. Po
zakończonych lekcjach jak najszybciej wracali do domu, niekiedy byli wcześniej odbierani
przez dziadków lub rodziców. Program zak łada! cykl 10 zajęć, które miały na celu określenie
mocnych i słabych stron, wskazanie własnych wad i zalet oraz identyfikację cech osobowo-
ściowych współuczestniczących w nim uczniów. Ponadto ważna była integracja grupy, po-
znanie zasad komunikacji, wdrażanie zasad kulturalnej rozmowy7, rozpoznawanie emocji oraz
poznanie sposobów właściwego reagowania na nie, a także wskazywanie właściwych sposo-
bów zachowania w sytuacjach konfliktowych. Z treści sprawozdania wynika, że uczniowie
napotykali trudności w określaniu swoich mocnych i słabych stron, szczególnie podczas wy-
pisywania własnych zalet, natomiast podsumowywanie wad kolegów przychodzi ło im z ła-
twością. Zachowanie chłopców' podczas zajęć było najczęściej nieodpowiednie. Uczniowie
śmiali się bez powodu, przerywali sobie i prowadzącym, kłócili się, wzajemnie wypominali
sobie sprawy i konflikty z przeszłości. Mimo pierwotnego wrażenia chęci pracy w grupie,

pokojowego nastawienia i aspiracji do wypracowania konsensusu, chłopcy byli do siebie
w'rogo nastawieni, nie przyjmowali argumentów kolegów i byli skoncentrowani wyłącznie na
własnym samopoczuciu. Ciągle przypominane zasady, jakimi powinni kierować się ucznio-
wie podczas komunikacji z kolegami nie były przez w/w chłopców przyjmowane i respekto-
wane. Niemal na każdych zajęciach pojawiały się z ich strony utarczki słowne, wyzwiska
i agresja werbalna. Podczas zajęć usiłowano rozwinąć umiejętność rozpoznawania emocji
oraz właściwego reagowania na nie, jednak niska frekwencja uczniów spowodowana uciecz-
kami, a co za tym idzie mała liczba zrealizowanych działań nie pozwoliły na realizację po-
stawionych przez nauczycieli zamierzeń. Szczególnie duże deficyty emocjonalne zauważono
u , który płaczem reagował na wszystkie bodźce, nawet te, najmniejsze. Ucznio-
wie nie zastosowali się do wpajanych im zasad zachowania się w sytuacjach konfliktowych,

a wiele błahych powodów stało się przyczynkiem do kolejnych nieporozumień i awantur.
Tym samym niska frekwencja uczniów oraz brak widocznego zaangażowania z ich strony
spowodowały częściową realizację postawionych celów.

W maju 2019 r. została zorganizowana ankieta dla rodziców i uczniów, która miała za
zadanie sprawdzenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. Analizując jej wyniki można wy-
wnioskować, że dzieci chętnie uczęszczają do szkoły, jednak jest sporo sytuacji, w których
uczniowie odczuwają lęk z powodu wyśmiewania i uwag o treściach seksistowskich, zastra-
szania przez telefon, agresji rówieśniczej, przepychanek podczas przerw oraz obaw będących
wynikiem takich zachowań. Część respondentów wskazało, że ich dzieci były w szkole za-
straszane. wyśmiewane, poniżane, bite i stosowano w stosunku do nich agresję w postaci ob-
lania wodą i sparzenia pokrzywą. W przypadku zagrożenia dzieci najchętniej udają się po
pomoc do wychowawcy, nauczyciela, sekretariatu, świetlicy i dyrekcji. Zdaniemfdzieci,
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w szkole jest bezpiecznie, jednak uczniowie starsi potrzebują bardziej odpowiednich do ich
wieku zajęć świetlicowych. Wed ł ug rodziców w sytuacji trudnej dzieci otrzymują wystarcza-
jącą pomoc, jednak oczekują pewnych zmian, podnoszących poziom bezpieczeństwa. Wśród
nich należy wymienić większą dbałość o formację, obecność nauczyciela na przerwie w kla-
sie. zorganizowanie cichego pokoju do odrabiania lekcji, ponieważ w świetlicy nie jest to
możliwe, wprowadzenie zakazu używania telefonów na terenie szkoły, większa dyscyplina
i kary za niedozwolone zachowania, montaż monitoringu, zorganizowanie szkolenia dla nau-
czycieli dotyczącego trudnych zachowań, umieszczenie m łodszych dzieci w innym skrzydle,
szybka reakcja na sytuacje patologiczne, jasne zasady postępowania, organizacja zajęć dodat-
kowych. Wyniki ankiety zostały omówione 11 czerwca 2019 r. podczas klasyfikacyjnego
posiedzenia rady pedagogicznej i są sukcesywnie wykorzystywane w bieżącej pracy.

Wed ł ug relacji dyrektora sytuacja konfliktowa w klasie był a przez ca ł y czas monito-
rowana poprzez częste kontakty z wychowawczynią, która rozpoznawała stale bieżącą sytua-
cję oraz współpracowała z pozosta łymi nauczycielami. Niestety tematyka godzin wychowaw-
czych prezentowana w dzienniku tego nie potwierdza. W ciągu ca łego roku szkolnego
2018/19 przeprowadzono 6 lekcji, w których oprócz tradycyjnie poruszanych kwestii bezpie-
czeństwa podczas wakacji i ferii, problematyka zachowania i postaw uczniów (25.04, 9.05),
jego praw i obowiązków (13.09) oraz relacji rówieśniczych (6.06) pojawia się niezwykle
rzadko. Zapis tematyki obserwacji prowadzonej przez dyrektora w dniu 10 stycznia 2019 r.,
odnoszący się do sytuacji konfliktowej w klasie nie znajduje pokrycia w realizowanym
w tym terminie temacie lekcji wychowawczej poświęconej różnicom pomiędzy telewizją
a komputerem. Wytłumaczeniem takiej rozbieżności - wed ług dyrektora - może być fakt na-
głej potrzeby przeprowadzenia przez wychowawcę zajęć wyjaśniających nieporozumienia
pomiędzy uczniami w klasie Fakt prowadzenia znikomej ilości godzin wychowaw-
czych poświęconych modyfikacji niekorzystnych postaw uczniów potwierdza również pro-
gram działań przygotowany dla klasy na rok szkolny 2018/19. Pomimo tego, że w za łoże-
niach czytamy o uwzględnieniu potrzeb zespołu klasowego, położeniu nacisku na kszta ł towa-
nie osobowości ucznia, wspieraniu jego rozwoju, przestrzeganiu podstawowych norm spo-
łecznych oraz budowaniu postawy życzliwości i współdziałania w grupie, to bieżąca sytuacja
wychowawcza powinna obligować nauczyciela do modyfikacji wcześniej założonej koncep-
cji. Dziwi też adnotacja w protokolarzu klasyfikacyjnych rad pedagogicznych z 15 stycznia
2019 r. i 11 czerwca 2019 r. o całościowym zrealizowaniu wszystkich tematów, w których
miała wybrzmiewać problematyka integracji, współpracy w grupie, wdrożenia uczniów do
właściwego zachowania, bezpiecznego funkcjonowania w szkole, poszukiwania rozwiązań
w przypadku agresji.

Z notatek służbowych wynika, że kontakty z mamą były bardzo częste. We-
dług dyrektora najczęściej nie miały one charakteru dyskusji, w której obie strony aprobowały
swoje poglądy. ,.Nie widziałam chęci porozumienia - dodaje. Zwykle był to atak i próba for-
sowania własnej wersji, w której zawsze przybierał pozę ofiary”. Taką relację może
tłumaczyć zachowanie i jej matki z 30 maja 2019 r., kiedy to została wezwa-
na w związku z incydentem w klasie . Jak czytamy: ..Mama zachowywała się
głośno. Jej postawa w stosunku do dyrektora i jego zastępcy była mocno atakująca i roszcze-
niowa. Nie przyjmowała do wiadomości informacji o współwinie jej syna”. Nietaktowne za-
chowanie odnosi się również do babci , która wchodząc bez zaproszenia do gabinetu
dyrektora wykrzykiwała pretensje pod adresem szkoły, oskarżając jej nauczycieli i pracowni-
ków o demoralizację jej wnuka. Takie postępowanie dziwi, szczególnie w konte cie kolejnej
wizyty, już samej babci, która przepraszała dyrektora za poczynania swoich dzieci i odczuwa-
ła z tego powodu głęboki wstyd. Jak dowiadujemy się z treści notatki z 17 czerwca 2019 r.:
..To ukochana szkoła ka! Nawet jak był chory, to nie chciał zostać w domu. bo tak
kocha swoją szkolę! Od tygodnia ciągle plącze, że nie będzie mógł już tutaj chodzić. Jak
można krzywdzić tak cudowną szkołę". W odniesieniu do zarzutów stawianych przez mat^ę
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w stosunku do dyrektora i nauczycieli, z których wybrzmiewa chęć zemsty szkoły na
jej synu po kontroli z Kuratorium, a także specjalne obniżanie mu ocen z przedmiotów i za-
chowania są - według dyrektora - bezprzedmiotowe. ..Nauczyciele, oprócz wychowawcy
i nauczycieli wspomagających - dodaje - przez d ł uższy czas nic o tej skardze nie wiedzieli,
ponieważ zależało nam, aby ta sprawa nie nabierała rozgłosu i dziecko w jakiś sposób zosta ło
napiętnowane. Zachowanie faktycznie się pogorszyło, ale nie było to wynikiem jakie-
gokolwiek odwetu z naszej strony. Chłopiec poczuł się pewnie wiedząc, że jego negatywne
działania wspierają rodzice. Z tego tytu ł u stal się arogancki i nieuprzejmy".

Z relacji dyrektora, konflikt pomiędzy dziećmi z klasy jest sztucznie podsycany
przez Panią i jej męża, który na stałe przebywa w Anglii i raz na jakiś czas przy-
jeżdża do Polski. „Pamiętam - wspomina dyrektor - że w styczniu podczas jednej z takich
wizyt wtargnął do szkolnej toalety jakiś człowiek, gdzie dzieci mia ł y fluoryzację zębów,

chwyci! jednego z uczniów - jak się później okaza ło - chcąc wyrównać rachunki
w imieniu syna. Początkowo nie wiedzieliśmy, kto to jest. Nie mieliśmy świadomości, że to
może być ojciec . Dziecko się przestraszyło, przyszło z płaczem, a my
wspólnie z pielęgniarką próbowałyśmy tę sytuację powstrzymać. Gdy po chwili emocje tro-
chę opadły, chciałyśmy dowiedzieć się o co chodzi. Wtedy usiadł na ławce, założył
nogę na nogę i stwierdził, że wina leży wyłącznie po stronie szkoły". Dyrektor podjęła próbę
wyt łumaczenia ojcu, że szkoła podjęła określone działania, a wina chłopców jest obopólna
i absolutnie nie należy jej k łaść wyłącznie po jednej ze stron. Niestety argumenty okazały się
nieskuteczne i ojciec opuścił budynek szkoły z przeświadczeniem, że sprawa jeszcze się nie
skończyła. Po powrocie ojca do Anglii - jak wynika z relacji dyrektora - sytuacja w pewnej
mierze wróciła do normy. ..Chłopcy wspólnie się bawili, mieli lekcje wychowawcze, chodzili
na wycieczki. Nic nadzwyczajnego się nie działo" - dodawała. ..Dzieci zwykle wchodzą
w pewne relacje rówieśnicze, jednak są to normalne sytuacje, które da się załatwić na pozio-
mie szkolnym. Nie potrzeba do tego wytaczania dzia ł i formowania ciężkiej artylerii"- pod-
kreślała dyrektor. Według niej za podsycanie trwającego konfliktu odpowiedzialna jest matka

, której nie zależy na jego załagodzeniu i doprowadzeniu do jakieś ugody. ..Wie-
lokrotnie proponowałam , aby zwróci ła się ze swoim problemem do specjalistów
z poradni, których chciałam jej polecić" - tł umaczy dyrektor. „Niestety zawsze z jej strony
był opór, którego nie potrafi łam zrozumieć"- dodaje. „ z moich obserwacji - relacjo-
nuje dalej - nie potrafi nawiązać kontaktu w inny sposób niż wyłącznie poprzez zaczepkę".
Takie postępowanie artykułują również pozosta łe dzieci z klasy 5, które zauważają problem.
Wiedzą, że kolega jest nerwowy, ale nie potrafią tego w jakiś racjonalny sposób sobie wyja-
śnić. Rodzice tych dzieci starają się wchodzić w polemikę z podczas zebrań, jednak
z relacji wychowawcy wynika, że najczęściej kończy się to krzykiem ze strony matki ,
forsowaniem swojej koncepcji i nie przyjmowaniem żadnych argumentów z zewnątrz. Rodzi-
ce Świątka oraz rodzice zastępczy są w sta łym kontakcie ze
szkołą, wykazują pełną gotowość do współpracy, chcą rozwiązać sytuację konfliktową w kla-
sie i w przyszłości zapobiec jej eskalacji. Niestety - jak podkreśla dyrektor - ze strony

widoczny jest niczym nieuzasadniony opór, który nieustannie podąża w kierunku ..wybie-
lania" postawy syna. traktowania jego zachowań wyłącznie, jako reakcji na działania kolegów
bez żadnej autorefleksji. - jak wynika z relacji dzieci - najczęściej informacje
o sytuacji w szkole przekazuje za pomocą telefonu komórkowego, który zabiera do ubikacji,
a stamtąd dzwoni do matki, przekazując jej subiektywną wiedzę o konkretnym zdarzeniu.
Zgodnie z § 47 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2-3 Statutu uczniowie mają zakaz korzystania podczas
lekcji z telefonów lub innych urządzeń elektronicznych. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach. za wiedzą i zgodą rodziców, uczniowie mogą przynosić telefony komórkowe, jed-
nak mają obowiązek pozostawić je na czas pobytu w szkole w depozycie lub korzystać jedy-
nie w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia, dyżurującego lub nauczyciela świetlicy.
Z relacji dyrektora wynika, że konflikt pomiędzy chłopcami w klasie nie jest niczyifknad-
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zwyczajnym i szkoła radzi sobie z nim własnymi metodami. Wed ł ug niej środki zaradcze,

które zostały już podjęte, doraźne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz udział w różnych
formach doskonalenia takich jak konferencje tematyczne czy panele dyskusyjne w zupełności
wyczerpują katalog dostępnych możliwości.

Zgodnie z zapisami § 27 Statutu w sytuacjach kryzysowych nauczyciele i rodzice mają
obowiązek postępowania zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. Nauczyciele roz-
poznają problem w rozmowie z osobami zainteresowanymi, próbują go rozwiązać na tym
poziomie, a gdy nie jest to możliwe, sprawę zgłaszają dyrektorowi. Aby zminimalizować ten
stan rzeczy, klasy podczas przerw są zawsze otwarte, a nauczyciele wspomagający i dyżuru-
jący mają nad uczniami stalą kontrolę. W celu lepszej komunikacji pomiędzy uczniami utwo-
rzono pocztę wewnętrzną. Poszczególne klasy przygotowują swoje imienne koperty w róż-
nych kolorach, które udostępnione na tablicy informacyjnej na korytarzu pozwalają na swo-
bodną korespondencję pomiędzy uczniami. „Uczniowie do siebie piszą - relacjonuje dyrektor
- dają sobie rysunki, wkładają do kopert cukierki, gumy, lizaki". Profilaktykę stanowią rów-
nież wyjazdy integracyjne, wśród których należy wymienić wspólną wycieczkę uczniów
i nauczycieli do Lasów Kozłowieckich. Przygotowano tam zabawy w grupach, z których każ-
dej przypisano inny typ aktywności (klanzowa chusta, zawody sportowe, wyprawa hulajno-
gami przez las). „Byl to czas nie tylko relaksu - tłumaczy dyrektor - ale również szeroko po-
jętej integracji. Można było z każdym porozmawiać w ramach ‘stoliczków dyskusji', wymie-
nić się poglądami i skonsolidować się w zespołach klasowych".

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-
chowania oraz współdziałania z innymi w oddziale klasowym, które wiszą przez cały rok na
tablicach informacyjnych. Ocena zachowania ustalana jest według określonej procedury,
wskazanej w § 61 Statutu. Wychowawcy pozyskują wiedzę od wszystkich nauczycieli uczą-
cych w danym oddziale o osiągnięciach ucznia i przekazują ją w formie ustnej lub pisemnej.
Uczniowie dokonują samooceny na godzinie wychowawczej, a także zostają poddani recenzji
zespołu klasowego. Ważna jest również interpretacja nauczyciela w odniesieniu do postawy
każdego z uczniów przez pryzmat jego zachowania, funkcjonowania i odbioru przez środowi-
sko szkolne. Suma tych informacji, a także ilość uwag i frekwencja dają podstawę do wysta-
wienia oceny klasyfikacyjnej. Z analizy dzienników wynika, że nauczyciele prowadzący zaję-
cia zgodnie z § 61 ust. 3-7 w terminie dwóch tygodni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej ustalają ocenę przewidywaną, informując o tym bezzwłocznie uczniów
i rodziców, a fakt przekazania informacji odnotowują stosownym zapisem w dzienniku lek-
cyjnym.

Z analizy dzienników klasy pod kątem zachowania wynika, że
r f

i w roku szkolnym 2018/19 otrzymali od-
powiednio po 9, 6 i 19 uwag od różnych nauczycieli, których tematyka regularnie się powta-
rzała. Z charakterystyki zawartej w dzienniku możemy wyczytać, że dotyczyły one przede
wszystkim agresji słownej i fizycznej względem kolegów ( : 23.11, 24.01, 29.01, 30.06,
20.03, 8.05; : 25.03,30.06; : 14.11), nieodpowiedniego zachowania podczas lekcji
( : 4.04; : 18.10, 24.10, 25.10, 13.11, 3.12, 29.01, 13.03, 22.03, 25.03, 26.03, 13.05,
15.05; : 19.10, 12.03, 22.09), niszczenia prywatnego mienia ( : 5.02, 4.04; : 24.10),
braku reakcji na uwagi nauczyciela, używania telefonu komórkowego na lekcji i przerwie
( : 12.03,15.05), używania wulgaryzmów ( : 28.03; : 4.01), jedzenia podczas zajęć
( : 27.03, 19.10). W przypadku wśród uwag negatywnych znalazły się również
nieliczne uwagi pozytywne dotyczące reprezentowania przez niego szkoły w 3 konkursach
ogólnopolskich z j. niemieckiego: „Multitest", ..Olimpus" i ..Deutschfreund" oraz otrzymania
w nich tytułu laureata. Oceniany z zajęć obowiązkowych, półroczne i roczne przeczą twier-
dzeniu matki, że są zaniżane.
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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-
jącego rozporządzenie z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicz-
nych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140).

Z analizy rejestru wypadków wynika, że na przestrzeni 6 lat, od 2013 roku w szkole
wydarzyło się 5 tego typu zdarzeń, po jednym w każdym roku (oprócz 2014 i 2015). Urazy
dotyczyły najczęściej złamań (ręka, palec), urazów głowy i nosa, które po połowie miały
miejsce na boisku sportowym i w salach lekcyjnych. Z każdej okoliczności sporządzane były
protokoły powypadkowe, które przygotowywał zespól powypadkowy. Jego powołanie odbyło
się zgodnie z § 43 ust. 4-6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i pla-
cówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

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-
cych z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych
i nadzwyczajnych; nie zorganizowano spotkań z rodzicami uczniów, podczas których zostały
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 sygnały. 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. Potwierdzeniem tego była rada pedagogiczna zorganizowana 13 marca
2019 r., podczas której w pierwszej części dyrektor omówiła problem uzależnienia od sieci
wśród młodzieży, zaś w drugiej Pani Anna Dras, trener fundacjiNowoczesna Polska" prze-
prowadziła szkolenie w zakresie cyberprzemocy.

Oprócz Statutu, określającego w § 48 zasady bezpieczeństwa uczniów i ochronę przez
przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
a także programu wychowawczo-profilaktycznego, procedur odbioru dzieci ze szkoły i świe-
tlicy, a także ewakuacji szkoły i pożaru nie przedłożono dokumentacji procedur dotyczących
regulaminu dyżurów i przerw, postępowania uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły
w przypadku sytuacji kryzysowych tj. zakłócenia toku lekcji, agresywnego zachowania
ucznia, postępowania wobec aktów wandalizmu, agresji fizycznej i słownej, stosowania uży-
wek oraz środków odurzających, kradzieży, zastraszania, wymuszania, wywierania presji
i innych rodzajów przemocy psychicznej zarówno w szkole, jaki 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 szkoły przygotowanych w 2017 r. w ramach
prac Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej.

Prawa i obowiązki ucznia szkoła sprecyzowała w § 44 Statutu, w którym proces nau-
czania, wychowania i opieki przybiera formę dobrze zorganizowanego cyklu, uczniowie są
traktowani życzliwie i podmiotowo, znają program edukacyjny i wychowawczo-
profilaktyczny, oceniani są sprawiedliwie, mają możliwość zrzeszania się w organizacjach
działających w szkole oraz rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów, otrzymują
pomoc w przypadku trudności, mogą wpływać na życie szkoły przez działalność w Samorzą-
dzie Uczniowskim, a także wyrażać swoje myśli i poglądy w sposób kulturalny i z szacun-
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kiem wobec innych. Uczniowie - co prawda - zostają z nimi zapoznani podczas zajęć wy-
chowawczych na początku roku szkolnego, jednak na co dzień w/w zagadnienia nie są upo-
wszechnianie. Samorząd uczniowski wydaje gazetkę szkolną pt. ..Kącik Jadwigi", do której
dzieci przeprowadzają wywiady, rysują, piszą swoje wiersze, poruszają ważne tematy z życia
szkoł y. Z rozmowy z dyrektorem nie wynika w jakim stopniu wiedza o prawach ucznia jest
przez niego monitorowana.

Z dniem 31 sierpnia 2019 r. zosta ła wypowiedziana umowa nr
13/2017/18 dotycząca uczęszczania jej syna do szkoły. Powodem takiej decyzji by ło
łamanie przez ucznia wewnątrzszkolnych regulaminów i Statutu szkoł y oraz współpracy ro-
dziców w zakresie wychowania.

. Drugi powód odnosi się do bierności rodzi-
ców względem wychowania własnego dziecka i współpracy w tej materii ze szkolą.

Z relacji dyrektora
wynika, że oprócz samego wypowiedzenia przekazała matce informację o dalszych
możliwościach spełniania przez niego obowiązku szkolnego w myśl przepisów art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Zalecenia, termin realizacji:

1) Zaleca się, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 11 maja 2019
roku realizację działań 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: niezw łocznie

2) Zaleca się, systematyczne upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o pra-
wach dziecka i ucznia zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe (Dz. U. +z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

Termin realizacji zaleceń: na bieżąco
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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 szkoły 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.

a. QO / (
i JJ.Jęli y , /1a;oł _ ^V

(miejscowość, data i podpis wizytatora)(miejscowość, data i podpis dyrektora
szkol) placówki) STARSZY WK jffOR

ĄTCfJj mgrłJanusz Zuń
dr Marek Dudek

Poświadczam odbiór protokoł u kontroli:

(data i podpis dyrektora szko ły, placów ki )

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