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Znak sprawy-WKO.1410.53.2019.AT
Numer upoważnienia: YVK0.5533£/^/f ..

Data wydania upoważnienia:./^ ,Wpca 2019 roku
Nr kontroli w rejestrze szkoły: 98

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator Oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli:% i 2019 roku - telefonicznie

CRS 219/2019

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

10. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie, ul.
Wajdeloty 1, 20-604 Lublin

11. Imię i nazwisko dyrektora szko ły: Marek Woźniak
12. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności kontroli w

szkole lub placówce: 11 lipca 2019 roku
13. Imię i nazw isko kontrolującego: st. wizytator st. wizytator Alicja Tynowska
14. Nazwa i siedziba organu spraw ującego nadzór pedagogiczny:

Lubelski Kurator Ośw iaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
15. Tematyka kontroli: Skarga matki absolwentki szkoły w zakresie neprzestrzegania statutu szkoły.
16. Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie ośw iaty ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560. 1669 i 2245),
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2018 r.),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1658),
d ) 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. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647 z późn. zm.).

e) Statut Szko ły Podstawowej nr 29 w Lublinie
tj inne obow iązujące w tym zakresie przepisy .

17. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujaw nionych niepraw id łow ości:

Dnia 27 czenvca 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Ośw iat)' wp łynęła skarga rodziców' absolwentki , na
nieznajomość statutu szkoły przez nauczycieli w' zakresie oceniania i klasyfikowania uczniów' Szkoły
Podstawowej nr 29 w Lublinie. Twierdzą oni. że w' szkole panuje bezpraw ie i niszczenie poczucia wartości
uczniów oraz nieprzestegany jest statut szkol) . Uważają, że córka przez cztery lata pobytu
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w szkole doznawała upokorzeń i niesprawiedliwości ze strony nauczycieli, a dyrektor szkoły pomimo zgłaszania
zaistnia łych nieprawidłowości (w zakresie oceniania, lekceważenia praw dziecka do poprawy oceny), nie
reagowa ł na wnoszone uwagi.

Po przeprowadzeniu rozmów z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły stwierdzono:

Ad. l Dyrektor szkoły w rozmowie z wizytatorem stwierdzi ł, że skarga na działania szkoły związane
z ocenianiem postępów edukacyjnych córki
Statutu Szkoły przez nauczycieli w zakresie procedur wystawiania i poprawiania ocen są
niesprawiedliwe i niezasadne.

Przyznał. że|
wyniki w nauce. Uczennica z roku na rok musia ła wkładać coraz większy wysi łek w uzyskiwanie
dobrych ocen. Mama dziewczynki w klasach IV- VI pod koniec semestru i roku szkolnego rozmawiała
z nauczycielami, przekonując ich. że zasługuje na wyższe oceny. Niejednokrotnie rozmawiała
również z dyrektorem szkoły, prosząc o interwencję w sprawie podwyższenia ocen. Przyk ładem takich
działań była rozmowa z Dyrektorem szkoły dotyczącą oceny z przyrody w I pół roczu klasy szóstej. Pan
Marek Woźniak nie pamięta skarg pisemnych składanych przez rodziców i twierdzi, że na pewno nie
składane one były w obecnym roku szkolnym. Od momentu wdrożenia nowej instrukcji kancelaryjnej
i wszystkie pisma wpływające do szkoły i są one odnotowywane przez sekretariat. Dotychczas od
rodziców wpłynęły tylko dwie prośby na piśmie dotyczące zmiany klasy w marcu 2019 roku.

Wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie wymienieni w skardze
złożyli pisemne wyjaśnienia w związku z pojawiającymi się wobec nich zarzutami.

Dyrektor zwrócił się również do wychowawczyni klasy i pedagoga szkolnego, aby przedstawiły opinię
o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

Według opinii wychowawcy, pedagoga oraz nauczycieli uczących zarówno w klasach
młodszych, a potem w starszych dążyła do uzyskania jak najwyższych ocen, co było bardzo widoczne
i powodowało u niej duże przemęczenie fizyczne i psychiczne. Brak snu, ciągle dążenie do osiągania
sukcesu oraz porównywanie się do innych doprowadzi ł y do pogorszenia się jej relacji z rówieśnikami.

, podczas rozmów z pedagogiem i psychologiem niejednokrotnie żali ła się na relacje z mamą.
Wspominała, że nie mogą się porozumieć i wciąż się kłócą o oceny, które otrzymuje. podkreśla ła,
że jest bardzo zmęczona i nie jest w stanie kontynuować nauki w dwóch szkołach jednocześnie
( uczęszczała do Szkoły Muzycznej w klasie wiolonczeli ), natomiast mama nie pozwala jej zrezygnować.
Konflikt rozwinął się poważnie w klasie siódmej w grudniu 2017. kiedy to mama dziewczynki
zdecydowała o umieszczeniu dziewczynki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym
w Lublinie. Powyższą informację przedstawiła pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy sama
uczennica.

W klasie siódmej i ósmej pogorszył się zdecydowanie stosunek do obowiązków szkolnych,
miała wiele godzin nieusprawiedliwionych. W związku z powyższym z powodu wagarów obniżeniu
uległ y również oceny z większości przedmiotów. Szczegóły znajdują się w załączonej opinii
wychowawczyni i pedagog.

W klasie ósmej przez ca ły rok szkolny bardzo rzadko kontaktowała się
z wychowawczynią i z nauczycielami uczącymi córkę. Pod koniec obecnego roku szkolnego
telefonowała do Dyrektora szkoły, oznajmiając, że oceny z języka polskiego i języka angielskiego
są zaniżone. Pan Marek Woźniak wyjaśni ł wówczas mamie uczennicy, że nauczyciele przedmiotów
egzaminacyjnych analizują wyniki uczniów przed, i po ostatecznym zatwierdzeniem ocen
klasyfikacyjnych, niektóre z nich mogą zostać jeszcze poprawione. Sta ło się tak również w wypadku
ocen z języka angielskiego i języka polskiego. Nie było żadnej interwencji Dyrektora, o której
informuje LKO mama uczennicy. Zgodnie z informacją przekazaną w trakcie kontroli.
nie rozmawia ła również z Dyrektorem szkoły na temat ocen z edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania
fizycznego oraz języka niemieckiego i historii. Dopiero w dniu 18 czerwca 2019 roku złoży ła podanie^

oraz. że zarzuty dotyczące łamania

była uczennicą szkoły do 19 czerwca 2019 roku osiągającą średnie
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o dwa egzaminy sprawdzające z języka niemieckiego i historii. Po dokonaniu klasyfikacji uczniów,
była to jedyna możliwość poprawy ocen. Dnia 21 czerwca 2019 r. Dyrektor udzieli ł mamie dziewczynki
odpowiedzi poprzez dziennik elektroniczny na złożone podanie. Ta odpowiedź nie została odebrana z
sekretariatu szkoły przez . Dyrektor planował, że egzaminy sprawdzające odbędą się w
dniach 24 i 25 czerwca 2019 r.. ale w dniu 21 czerwca 2019 r. na telefoniczną prośbę taty , ustali!
termin obu egzaminów na 25 czerwca 2019 r. Tata uzasadnił prośbę chęcią obecności z dzieckiem w
dniu egzaminów przez jednego z rodziców, a 24 czerwca by łoby to niemożliwe. Uczennica poprawiła
zakwestionowane przez rodziców oceny.

Dyrektor w trakcie kontroli doraźnej odniósł się również do zarzutów postawionych przez
rodziców, nauczycielom i przedstawił sporządzone przez nauczycieli wyjaśnienia, które według niego
nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistych dzia łaniach wszystkich pedagogów

a) Ocena dobra z plastyki wystawiona w klasie siódmej była konsekwencją nieoddania
pracy plastycznej i braku zaangażowania podczas zajęć. Pojawiły się nieobecności na lekcjach plastyki
(pojedyncze godziny - uczennica była nieobecna tylko na plastyce.). Na prowadzonych przez
nauczycielkę zajęciach uczennica odrabia ła prace domowe i inne, jak sama twierdzi ła priorytetowe
zajęcia. W klasie siódmej kończy się przedmiot i ocena jest wystawiana na świadectwie ukończenia
szkoły, w związku z powyższym dziecko miało możliwość uzupełnienia zaległych prac.

zgodnie ze statutem szkoły na dwa tygodnie przed wystawieniem oceny z ocen
5, 3, - wystawiła proponowaną ocenę dobrą, którą odnotowała w dzienniku elektronicznym. W tym
czasie odbywały się zebrania z rodzicami informujące o ewentualnych ocenach. nie
interweniowała i nie kontowała się z nikim ze szkoły. Wystawiając ocenę z plastyki nauczycielka
zapytała , czy satysfakcjonuje ją wystawiona ocena, odpowiedzia ła ona wówczas, że nie.

zaproponowała uczennicy uzupełnienie zaległej pracy, dziewczynka odpowiedzia ła, że jej to
nie interesuje.

rzeczywiście przyniosła do szkoły pracę formatu A4 niebędącą rzutami wewnętrznymi
i bocznymi. Nauczycielka stanowczo oświadczyła, że nigdy nie wymagała tego typu prac. Nie wymagała
również znajomości historii świątyni, gdyż takich treści nie ma w podstawie programowej. Stwierdziła,
że oczekiwała pracy, którą należało uzupełnić, z której za jej brak winna wystawić ocenę niedostateczną.
Nie miały miejsca żądania innej pracy dodatkowej. , dodała również, że
program z przedmiotu jest tak skonstruowany, że jego treści nie mają wpływu na zdolności ucznia.
Gdyby by ła zaangażowana w prowadzone zajęcia i właściwie do nich przygotowana, bez problemu
mogłaby uzyskiwać wysokie oceny.

b) Ocena bardzo dobra, a nie celująca z wychowania fizycznego w klasie VIII jest konsekwencją
braku zaangażowania w pracę na lekcjach w7 bieżącym roku szkolnym, opuszczaniem przez córkę
części zajęć oraz brakiem chęci reprezentowania szkoły w zawodach sportowych.

oznajmi ła, że uczyła od klasy czwartej i znając możliwości
dziecka podchodzi ła do uczennicy indywidualnie, ze zrozumieniem i życzliwością. Oświadczyła, że nie
przypomina sobie, aby otrzymała od jakiekolwiek zwolnienie lekarskie. Uczennica nie zgłasza ła
jej również żadnych problemów zdrowotnych.

reprezentowała szkolę w zawodach lekkoatletycznych i zdobyła z drużyną dziewcząt I
miejsce w Lublinie, czego efektem była ocena celująca z wychowania fizycznego w klasie VII, pomimo
słabszych ocen cząstkowych. Do klasy VIII nauczycielka nie miała zastrzeżeń do umiejętności i
możliwości dziewczynki, jednak w7 klasie VIII, w drugim pół roczu sytuacja zmieni ła się. , nie
przychodzi ła na lekcje wychowania fizycznego, gdy ta wypadała na pierwszej godzinie. Zdarza ło się
również, że na lekcji wychowania fizycznego poprawiała sprawdzian z innego przedmiotu, choć
powinna być na lekcji. W bieżącym roku szkolnym uczennica nie reprezentowała również szkoły na
zawodach sportowych, nauczyciel nie mia ł więc podstaw do wystawienia z przedmiotu oceny celującej.
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Ponadto. oświadczyła, że w miesiącu maju była rzadko obecna w
szkole. Nie uczestniczyła w czterech sprawdzianach z lekkiej atletyki. Nauczycielka do momentu
wystawienia oceny liczyła na podjęcie próby przez córkę poprawienia oceny, niestety najwyraźniej nie
zależało jej na tym.

Nauczycielka odniosła się też, do zarzutu związanego z zadawaniem prac pisemnych na lekcje
wychowania fizycznego. Stwierdzi ła, że prace takie wykonywały wyłącznie osoby chętne w ramach
edukacji zdrowotnej, dążące do poprawy oceny. Prace pisemne nie były zadawane wszystkim uczniom.

c) Ocena z przyrody w klasie szóstej wystawiona na koniec roku szkolnego z przyrody
wynikała z ocen cząstkowych. Rodzice nie wnosili próśb o możliwość jej poprawy (na przykład poprzez
egzamin sprawdzający ). Zarzut stawiany wobec nauczyciela że ..mściła się
bezlitośnie" po interwencji u dyrektora w sprawie poprawy oceny na koniec I pół rocza, nie odpowiada
rzeczywistości. Ocena roczna z przyrody zosta ła wystawiona zgodnie z zasadami oceniania
znajdującymi się w statucie szkoły. W czasie pobytu uczennicy w szkole w następnych latach w klasie
siódmej i ósmej. nie uczyła .

Nauczycielka odniosła się również do zarzutu wystawiania ocen z wagą 80. oznajmiając, że
nie ma w dzienniku elektronicznym takiej wagi. Natomiast propozycję oceny z przyrody w klasie VI
w pierwszym półroczu wystawiła na podstawie trzech ocen. Po rozmowie z Dyrektorem szkoły,
i ponownym przeanalizowaniu ocen, na pierwsze półrocze z przyrody otrzymała ocenę dobrą. Na
koniec roku szkolnego po klasie szóstej otrzymała natomiast ocenę dostateczną. Wystawiona ona
została z następujących ocen cząstkowych: sprawdziany- 4,3,3,2,3,3, kartkówki - 3+, zeszyt ćwiczeń
i , zeszyt przedmiotowy- 1.

analizując pracę z uczennicą stwierdzi ła, że nigdy nie była dla uczniów
bezlitosna. Oceniając uczniów stosowała zasady obowiązujące w statucie Szkoły Podstawowej nr 29
w Lublinie. Dodała, że dotychczas nie pisano na nią skarg i nie stawiano jej podobnych zarzutów..
Dziewczynkę traktowała jak każdego innego ucznia.

d) - odniosła się również do zarzutów przedstawionych
przez i oświadczyła, że uczennica nie wywiązała się obowiązku napisania pracy -
kartkówki na ocenę pozytywną. Uczennica nie wykazała chęci jej poprawy i rodzice nie interweniowali
w powyższej kwestii. Oskarżając o złamanie procedury przy
wystawianiu oceny końcoworocznej. óre
uzyskała w pierwszym półroczu. Ponadto uczennica nie napisała pozytywnie ostatniej pracy pisemnej,
przed którą poinformowała nauczycielka uczniów klasy, do której uczęszcza , o możliwości zmiany
oceny na wyższą lub niższą.

Matka uczennicy informuje LKO o tym, że ocena niedostateczna córki spowodowana była jej
nieobecnością, co nie jest prawdą, gdyż tę kartkówkę napisa ła i otrzymała z niej ocenę
niedostateczną, dlatego też ocena końcoworoczna została wystawiona niżej niż proponowana.

stawiając zarzuty nauczycielom w tym jednym przypadku miała zasadną
uwagę związaną z ocenianiem jej córki z powyższego przedmiotu, gdyż nauczycielka niedostosowala
się do zapisów statutu szkoły. W statucie Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie nie istnieje bowiem
informacja o trybie i warunkach obniżenia zaproponowanej przez -

oceny. Ponadto nauczycielka niewłaściwie określi ła nazwę egzaminu, który mia ła przygotować dla
i nazwala go egzaminem klasyfikacyjnym.

e) Drugi egzamin sprawdzający na życzenie rodziców przygotowała .
z powodu zakwestionowania oceny dostatecznej z historii. nie uczestniczyła w czerwcu w żadnej
lekcji historii.

Otrzyma ła proponowaną ocenę dostateczną z powodu uzyskanych w drugim półroczu ocen
cząstkowych: 5+ praca domowa. 3 praca klasowa. Nie uczestniczyła natomiast w kolejnym
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sprawdzianie, i nie chciała samodzielnie go napisać mimo próśb i napomnień nauczycielki, i deklaracji
ze strony dziewczynki. Na zakończenie pierwszego pół rocza uczennica otrzyma ła 3+. ostatecznie więc
na koniec roku została wystawiona ocena dostateczna. Do końca roku szkolnego nie wzbudzała żadnej
reakcji ze strony rodziców i uczennicy, ani zapytań o możliwość poprawy. Ocena zaproponowana
została przez nauczycielkę utrzymana.

ł 8 . Zalecenia, termin realizacji:

1. Zaleca się na wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem statutu szkoły przez pracowników
pedagogicznych i podejmowanie zgodnie z zawartymi w statucie zapisami dzia łań w zakresie oceniania,
klasyfikacji i promowania uczniów. Statut Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza
w Lublinie §123- § 157 i § 1 rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania promowania uczniów i sł uchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2016 rpoz.1943 z
póź.zm.).
2. Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.. poz. 967 z późn. zm.). Szczególnie monitorować dzia łania
wychowawców klas w kontaktach z uczniami i ich rodzicami.

Realizacja zaleceń będzie monitorow'ana podczas każdej kontroli planowej i doraźnej w szkole.

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

Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia
zastrzeżeń -w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zaw iadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest
obow iązany pow iadomić:

3) organ spraw ujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń:
4) organ prowadzący szkolę lub placów kę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

Lublin, dnia 18 lipca 2019 roku Lublin, dnia 18 lipca 2019 roku

^ A I/ YTATORSTA «

SZKOLĄ PODSTAWOWA Nr 29
im. Adama Mickiewicza

20-604 Lublin, ul. Wajdeloty 1
tel. (081) 525-21-23
REGON 000714283

DYREKTOR SZKOŁY
OA'

w °~:niak
W ^ T ' ( iniyjscowośc, duła i podpis

dyrektora szkoły placówki)
(miejscowość. dala i podpis wizytatora)

Poświadczani odbiór protoko ł u kontroli:
1^tó^ftfezKOŁY

Data i j5óup1s dvrekYóra'4zkol>-

Zgodnie z §16 i /sl.l pkC rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 201 ~r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 201 ~ r. poz. I 65<S ). protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora
szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.




