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Znak sprawy-WKO.141^15.2019.ATNumer upoważnienia: WKO.5533.232.2019.AT

Data wydania upoważnienia: 15 Iipca 2019 roku

Nr kontroli w rejestrze szkoły: <§
Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator Oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: 11 lipca 2019 roku - telefonicznie

CRS -226/2019

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Janiny i Jana Dębowskich w Dębowicy 70,
2. 21-404 Trzebieszów
3. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Krzysztof Kazana
4. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności kontroli w

szkole lub placówce: 16 Iipca 2019 roku
5. Imię i nazwisko kontrolującego: st. wizytator st. wizytator Alicja Tynowska
6. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Lubelski Kurator Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
7. Tematyka kontroli: Skarga absolwenta szkoły na decyzję klasyfikacyjną rady pedagogicznej zachowania

ucznia .
Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2018 r. poz. ),
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1148),
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) rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach § 14 ust. l (Dz. U.2003 poz. 69 z póź. zm.)
inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.f)

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

Dnia 28 czerwca 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęła skarga absolwenta Szkoły
Podstawowej w Dębowicy, na decyzję klasyfikacyjną rady pedagogicznej dotyczącej oceny zachowania ucznia

. powiadomił tutejszy urząd, że w trakcie meczu międzyklasowego uczniów ostatnich
klas szkoły podstawowej i gimnazjum doszło do bójki. Uczestniczyli w niej i .



2

Skarżący zwrócił również uwagę na brak możliwości uzyskania przez siostrę kryteriów zachowania
zapisanego w statucie szkoły. Informując o ich braku na stronie internetowej szkoły.

Zdarzenie o którym pisał miało miejsce 3 czerwca 2019 roku, w dniu w którym
zorganizowano w szkole Dzień Dziecka. Rozgrywki sportowe z siatkówki trwały od godziny 11.00 - 13.00. na
sali gimnastycznej przebywali wówczas uczniowie las VIII , VII i dwa oddziały gimnazjalistów z klasy III A i III
B. Opiekę nad nimi sprawowało trzech nauczycieli, którzy zgodnie z planem lekcji byli odpowiedzialni za ich
bezpieczeństwo. Rozgrywki prowadziła matka ucznia uczestniczącego w bójce, .
Zdarzenie miało miejsce przed zakończeniem rozgrywek, około godz, 12.30.

O zdarzeniu natychmiast poinformowała dyrektora Wyjaśniła, że w trakcie rozgrywek
sportowych na Sali gimnastycznej doznał urazu nosa i mocno krwawi. Dyrektor przebywał wtedy na
boisku z młodszymi uczniami na innych zajęciach sportowych. Udał się do szkoły i w łazience spotkał ,
któremu udzielano pierwszej pomocy. Była tam również pracownik obsługi. Po umyciu
twarzy wraz z dyrektorem udali się do pokoju nauczycieli wychowania fizycznego. Przyszła tam również

, która wcześniej sędziowała mecz siatkówki i . Tam jeszcze przez pewien czas
uczniowi udzielano pomocy, w celu powstrzymania krwawienia. bardzo niegrzecznie zachowywał
się wobec nauczycielki Wykrzykiwał, że źle sędziowała i dlatego klasa VIII przegrała
mecz z III A, w której grali gimnazjaliści. Chłopcu nie podobało się również, że mecz wygrywają uczniowie z
klasy, w której uczy się syn nauczycielki, .

Od momentu kiedy klasa VIII została wyeliminowana z zawodów, z ust chłopców tej klasy:
słychać

zwracała chłopcom uwagę na niewłaściwe uwagi i zachowanie, nie odniosło to
jednak skutku. Uczniowie z lasy VIII nie kibicowali drużynie, w której grał , toteż dokuczali mu.

Gdy nachylił się po piłkę, gdyż do niego należała kolejna zagrywka, kopnął go
w nogę. Wtedy zaczął się z nim przepychać, a na plecy skoczył mu . wówczas uderzył
go odpychając. Obecne na Sali nauczycielki i pracownica szkoły udzieliły chłopcu pierwszej pomocy.

W międzyczasie wychowawczyni klasy VIII zadzwoniła po rodziców , natomiast dyrektor
widząc, że ma on skrzywiony nos, nakazał wezwać pogotowie. W krótkim czasie do szkoły przyszedł ojciec

, potem jego mama. Po przyjeździe karetki poszkodowany uczeń wraz z matką pojechali do szpitala.
Następnego dnia dyrektor powiadomił policję o zaistniałym zdarzeniu. Funkcjonariusze przybyli do

szkoły około godz. 12.00 i w obecności dyrektora przeprowadzili rozmowę z uczniem klasy VIII
uczestniczącym w bójce, który uderzył w nos i nauczycielką sprawującą

opiekę nad uczniami w trakcie meczu. Po zakończonych rozmowach oświadczyli, że sprawa zostanie skierowana
do sądu rodzinnego.

W dniu zdarzenia dyrektor szkoły przeprowadził rozmowy z nauczycielami sprawującymi opiekę nad
uczniami w trakcie meczu i polecił im przygotować w formie pisemnej notatki służbowej opis zaistniałego
zdarzenia. Dnia 5 czerwca 2019 roku powołano zespół powypadkowy mający rozpatrzeć przyczyny i okoliczności
wypadku. Zespół przeanalizował zaistniałe zdarzenie, sporządził protokół, który podpisała matka
poszkodowanego ucznia.

Dnia 12 lipca 2019 roku odbyła się klasyfikacyjna rada pedagogiczna. Wcześniej do wiadomości
rodziców poprzez dziennik elektroniczny podano przewidywane oceny roczne uczniów. Dyrektor szkoły, zanim
dokonano klasyfikacji i podjęto stosowną uchwałę, przypomniał nauczycielom zapisane w statucie kryteria
oceniania. Następnie wychowawcy klas omówili osiągnięcia i problemy w zakresie dydaktyki i zachowania
uczniów. wychowawczyni klasy III A omówiła osiągnięcia uczniów swojej klasy, w tym

.
Uczeń na podstawie zaproponowanych ocen przez nauczycieli, samooceny, oceny kolegów z klasy oraz
wychowawcy klasy otrzymał ocenę: bardzo dobrą - dobrą, pomimo zaistniałego zdarzenia w dniu 3 czerwca 2019
roku i uwag nauczycieli na powyższy temat, uczeń ostatecznie otrzymał ocenę dobrą.

Poszkodowany również otrzymał taką ocenę, gdyż podobnie jak poza jednym
niefortunnym zdarzeniem był aktywny społecznie na terenie klasy i szkoły.

Dnia 16 lipca 2019 roku odbyła się kontrola doraźna w Szkole Podstawowej w Dębowicy, w trakcie
której analizowano działania związane z klasyfikacją roczną uczniów. Wizytator na podstawie przedstawionych
dokumentów analizował też, problem podjęty przez w sprawie oceny klasyfikacyjnej
zachowania kolegi. Uczeń ponieważ jest nieletni i niezwiązany rodzinnie nie mógł uzyskać
informacji naąDOwyższy temat. Poinformowany został, że podjęty problem mogą zgłosić w jego imieniu rodzice.
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Dokonano również kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, w ramach której stwierdzono
uchybienia w zakresie opieki nad uczniami.

Po rozmowie z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły na temat zaistniałego incydentu zakończonego
bójką wizytator stwierdził, że niedostateczna była opieka nauczycieli nad uczniami i ich bezpieczeństwem,
a pojedyncze uwagi kierowane do uczniów okazały się nieskuteczne. Zobowiązał więc dyrektora szkoły do
wzmocnienia nadzoru nauczycieli nad bezpieczeństwem dzieci i na bieżąco jego monitorowania.

Ponadto wizytator zwrócił uwagę dyrektorowi, na przypomnienie nauczycielom regulaminów zajęć
pozalekcyjnych i zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w ich takcie. Przypomniał o udostępnieniu statutu szkoły
na stronie internetowej szkoły i jego aktualizacji zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, pomimo
dostępności statutu na terenie biblioteki szkolnej

Zalecenia, termin realizacji:

Zaleca się:

Wykonywać zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych
przez szkołę - art.68 ust.pkt.3 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz 996 z póź. zm).

2. Na bieżąco monitorować zachowanie uczniów w różnych sytuacjach szkolnych. 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.).

1 .

Realizacja zaleceń będzie monitorowana 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 tenninie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest
obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
24 lipca 2019 roku

DYREKTORSZ:
Data i podpis dyrektora szkoły

KrzysztofKazana
Zgodnie z §16 ust.l pkt7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora
szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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