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Numer sprawy w rejestrze - WKO.1410.69.2019.EW/DDR
Numer skargi w CRS - 237/2019

PROTOK ÓŁ KONTROL I DORA ŹNE J
1. Nazwa i adres szkoły/placówki: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica

w Lublinie, Aleje Racławickie 26, 20 - 043 Lublin
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Stanisław Stoń
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placówce: 18 lipca 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Ewa Walczak, Dorota Drożdżowska - Rejmak
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty

w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20 - 950 Lublin
6. Tematyka kontroli: ocena trybu ustalenia uczennicy , rocznej oceny

klasyfikacyjnej z fizyki i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz organizacji
dla uczennicy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Podstawa prawna:
- art. 55 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 gradnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1148),
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457

z późn. zm.),
- § 2 pkt 9 i § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
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- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r„ poz. 977 z późn. zm.).

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

W dniu 12 lipca 2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu: 12 lipca 2019 r.) rodzice
, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica

w Lublinie, skierowali do Lubelskiego Kuratora
Oświaty skargę na dyrektora liceum, Pana Stanisława Stonia, dotyczącą ustalenia niezgodnie
z przepisami prawa rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z fizyki z powodu
nieuwzględnienia zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia tej oceny, niewyrażenia zgody
na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego z fizyki na podstawie art. 44n ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.)
oraz powołanie się przez Pana Stanisława Stonia, dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego,
na niewłaściwy przepis Statutu (§ 48) ww. liceum w piśmie skierowanym do

w dniu 8 lipca 2019 r., który to zapis ww. paragrafu nie odnosi się do art. 44n
(egzamin sprawdzający) przytaczanej wyżej ustawy.

Wcześniej, w dniu 14 czerwca 2019 r. skierowali dwa pisma
do szkoły:
- pierwsze do dyrektora liceum, Pana Stanisława Stonia, z prośbą o wydanie wszystkich prac
pisemnych, jakie uczennica , napisała w ciągu roku szkolnego
2018/2019 oraz opinii, którą szkoła sporządziła na wniosek poradni psychologiczno-
pedagogicznej w związku z ubieganiem się o przyznanie
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z języka hiszpańskiego;
- drugie do wicedyrektora liceum, z prośbą o przesłanie treści
zadania, które podyktował , w dniu 12 czerwca 2019 r., w celu poprawy
I semestru wraz z uzasadnieniem, dlaczego zostało uznane za błędnie rozwiązane.
Z treści skargi z dnia 12 lipca 2019 r. wynika, że na powyższe pisma nie
otrzymali odpowiedzi.
Ponadto, , do powyższej skargi dołączyli kopię opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie, kopie zaświadczeń lekarskich z 26 listopada
2018 r. i 19 czerwca 2019 r., wystawione przez doktora nauk medycznych:

specjalistę psychiatrii i neurologii dziecięcej Szpitala
Neuropsychiatrycznego im. prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie, pismo z dnia 24 czerwca
2019 r., zatytułowane ZASTRZEŻENIA i skierowane do dyrektora liceum, Pana Stanisława
Stonia, w którym wyrazili swoje zastrzeżenia dotyczące ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z fizyki i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
wystawionych ich córce, , uczennicy ww. liceum.

W związku z powyższym, w dniu 18 lipca 2019 r. przeprowadzono kontrolę doraźną
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie. Podczas kontroli
dokonano analizy dokumentacji szkolnej (statut liceum: książka - Rejestr Przesyłek
Wpływających; książka - Rejestr Przesyłek Wychodzących; pisma skierowane w dniu
14 czerwca 2019 r. do dyrektora liceum, Pana Stanisława Stonia i do wicedyrektora liceum,

; pisemna odpowiedź dyrektora z dnia 8 lipca 2019 r. udzielona
na ich pismo skierowane w dniu 24 czerwca 2019 r. (ZASTRZEŻENIA):

wydruk z dziennika elektronicznego ocen bieżących, śródrocznych oraz rocznych uczennicy
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z poszczególnych zajęć edukacyjnych; wydruk z dziennika elektronicznego
dotyczący frekwencji uczennicy: tabela ocen zachowania wystawionych przez wychowawcę
i nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych, samoocena zachowania
oraz tabela zawierająca propozycje uczniów w odniesieniu do oceny zachowania

: dziennik psychologa szkolnego; pisemny wniosek Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 z prośbą o wydanie opinii o funkcjonowaniu w szkole ,
opinia sporządzona przez szkołę na pisemny wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Lublinie (14 grudnia 2018 r.); dwukrotnie sparafrazowana przez Rodziców opinia
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie z dnia 27 grudnia 2018 r.: protokół
z dnia 29 stycznia 2019 r. ze spotkania rodziców, wicedyrektora liceum, wychowawcy,
psychologa szkolnego z przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie
sytuacji uczennic). ; pisemna informacja na temat Indywidualnego Programu
Wsparcia dla sporządzonego w dniu 6 marca 2019 r. na podstawie ww. opinii Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie; harmonogram roku szkolnego 2018/2019;
informacja dla nauczycieli zaczerpnięta z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
na temat zaleceń, jakie szkoła powinna realizować wobec uczennicy, zamieszczona
przez wychowawcę w dzienniku elektronicznym; lista obecności z zebrania rodziców
z dnia 6 czerwca 2019 r. informującego o przewidywanych ocenach rocznych; protokół
zebrania Komisji w sprawie ustalenia rocznej oceny zachowania z dnia 1 lipca
2019 r.; pismo dyrektora liceum z dnia 1 lipca 2019 r. informujące
na temat ustalonej przez Komisję oceny zachowania ; pismo dyrektora szkoły
informujące rodziców o braku podstaw do podważenia procedury wystawienia oceny rocznej
z fizyki; sprawdziany i kartkówki napisane przez z fizyki w roku szkolnym 2018/2019;
sprawozdania nauczycieli z realizacji dostosowania wymagań edukacyjnych dla

), wydruki korespondencji ze sł użbowej poczty email pomiędzy wicedyrektorem
a uczniami . w tym celem ustalenia terminów

sprawdzianów oraz poprawy sprawdzianów, a także przeprowadzono rozmowę:
z wicedyrektorem liceum, (nauczycielem fizyki) oraz
wicedyrektorem liceum,

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
jest uczennicą o profilu matematyczno-fizyczno-

informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Lublinie.
Z zaświadczenia lekarskiego wydanego przez Szpital

w Lublinie, z dnia 26 listopada 2018 r. wynika, że uczennica objęta jest
opieką specjalistyczną

. Posiada również opinię nr PPP2.440.384a.2018/19 Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2 w Lublinie,



W odniesieniu do zarzutu ustalenia niezgodnie z przepisami prawa
niedostatecznej, rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych z fizyki z powodu
nieuwzględnienia zastrzeżeń rodziców, dotyczących trybu ustalenia tej oceny i niewyrażenia
zgody przez dyrektora liceum. Pana Stanisława Stonia, na przeprowadzenie egzaminu
sprawdzającego z fizyki na podstawie art. 44n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 357) stwierdzono iż. zgodnie z art. 44h cytowanej wyżej
ustawy, śródroczne i roczne (...), oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Jednocześnie nauczyciele
prowadzący dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, posiadającego opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, o specyficznych trudnościach
w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania na podstawie tej opinii,
zgodnie z § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843). W trakcie
przeprowadzania czynności kontrolnych i po przeanalizowaniu dokumentu szkolnego:
Indywidualny Program Wsparcia, sporządzonego w dniu 6 marca 2019 r. na podstawie opinii
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie (5 luty 2019 r.) stwierdzono,
że nauczyciele uczący w klasie zostali zobowiązani do dostosowania i indywidualizowania
wymagań edukacyjnych wobec . W I półroczu zaproponowano Jej dodatkowe lekcje -
kolo języka hiszpańskiego, jak również indywidualizację pracy z dodatkowymi materiałami
rozwijającymi umiejętności języka hiszpańskiego na zajęciach programowych, a w II
półroczu zapewniono zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia z języka hiszpańskiego.
Potwierdza to również wydruk z dziennika elektronicznego, zawierający informację
zamieszczoną przez wychowawcę. na temat zaleceń poradni
wobec dla wszystkich nauczycieli uczących w klasie . Z informacji uzyskanych od
wicedyrektorów: oraz psychologa
szkolnego, wynika, że uczestniczyła w zajęciach koła języka
hiszpańskiego, ale zaprzestała korzystania z otrzymywania dodatkowych materiałów do nauki
języka hiszpańskiego. Ponadto, z opinii o Sytuacji i Funkcjonowaniu Dziecka, sporządzonej
przez wychowawcę i psychologa szkolnego w dniu 14 grudnia 2018 r. na wniosek Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie wynika, że już w I półroczu została
objęta pomocą psychologiczną na terenie szkoły w formie indywidualnych spotkań
z psychologiem szkolnym, co potwierdziła analiza wpisów w dzienniku psychologa
(26.10.201s\, 29.10. 2018 r„ 6.11.2018 r„ 8.11.2018 r., 14.11.2018 r., 22.11.2018 r.,
26.11.2018 r., 24.01.2019 r.). Z kolei z analizy pisemnych prac z fizyki
(kartkówki i sprawdziany) wynika, że dziewczynka uczy się teorii, ale ma problemy z jej
zastosowaniem. Trudności pojawiają się. gdy teoria wyraża się wzorami, wykresami i
schematami, których nie potrafi zastosować, przekształcić i wyciągnąć wniosków. Ma
problemy z czytaniem poleceń - czasami pisze wszystko, co wie na temat teorii dotyczącej
polecenia, ale nie wykonuje samego polecenia. dużo wysi łku i pracy wk łada w
przygotowywanie się do zajęć, co nie przekłada się na mierzalne efekty. Uczennica
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rozwiązywała standardowe testy, takie jak cala klasa, natomiast dostosowanie wymagań (nie
są obniżone) uwidacznia się w kartkówkach zawierających najczęściej dwa polecenia: jedno
dotyczące teorii, a drugie o niewielkim poziomie trudności. Jedna z kartkówek dotyczyła
analizy tekstu popularnonaukowego i odpowiedzeniu na kilka pytań na jego podstawie -
na żadne z pytań nie odpowiedziała. Podobna sytuacja dotyczyła sprawdzianu,
którego wykonanie polegało na przeczytaniu tekstu i udzieleniu odpowiedzi na pytania
oraz obliczeń.

Dostosowanie wymagań uwidacznia się również w pracach poprawkowych.
Nauczyciel fizyki, wicedyrektor , w poprawie z I pół rocza przedstawi ł
do rozwiązania zadania tekstowe o poziomie łatwości łatwym i średnim, z czego Uczennica
uzyskała lA punktów. Również na kartkówce z fizyki jądrowej zadania zostały u łożone
z uwzględnieniem trudności uczennicy związanych z abstrakcyjnym myśleniem, polegające
głównie na przyporządkowaniu liter odpowiednim cyfrom, pod którymi kryły się różne
stwierdzenia oraz zadania, polegające na narysowaniu schematycznego modelu budowy
bomby rozszczepieniowej i fuzyjnej, czy schematu budowy elektrowni jądrowej - Uczennica
nie podjęła próby rozwiązania zadań. Z informacji uzyskanych od nauczyciela fizyki wynika
również, że większość Jej prac, to prace puste i pokreślone, a więc nie poddające się
merytorycznej ocenie, ani komentarzowi, ponieważ brak jest możliwości wskazania
poprawnych czynności oraz błędów, co również potwierdziło się w oglądzie prac.
Należy również podkreślić, że w celu dostosowywania i indywidualizowania wymagań
edukacyjnych, zagadnienia wymagające myślenia odtwórczego były realizowane
wtedy, kiedy Uczennica była obecna na zajęciach. Podczas rozmowy przeprowadzonej
z nauczycielem fizyki, wicedyrektorem wynika, że we
wszystkich pracach pisemnych sprawdzających wiedzę, tam gdzie było to możliwe, pojawiały
się komentarze i uwagi nauczyciela, dotyczące udzielanych przez Uczennicę odpowiedzi
i popełnionych przez nią błędów. Kontrolujący zwrócili jednak uwagę na fakt, że w pracach
pisemnych brak jest pisemnych informacji do zadań wymagających korekty i wskazania
sposobu prawidłowego rozwiązania. stwierdził, że bardzo często komentował
i ustnie wyjaśniał popełnione przez nią błędy w pracach pisemnych. Zgodnie
z zaleceniem Poradni, stwarzał uczennicy wielokrotnie możliwość poprawy ocen, także
kartkówek, które według Statutu liceum nie podlegają poprawne. Tak więc nauczyciel dawał
możliwość wielokrotnego poprawiania ocen z prac pisemnych. Dotyczyło to nie tylko
ale wszystkich uczniów klasy . Fakt ten nie koliduje z zaleceniami zawartymi w opinii
poradni. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że po dostarczeniu opinii ww. Poradni
do szkoły, Rodzice nie zostali poinformowani o wymaganiach dostosowanych do potrzeb
i możliwości Uczennicy (brak dokumentacji poświadczającej przekazanie Rodzicom takiej
informacji). Dowodem na potwierdzenie tej tezy jest brak informacji zapisanej w dzienniku
elektronicznym o sposobie i częstotliwości możliwości poprawy oceny za I półrocze, jak
również bieżących ocen. Na podstawie materiału dokumentacyjnego dostarczonego przez
Rodziców (wydruki z konta rodziców i ucznia z dziennika elektronicznego) stwierdzono,
że nauczyciel fizyki, wicedyrektor , przez cały rok szkolny nie
zamieszczał żadnych informacji w dzienniku elektronicznym na temat terminów
przewidywanych sprawdzianów oraz ich popraw. Praktykowaną przez nauczyciela fizyki,

, była ustna forma informowania uczniów o sprawdzianach
i terminach poprawy, a także kontakt poprzez pocztę e-mail dostępną na panelu dziennika
elektronicznego. Formy, które dopuszcza Statut szkoły, to: kontakt osobisty z wychowawcą
i nauczycielami, kontakty podczas zebrań z rodzicami, wypisy w dzienniku elektronicznym.

5



W związku z powyższym zarzut Rodziców o naruszeniu trybu ustalenia rocznej oceny
klasyfikacyjnej z fizyki, nieuwzględnieniu zastrzeżeń dotyczących trybu ustalenia oceny
rocznej z fizyki i niewyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego
z ww. zajęć edukacyjnych na podstawie art. 44n ust. 4 ustawy o systemie oświaty,
nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonym materiale przedmiotowej sprawy.

Faktem natomiast pozostaje, iż w odpowiedzi na pismo rodziców z dnia 24 czerwca
2019 r., dyrektor szkoły, Pan Stanisław Stoń, błędnie powołał się na zapis § 48 Statutu
I Liceum Ogólnokszta łcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie, który odnosi się
do podwyższenia proponowanej, rocznej oceny klasyfikacyjnej, a nie do ustalonej oceny
rocznej. Procedury odwoławcze od ustalonych ocen opisane są w § 51 ww. statutu. Rolą
dyrektora jest dołożenie wszelkich starań, aby odpowiadać na pisma, powołując się
na adekw-atne zapisy prawa wewnątrzszkolnego zamieszczone w Statucie szkoły.

W odniesieniu do zarzutu ustalenia niezgodnie z przepisami prawa rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania poprzez nieuwzględnienie opinii nauczycieli, uczniów danej
klasy oraz samej uczennicy nie znajduje potwierdzenia w zgromadzonej dokumentacji
szkolnej (tabela przewidywanych ocen zachowania uczniów klasy . wypełniona
przez wszystkich nauczycieli, tabela samooceny tabela wzajemnej oceny zachowania
uczniów klasy ). Na podstawie powyższej dokumentacji stwierdzono, że wszyscy
nauczyciele ocenili zachowanie na poprawne. Na 32 zapisanych do klasy uczniów,
23 z nich wypełniło tabelę wzajemnej oceny zachowania: 1 uczeń wstawił ocenę bardzo
dobrą. 9 ocenę dobrą, 11 poprawną i 2 nieodpowiednią. Sama uczennica oceniła swoje
zachowanie jako bardzo dobre. Niezgodne z prawdą jest. iż nauczyciele nie zostali
poinformowani przez wychowawcę klasy o tym, że uczennica posiada opinię psychologiczno-
pedagogiczną, a także zaświadczenia lekarskie wystawione przez specjalistę

Szpitala w Lublinie.
Powyższe potwierdzono na podstawie przeprowadzonej w dniu kontroli rozmowy
z wicedyrektorami oraz wpisu w dzienniku elektronicznym, dokonanym przez wychowawcę
klasy, (brak daty wpisu), po otrzymaniu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej z dnia 5 lutego 2019 r. § 47 ust. 7 Statutu liceum określa
szczegółowe kryteria oceny zachowania, wg. których zachowanie poprawne cechuje ucznia
który wypełnia podstawowe obowiązki szkolne; na ogól wywiązuje się ze swoich zadań; nic
bierze udziału vr ż yciu klasy i szkoł y lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie
nauczyciela; poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, koleżanek i kolegów - kultura
osobista nie budzi zastrzeżeń; raczej stosuje się do poleceń i uwag dotyczących jego postawy
uczniowskiej i zachowania; wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych

i tego, co dzieje sie w jeso środowisku. W dokumentacji szkolnej brak jest analizy spełniania
przez uczennicę kryteriów oceny zachowania - poprawne.

Z powyższego wynika, że zarówno wychowawca, jak i nauczyciele uczący w klasie
nie uwzględnili swoistych zaburzeń cechujących uczennicę, opisanych w opinii Poradni.
W związku z tym, zgodnie z art. 70, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
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oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148), zasadne jest zastrzeżenie trybu ustalenia rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania i ponowne jej ustalenie poprzez powołaną komisję
do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dla uczennicy, .

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego braku w Statucie liceum terminu ustalania
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania
stwierdzono jego niezasadność, gdyż § 41 ust. 1 ww. statutu określa, że klasyfikowanie
śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć
edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustalaniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych. Klasyfikację po I semestrze ustala się w połowie roku szkolnego
(18 tygodni), a po II semestrze, w ostatnim tygodniu, przed rozpoczęciem wakacji letnich.
Termin ustalania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych dostosowuje się
do ogólnych ram czasowych roku szkolnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego. Ponadto, w Harmonogramie Roku
Szkolnego 2018/2019 I Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie, udostępnionego na stronie
internetowej szkoły, znajduje się informacja o ostatecznym terminie wystawiania ocen
za II semestr (12 czerwca 2019 r., godzina 15. 00). Oceny z fizyki i zachowania zostały
wystawione w dniach 13 i 14 czerwca 2019 r. Fakt ten nie miał wpływu na ostateczne oceny,
lecz stworzył uczennicy dodatkową szansę (w dniu 12 czerwca 2019 r.) podjęcia kolejnej
próby zaliczenia materiał u z fizyki za I półrocze.

W odniesieniu do zarzutu dotyczącego nieuwzględniania w toku bieżącej pracy
z uczennicą , opinii psychologiczno-pedagogicznej, a także nierealizowania
dostosowań wynikających z treści powyższej opinii stwierdza się, że nauczyciele zostali
zapoznani z dokumentem (wpis w dzienniku elektronicznym), a także realizowali zalecenia
poprzez dostosowania. Potwierdzenie znajduje się w sprawozdaniach nauczycieli
podsumowujących pracę dydaktyczną realizowaną na poszczególnych zajęciach
edukacyjnych. W toku analizy dokumentacji z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej stwierdza się. że do szkoły została dostarczona przez rodziców dwukrotnie
sparafrazowana opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie z dnia
27 grudnia 2018 r. Z pozyskanych dokumentów wynika również, że psycholog szkolny.

odbyła liczne spotkania z Rodzicami, wychowawcą klasy
pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie, czego efektem

są wytworzone dokumenty: wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Lublinie
o wydanie opinii o funkcjonowaniu w szkole, wpisy w dzienniku psychologa
szkolnego, notatka sporządzona w dniu 29 stycznia 2019 r. ze spotkania w sprawie uczennicy

(podpisana przez Rodziców: :
psychologa ww. Poradni, wychowawcę: psychologa szkolnego:

i wicedyrektora: ). Psycholog szkolny w porozumieniu
z wychowawcą klasy Id opracował dokument: Indywidualny Program Wsparcia dla

. O powyższym dokumencie rodzice nie zostali pisemnie poinformowani, co jest
niezgodne z § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 z późn. zm.).
Ponadto, rodzice nie zostali pisemnie poinformowani o ustalonych dla formach,
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymiarze godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane, co jest niezgodne z § 22 ust. 1 i 2
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.

W odniesieniu do zarzutu Rodziców nieudzielenia odpowiedzi na pisma z dni
13 i dnia 14 czerwca 2019 r. (daty wpływu: 14 i 18 czerwca 2019 r.) skierowane do dyrektora
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szkoły, Pana Stanisława Stonia i wicedyrektora. stwierdza się
zasadność powyższej tezy. Potwierdzeniem jest brak w Rejestrze Przesyłek Wychodzących
adnotacji wysłania pism do co potwierdzi ła również rozmowa
z wicedyrektorami. Jest to niezgodne z przepisem Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

Na tym czynności kontroli zakończono.

Zalecenia, termin realizacji: 26 sierpnia 2019 r.9.

1) Zaleca się rozpatrywać skargi i wnioski zgodnie z przepisem Działu VIII
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r.. poz. 2096 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

2) Zaleca się ponowne ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
nr 2 w Lublinie, zgodnie z art. 44h ust. 1 w zbiegu z art. 44b ust. 10 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).
i § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w związku z art. 70 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148).

3) Zaleca się pisemne informowanie przez dyrektora szkoły rodziców ucznia
albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.).

4) Zaleca się ocenianie pod koniec roku szkolnego efektywności udzielnej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, wspólnie z Uczennicą i Jej Rodzicami poprzez
przeprowadzenie analizy skuteczności podjętych działań, zawartej w zaleceniach
opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, zgodnie z § 19 ust. 8
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532. z późn. zm.).

5) Zaleca się określenie w Statucie liceum zasad współdziałania szkoły z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży, a także organizację i formy współdziałania szkoły
z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, zgodnie z art. 98
ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r..
poz. 1148).

6) Zaleca się określenie w Statucie liceum ustalenie warunków i sposobu przekazywania
rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia
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oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, zgodnie z art. 44b ust. 6 pkt. 7 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457.
z późn. zm.).

7) Zaleca się zmodyfikowanie zapisów zawartych w Statucie I Liceum
Ogólnokształcącego, dotyczących określania kryteriów ustalania oceny zachowania
o treści odnoszące się do uczniów posiadających opinię lub orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i sł uchaczy w szkołach
publicznych ( Dz. U. z 2015, poz. 843).

8) Zaleca się uwzględnianie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ustalaniu
oceny zachowania uczniów, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
( Dz. U. z 2015, poz. 843).

Termin realizacji zaleceń: 26 sierpnia 2019 r.

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

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

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń.
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń oraz o sposobie

ich realizacji.

WICEDYREKTOR
0!, . 'zakuta

(miejscowość, clata i podpis
d)rektora szkol)vplaccn\'ki)

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

.WlZYTATO\ /~\ -\* I / ) .Poświadczam odbiór protoko ł u kontroli :
U )Ska ' Kejfrr*>,

W/J CEDYREKTOR
&at.M

i fblccL tSwSwl ^0 kt f l g i

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2017 /: w sprawie
nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 201" /: , poz. 165$ ). protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego
i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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