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Data wydania upoważnienia: 25 lipca 2019 r.

Nr kontroli w rejestrze szkoły: 40
Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator Oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: rozmowa telefoniczna z dyrektorem przedszkola w dniu
25 lipca 2019 r.
CRS 233/2019

P ROTOKÓŁ KONTROL I DORA ŹNE J

1. Nazwa i adres szkoły: Przedszkole nr 44 w Lublinie, ul. Maszynowa 6, 20-218 Lublin
2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Barbara Ginejko
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły

się czynności kontroli w szkole lub placówce: 30 lipca 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Ewa Walczak, Dorota Drożdżowska-Rejmak
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator Oświaty,

ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: organizacja pracy przedszkola, zapewnienie dzieciom pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa.
7. Podstawa prawna:
a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 996),
b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658),
c) 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. z 2017 r. poz. 1591)

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.)

e) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.
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8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Dnia 5 lipca 2019 r. (wniesiono osobiście w dniu 5 lipca 2019 r.) , matka
, wychowanka Przedszkola nr 44 w Lublinie, złożyła do Lubelskiego Kuratora

Oświaty skargę, uzasadniając ją:
• Pani Dyrektor stosuje wobec dzieci agresję werbalną i fizyczną, która powoduje u

stres skutkujący zaburzeniami somatycznymi;
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• nierealizowanie przez nauczycieli podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
• Brak możliwości współpracy z rodzicami, w tym brak możliwości kontaktowania się

z dyrektorem i jego niedostępność w godzinach pracy przedszkola oraz nieinformowanie
rodziców o wydarzeniach kulturalnych i artystycznych, jakie mają miejsce w przedszkolu

W związku z powyższym skargę rozpatrzono w trybie nadzoru pedagogicznego i w dniu
30 lipca 2019 r. w Przedszkolu nr 44 w Lublinie przeprowadzono kontrolę doraźną. W toku kontroli
dokonano analizy dokumentacji procesu edukacyjnego oraz pracy przedszkola, w tym: dokumentacji
nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola, statutu, dziennika zajęć wychowawczo-
dydaktycznych II grupy, wykazu programów wychowawczo-dydaktycznych realizowanych
w Przedszkolu nr 44 w Lublinie, procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
procedury składania skarg i wniosków, rejestru skarg i wniosków, ramowego rozkładu dnia,
sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za II półrocze roku szkolnego
2018/2019 - II grupy, napisane przez prowadzące oddział nauczycielki.

Ponadto, w odpowiedzi na skargę , Pani dyrektor Barbara Ginejko
przedłożyła pisemne wyjaśnienie „Uzasadnienie” do Lubelskiego Kuratora Oświaty

W toku kontroli przeprowadzono również rozmowę z dyrektorem przedszkola, Panią Barbarą
Ginejko, dokonano oglądu sal zajęć oraz uczestniczono we fragmencie zajęć wychowawczo-
dydaktycznych, podczas których w sali obecne były nauczycielki przedszkola, Pani Dyrektor oraz
wychowankowie, w tym, .

W wyniku kontroli ustalono, co następuje:
Analiza dokumentacji przedszkolnej wskazuje, że Przedszkole nr 44 w Lublinie prowadzi

cztery oddziały, z łączną liczbą dzieci 87. Przedszkole pracuje w godzinach 600-1700. Podstawa
programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 800- 1300.

Na podstawie informacji uzyskanej od Pani dyrektor, Barbary Ginejko ustalono, że
uczęszcza do Przedszkola nr 44 w Lublinie od września 2017 roku. W roku szkolnym

2018/2019 jest wychowankiem II grupy, która pod opieką nauczycielek:
liczy 17 dzieci. Z rozmowy z dyrektor przedszkola, Panią Barbarą

Ginejko wynika, iż jest nieco nieśmiały i wycofany, nie podejmuje inicjatywy zabawy, lecz
chętnie dołącza do grupy bawiących się dzieci. Nie sprawia trudności wychowawczych. Z informacji
pozyskanej od Panią Dyrektor wynika, iż dziecko często przyprowadzane jest do przedszkola w
godzinach późniejszych niż przewiduje dzienny rozkład dnia („9 , 91' , 930, 10°°, czasami późnief ' ),
co sprawia, że chłopiec nie zawsze uczestniczy we wszystkich zajęciach. W opinii dyrektora
przedszkola fakt ten mógł przyczynić się do uznania przez , że w
przedszkolu nie realizuje się w pełni podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Na podstawie rozmowy z dyrektorem oraz sprawozdania II półrocza roku szkolnego
2018/2019 pozyskano informację, że dzieci uczęszczające do II grupy mają trudności w sferze
społecznej oraz emocjonalnej. Przejawia się nieradzeniem sobie z negatywnymi emocjami,
co skutkuje mnogością sytuacji konfliktowych w grupie, w tym agresją rówieśniczą.

Dyrektor przedszkola wyjaśniła, iż przedmiotowa dokumentacja jest w posiadaniu
przebywającej na urlopie wypoczynkowym, nauczycielki II grupy,
W przedszkolu opracowana jest procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach.

W dniu kontroli nie udostępniono wizytatorom sprawozdania z pracy dydaktyczno-
wychowawczo-opiekuńczej II grupy za I półrocze 2018/2019 roku (brak ww. sprawozdania
w dokumentacji dyrektora placówki). Ponadto nie udostępniono dokumentacji z zakresu organizacji
i udzielania wychowankom II grupy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za II półrocze
potwierdza, iż wśród dzieci występowały nasilone problemy wychowawcze związane
z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym, co implikowało wiele konfliktów, podczas których

KL--, wychowankowie często reagowali w sposób społecznie nieakceptowany. Z treści sprawozdania



wynika, że nauczycielki podjęły działania zmierzające do poprawy funkcjonowania dzieci w sferze
społecznej i emocjonalnej. Działania te skupiały się na organizowaniu zajęć, których celem było
integrowanie grupy, uczenie dzieci współpracy i współdziałania, a także społecznie akceptowanych
reakcji na sytuacje konfliktowe i trudne emocjonalnie. Nauczycielki wykorzystywały różnorodne
metody i środki dydaktyczne redukujące napięcie nerwowe wśród dzieci (kącik złości, poduszka
złości, mazak złości). W opinii nauczycielek oddziału efektem podjętych działań była znacząca
poprawa sytuacji wychowawczej wśród dzieci II grupy. W treści ww. sprawozdania brak jest
informacji dotyczących niepokojących reakcji emocjonalnych u wychowanka, .

W sprawozdaniu brakuje informacji nt. sposobu diagnozowania potrzeb dzieci, w związku
z czym nie można stwierdzić czy zastosowane przez nauczycielki metody i środki oddziaływań
edukacyjnych są adekwatne do potrzeb dzieci.

Na podstawie powyższych ustaleń, a w szczególności z uwagi na brak odpowiedniej
dokumentacji stwierdza się, że w przedszkolu w niewystarczającym stopniu realizuje się zadania
z zakresu wymagania 5 „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611), które mówi cyt.: „Wprzedszkolu
rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego
dziecka. Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w działaniach
edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niepełnosprawnością oraz zajęcia specjalistyczne
są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. W opinii rodziców wsparcie otrzymywane
w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.”

W odniesieniu do zarzutu nierealizowania przez nauczycieli Przedszkola nr 44 w Lublinie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na podstawie analizy dokumentów:
sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej za II półrocze roku szkolnego
2018/2019 nauczycielek oddziału II: ,
wykazu programów dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w Przedszkolu nr 44 w Lublinie,
a także zapisów w dzienniku zajęć II grupy można stwierdzić, iż w grupie II realizowany był
program wychowania przedszkolnego ,,Wokół Przedszkola” wydawnictwa MAC, który jest zgodny
z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 14 lutego 2017 roku. Realizacja
podstawy programowej odbywała się systematycznie i zgodnie z wybranym programem. W toku
analizy wykazu programów realizowanych w Przedszkolu nr 44 w Lublinie, należy stwierdzić,
iż przedszkole prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną zgodną z aktualnie obowiązującą
podstawą programową wychowania przedszkolnego. W dokumentacji nadzoru pedagogicznego
dyrektora przedszkola znajdują się arkusze monitorowania realizacji podstawy programowej, a także
analiza ilościowa realizowanych treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Ponadto, w sprawozdaniu nauczycielek oddziału II z pracy wychowawczo-dydaktycznej
za II półrocze roku szkolnego 2018/2019 znajduje ilościowa analiza realizowanych treści podstawy
programowej z podziałem na poszczególne jej obszary. Analiza obowiązującego w przedszkolu
ramowego rozkładu dnia, pozwala stwierdzić, iż uwzględniane są zalecane warunki i sposoby
realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Ponadto respektowane są zasady
nauczania, wychowania i opieki. W oparciu o zapisy w dziennikach zajęć można uznać,
iż przedszkole wspomaga indywidualne uzdolnienia i zainteresowania dzieci.

Jednak w kontekście informacji uzyskanej od dyrektorki przedszkola w sprawie zapewnienia
opieki wychowawczo-dydaktycznej w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 można uznać,
że zmienność nauczycielek zajmujących się II grupą w ww. okresie zaburzyła płynną i efektywną
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, jak również komunikację
z rodzicami. Sugeruje się zatem, aby w podobnych sytuacjach dyrektor przedszkola zadbał o
zapewnienie opieki nad grupą, przez tych samych, stałych nauczycieli na cały okres zastępstwa.

W odniesieniu do podnoszonej przez skarżącą kwestii nieinformowania rodziców
wychowanków o planowanych wydarzeniach artystycznych i kulturalnych, dyrektor przedszkola,
Pani Barbara Ginejko wyjaśniła, że część informacji deleguje nauczycielkom do przekazania
rodzicom i w praktyce zdarza się, że nie są komunikowane.



W kontekście zarzutu sformułowanego przez rodzica oraz wyjaśnienia złożonego przez Panią
Dyrektor należy zauważyć, że system przepływu informacji działający w przedszkolu jest
nieefektywny, a współpraca z rodzicami nie jest zorganizowania zgodnie z treścią Wymagania
6 „Rodzice są partnerami przedszkola” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 1611) , które
mówi cyt.: „ Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych
działaniach. W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. Przedszkole
pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.”
Wypracowanie i wdrożenie przejrzystych i stałych form kontaktu rodziców z nauczycielami
i dyrektorem przedszkola jest warunkiem efektywnej partnerskiej współpracy z rodzicami, bez której
niemożliwe jest budowanie dobrych relacji uwzględniających potrzeby wszystkich uczestników
procesu, czyli dzieci, rodziców i nauczycieli. Ważne jest, aby partnerzy byli zainteresowani
rzeczywistą i efektywną, a nie tylko deklaratywną współpracą. Partnerstwo tak rozumiane powinno
prowadzić do podejmowania skutecznych działań w zakresie rozwiązywania pojawiających się
problemów. Z pewnością nie można mówić o partnerstwie w sytuacji, kiedy obie strony mają wobec
siebie jedynie oczekiwania i żądania. Partnerstwo to dążenie do stworzenia wspólnej strategii
działania, obejmującej wspólny cel oraz plan realizacji poszczególnych działań; to określenie
podziału obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy poszczególne strony. Kwintesencją partnerstwa
jest współpraca na poziomie, który pozwala szybko reagować na zmieniającą się sytuację
i powstające problemy, a jego istotą jest wzajemne poznanie się, zaufanie oraz wspólna
odpowiedzialność za edukację dzieci.

Udostępniony przez dyrektor przedszkola rejestr skarg i wniosków nie zawiera
zarejestrowanych skarg i wniosków. W przedszkolu opracowana jest szczegółowa procedura
składania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ponadto dyrektor przedszkola wyjaśniła, iż jest
do dyspozycji rodziców w wyznaczonych godzinach pracy, o których informacja udostępniona jest
w widocznym miejscu, na drzwiach gabinetu dyrektora.

W toku kontroli wizytatorzy uczestniczyli we fragmencie zajęć wychowawczo-
dydaktycznych, podczas, których obecny w sali zajęć był , a także dyrektor
przedszkola, Pani Barbara Ginejko. Chłopiec aktywnie uczestniczył w zajęciach (kolorował obrazek,
omawiał go). Nie zaobserwowano nietypowego, czy też nerwowego zachowania dziecka podczas
obecności dyrektora.

Z uwagi na charakter stawianych Pani Dyrektor, Barbarze Ginejko, zarzutów dotyczących agresji
werbalnej i fizycznej wobec wychowanka Przedszkola nr 44 w Lublinie, ,
a także trudności z ich zweryfikowaniem w toku kontroli doraźnej, sprawa zostanie skierowana
na drogę postępowania wyjaśniającego.

9. Zalecenia, termin realizacji:

1. Zaleca się systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z § 22 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 (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1591) - termin realizacji: 5 września 2019 r.

2. Zleca się w uwzględnić w procesie zarzadzania przedszkolem wymagania państwa określone
w wymaganiu\rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) - termin realizacji:
5 września 2019 r.

3. Zaleca się zorganizowanie współpracy z rodzicami zgodnie z treścią Wymagania nr 6.
„Rodzice są partnerami przedszkola” rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611) - termin
realizacji: 5 września 2019 r.



4. Zaleca się dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej powierzanie opiece nad oddziałem temu samemu nauczycielowi do czasu
zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału,
a w sytuacji zastępstwa za nieobecnego nauczyciela na pełny okres jego zastępstwa, zgodnie
z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku (Dz. U.
z 2017 r., poz. 649 z późn. zm.) - termin realizacji: 5 września 2019 r.

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 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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Zgodnie z § 16 ust. l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 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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