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PROTOKÓŁ KONTROL I DORAŹNE J

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dominowie
Dominów 78, 21 - 007 Mełgiew

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Andrzej Salitra
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 21 sierpnia 2019 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Marzanna Ostrowska, 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: prawidłowość organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniowi w oparciu o opinię Poradni

r

Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku; w zakresie przestrzegania zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania oraz przestrzegania praw ww. ucznia w roku szkolnym
2018/2019

8. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481
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),

1



- 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 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1534),

- 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 z późn. zm.),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002 nr 100 poz. 908),

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),

- Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

W dniu 4 lipca 2019 r. do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęła skarga
, rodziców , ucznia Szkoły

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie na dyrektora ww. szkoły. Pana Andrzeja
Salitrę, dotycząca wyjaśnienia decyzji dyrektora odnośnie promocji chłopca do następnej
klasy oraz sytuacji związanych z jego negatywnym zachowaniem. Dodatkowo do skargi
rodzice dołączyli kopie dwóch protokołów spotkań (5.04.2019 r. i 26.04.2019 r.)
z psychologiem/pedagogiem szkolnym, oraz kopię Opinii nrl13/2016/2017
z dnia 19 grudnia 2016 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku.

W związku z powyższym, w dniu 21 sierpnia 2019 r. przeprowadzono kontrolę doraźną
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie. Podczas kontroli dokonano
analizy dokumentacji szkolnej (Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Dominowie; Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2018/2019; dziennik
zajęć lekcyjnych klasy ; arkusz ocen ucznia; protokoły Rady Pedagogicznej dotyczące
śródrocznej i rocznej klasyfikacji oraz promocji uczniów w roku szkolnym 2018/2019;
dokumentacja psychologa/pedagoga szkolnego - Karty Pomocy Indywidualnej dla ucznia

; kontrakt z dnia 23 października 2018 r. zawarty pomiędzy uczniami,
rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów a Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dominowie;
wpisy nauczycieli w zeszycie uwag i spostrzeżeń w odniesieniu do zachowania ucznia

; tematyka zebrań przeprowadzonych z rodzicami uczniów w roku
szkolnym 2018/2019 odnotowana w zeszycie wychowawcy klasy Plan Pracy Zespołu
Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Dominowie dla klas IV - VIII na rok szkolny
2018/2019; protokoły z zebrań Zespołu Wychowawczego z dni: 21.09.2018 r. i 8.11.2018 r.
oraz 25.02.2019 r. i 17.06.2019 r.; opinia o zachowaniu sporządzona
przez wychowawcę klasy , skierowana w dniu 2.11.
2018 r. do Kuratora Sądowego Sądu Rejonowego w Świdniku Wydział Rodzinny; pismo
Dyrektora Szkoły z dnia 6. 06. 2018 r. skierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wnioskujące o objęcie szczególną opieką rodziny małoletnich

; pismo Dyrektora Szkoły z dnia 6.06.2018 r. skierowane do Sądu Rejonowego
Świdnik - Wschód IV Wydział Rodzinny i Nieletnich wnioskujące cyt. o wgląd
w sytuację rodziny małoletnich i ; uzasadnienia ocen
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, pedagog i psycholog szkolny stwierdziła, że trzy razy prosiła
o spotkanie. Nie chciał przyjść i porozmawiać. W obecności mamy też odmówił. Wyszedł
z pokoju trzaskając drzwiami. Obserwacje prowadzone w szkole wskazują, że lekceważy jej
osobę. Czasami reaguje agresją słowną. Bardzo chętnie angażuje się w organizację
uroczystości, rozmowy nieoficjalne. Oświadczyła, że rodzice nie informowali jej
o sporządzonej Opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdniku. Stwierdziła,
że trudna jest współpraca z mamą chłopca, która umawia się na określone działania, i ich nie
realizuje, np. umowa dotyczyła uczestnictwa we wszystkich lekcjach (nadal występują
ucieczki), przychodzenia na zajęcia bez telefonu (mama nie potrafiła synowi odebrać
aparatu). W rozmowie z pedagogiem stwierdza, że rozumie działania nauczycieli. Pani
pedagog w kwietniu 2019 r. zasugerowała matce zmianę szkoły (potwierdza to zapis w Karcie
Pomocy Indywidualnej z dnia 26.04.2019 r. oraz zapis ustalenia
w Protokole spotkania z rodzicami podpisany przez matkę, i pedagoga
szkolnego, ). Mama przyznała jej rację, uznała argument zmiany
środowiska, „startu z nową kartą”. Po długim weekendzie majowym była przekonana
do zmiany szkoły. W ocenie pani pedagog , w czasie wyjazdu na zieloną szkołę nie
zachowywał się dobrze. Pedagog szkolny, w notatce przekazanej
wizytatorom sformułowała następujące problemy , cyt. brak współpracy
z pedagogiem szkolnym, brak chęci uczestnictwa w zajęciach z pedagogiem, lekceważący
stosunek do pracowników szkoły, zachowania agresywne wobec innych uczniów (agresja
słowna, zastraszanie, popychanie), niszczenie mienia szkoły, nieszanowanie wyposażenia
placówki. Pani pedagog podjęła następujące działania, cyt. bezskuteczna próba nawiązania
kontaktu, sytuacyjne interwencje na terenie placówki, bieżące upominanie. W ocenie pani
pedagog efekty są, cyt. znikome, nietiwałe.
Analiza dokumentacji pracy Zespołu Wychowawczego Szkoły Podstawowej w Dominowie

dla klas IV - VIII na rok szkolny 2018/2019 (plan pracy oraz cztery protokoły sporządzone
z zebrań zespołu) nie wskazuje form udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ani
oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych w stosunku do ucznia

. Protokoły zebrań Zespołu zawierają bardzo ogólne stwierdzenia. Zapisy protokołu
z dnia 21.09.2018 r. zawierają informację dotyczącą, cyt. uwzględnienia wniosków z roku
szkolnego poprzedniego (zwrócenie uwagi na negatywne zachowania uczniów, zagrożenia
środowiskowe typu: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze). Objęcie szczególną uwagą
uczniów zagrożonych ww. czynnikami. Dnia 8.11.2018 r., cyt. omówienie negatywnych
zachowań uczniów i ustalenie postępowania w stosunku do nich, objęcie szczególną uwagą
podczas przerw, pobytu w szatni, angażowanie uczniów i motywowanie do właściwych
zachowań i postaw. Za zgodą rodziców prace społeczne na rzecz szkoły, porządkowanie
terenów zielonych szkoły. Ustalenie kontaktu z rodzicami i opiekunami w wymiarze 1 raz
w tygodniu oraz bieżące informowanie telefoniczne w sytuacjach nagłych.W czasie spotkania
w dniu 25.02.2019 r. nastąpiło, cyt. omówienie wyników w nauce i zachowaniu uczniów,
uzasadnienie oceny nagannej z zachowania , zwrócenie uwagi na poprawę
zachowania uczniów: , wynikające z kontroli
wychowawczo-opiekuńczej w szkole (szczególnie , współpraca z kuratorem

f

sądowym, z dzielnicową Komendą Powiatową Policji w Świdniku, Poradnią Psychologiczno-
r

Pedagogiczną w Świdniku , zwrócenie uwagi na pozytywną
motywację uczniów. W dniu 17 czerwca 2019 r. członkowie zespołu omówili problemy
wychowawcze, które wystąpiły w roku szkolnym, wskazali sukcesy wychowawcze, określili
założenia planu pracy na przyszły rok, cyt. bezwzględne egzekwowanie kontraktów rodziców
ze szkołą w przypadku występowania problemów, nawiązanie ścisłej współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu profilaktyki zagrożeń typu: alkoholizm,
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niedostatecznych ustalonych za I półrocze roku szkolnego
2018/2019 z języka polskiego, języka angielskiego, historii i społeczeństwa, matematyki)
oraz przeprowadzono rozmowy: z dyrektorem

oraz z psychologiem/pedagogiem szkolnym
.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Pan Andrzej Salitra, dyrektor Szkoły Podstawowej w Dominowie oświadczył, że Państwo
rodzice nic dostarczyli do szkoły Opinii

nr 113/2016/2017 z dnia 19 grudnia 2016 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nie było możliwe
dostosowanie działań szkoły w zakresie zapisów i zaleceń zawartych w ww. opinii.
Pan Andrzej Salitra, w czasie rozmowy przedstawił sytuację dydaktyczno-wychowawczą

ucznia . Pan
Dyrektor, w latach poprzednich, uczył rodzeństwo chłopca. W ocenie dyrektora uczeń jest
leniwy, wymaga ustalenia zasad i konsekwentnego ich przestrzegania. Problemy
wychowawcze rozpoczęły się w klasie W latach wcześniejszych nie uciekał z lekcji,
dało się z nim współpracować. Obecnie, wspólnie z bratem pali papierosy, pije alkohol.
Nie był badany na obecność narkotyków, które są dostępne w pobliżu szkoły (brak zgody
rodziców). W październiku ubiegłego roku palił papierosa elektronicznego w łazience.
Pracownicy szkoły odebrali papierosa i przekazali mamie chłopca. Po trzech dniach

ponownie przyniósł papierosa do szkoły i znowu palił na terenie szkoły. Jeden
z uczniów widział to zdarzenie i poinformował nauczycieli. i jego brat w odwecie
w łazience podpalili bluzę na chłopcu. Nauczyciele rozmawiali z uczniami i rodzicami.
Szkoła złożyła do Sądu Rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną ucznia (pismo

r

dyrektora szkoły z dnia 6.06.2018 r. skierowane do Sądu Rejonowego Świdnik - Wschód IV
Wydział Rodzinny i Nieletnich). Wychowawca sporządził w dniu 2.11.2018 r. dokument
pt. Opinia o zachowaniu i przesłał do Kuratora Sądowego Sądu
Rejonowego

r

w Świdniku.
Z informacji uzyskanych od dyrektora szkoły, Pana Andrzeja Salitry stwierdzono,

że w sklepie obok szkoły i trzech innych uczniów kilka razy dokonali kradzieży.
Wchodzili do sklepu, jeden z nich prosił o rzecz znajdującą się na zapleczu, a pozostali kradli
pieniądze, słodycze. Sprzedawczyni, po trzeciej kradzieży, zorientowała się i przyszła
do szkoły. Chłopcy przyznali się. Został spisany kontrakt (23.10.2018 r.), w którym uczniowie
i ich rodzice/prawni opiekunowie zobowiązali się do przestrzegania zasad i obowiązków.
Organizowane były pogadanki, spotkania z dzielnicowym. W opinii dyrektora zespół
nauczycieli pomaga chłopcu. Problemem jest brak współpracy szkoła - dom. W domu
nie ponosi żadnych konsekwencji złego zachowania. Jest rozpieszczany przez rodziców.
Jego starszy brat przestrzegał zawieranych kontraktów. nie. Szkoła zwróciła się
o pomoc do sądu rodzinnego, opieki społecznej (pismo dyrektora szkoły z dnia 6.06.2018 r.
skierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej), policji (wpis w dzienniku lekcyjnym
klasy szóstej: Inne Zapisy - cyt., w dniu 31.01.2019 r. odbyło się indywidualne spotkanie
dzielnicowego z czterema chłopcami, m. in. z na temat profilaktyki
nagannych zachowań i wynikających z nich konsekwencji ). Szkoła współpracuje z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną w Świdniku. Od maja 2019 r. rodzinę objęto nadzorem
kuratora sądowego. Pani Kurator kontaktowała się z dyrektorem, wychowawcą, pedagogiem.
W stosunku do były stosowane kary statutowe.
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agresja, nikotyna, narkomania, pedagogizacja rodziców w celu uświadomienia zagrożeń
we współczesnym świecie.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić brak skutecznych działań nauczycieli

w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
, jak również diagnozy wychowawczej i środowiskowej w klasie .

nauczyciel języka angielskiego i wychowawca ucznia
w poprzednich latach stwierdziła, że obecny wychowawca klasy, nauczyciele prowadzili
rozmowy indywidualne z , rozmowy z chłopcem w obecności klasy, wychowawca
klasy wskazywał chłopcu co ma być poprawione. stosowała kary
w formie rekompensaty, np. wyczyszczenie pomalowanej przez chłopca ściany. Każdorazowo
o zdarzeniu informowała rodziców chłopca. Potwierdzeniem są zapisy w dzienniku
lekcyjnym klasy {Kontakty Indywidualne Wychowawcy z Rodzicami ). Jedną
ze stosowanych kar było odsunięcie chłopca od udziału w zabawie szkolnej. Mógł przyjść,
przyglądać się. Nie mógł uczestniczyć.

.

.

W ocenie nauczyciele chcą pomóc chłopcu i pomagają.
oceniła, że był idealny na wycieczce. Nie może natomiast dostosować się

do norm panujących w szkole. Nie chce chodzić na zajęcia indywidualne, w czasie lekcji jest
biernym słuchaczem.
Należy zauważyć, że opisana powyżej kara odsunięcia chłopca od udziału w zabawie

szkolnej zastosowana przez narusza prawo dziecka do wypoczynku
i czasu wolnego, do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych
do wieku dziecka, oraz nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym
(art. 31 ust. 1 i 2 Konwencji o Prawach Dziecka).

wychowawca klasy nie był obecny w szkole w dniu kontroli.

W zakresie przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia
na podstawie rozmowy z dyrektorem szkoły, panem Andrzejem Salitrą

ustalono, że chłopiec od I klasy uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Dominowie,
a w bieżącym roku szkolnym sprawiał duże problemy wychowawcze i edukacyjne.
Na podstawie analizy arkusza ocen ucznia stwierdzono, że już od początku nauki
w szkole podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) przejawiał problemy wychowawcze:

W klasie czwartej (2015/2016)
zachowanie a zostało ustalone na dobre, w piątej (2016/2017) na poprawne,
w piątej (2017/2018) na nieodpowiednie. Z analizy zapisów dziennika lekcyjnego klasy

wynika, iż w I półroczu bieżącego roku szkolnego 2018/2019, ustalono
ocenę zachowania naganne, a na koniec roku poprawne. Analiza ustalonych ocen rocznych
zamieszczonych w arkuszu ocen ucznia uwidacznia, że chłopiec był w roku szkolnym

5



2015/2016 warunkowo promowany , gdyż otrzymał roczną ocenę z matematyki
niedostateczny. Do arkusza ocen ucznia został dołączony protokół z egzaminu poprawkowego
przeprowadzonego w dniu 29. 08. 2016 r., który nie zawiera informacji na temat zadań
pisemnych, jakie uczeń wykonał, ani odpowiedzi jakich udzieli ł. Ponadto w protokole brakuje
zwięzłych informacji dotyczących zadań i odpowiedzi z części ustnej. Jest to niezgodne
z § 18 ust. 1 i 8 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 z późn. zm.)
w związku z art. 44m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 z późn. zm.). Z dalszej analizy arkusza ocen ucznia wynika, że w roku szkolnym
2016/2017 był uczniem i ustalono mu ponownie roczną ocenę
klasyfikacyjną z matematyki niedostateczny. Matka chłopca, zwróciła się
w dniu 23.06.2017 r. z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody
na egzamin poprawkowy z matematyki, który został przeprowadzony w dniu 30.08.2017 r.
Z treści protokołu sporządzonego w ww. dniu wynika, że egzamin składał się z części
pisemnej i ustnej, dołączona została praca pisemna ucznia, ale brakuje pisemnej informacji
w odniesieniu do ustnych odpowiedzi ucznia, co jest niezgodne z § 18 ust. 8 cytowanego
wyżej rozporządzenia. W wyniku ustalenia na podstawie egzaminu poprawkowego
z matematyki oceny niedostateczny, uczeń nie otrzymał promocji

i w roku szkolnym 2017/2018 i powtarzał klasę Następnie uchwałą Rady
Pedagogicznej z dnia 12 czerwca 2018 r. był promowany Z kolei
z analizy dziennika lekcyjnego klasy w odniesieniu do wynika,
iż za I półrocze roku szkolnego 2018/2019 ustalono uczniowi cztery śródroczne oceny
niedostateczne z zajęć edukacyjnych język polski, język angielski, historia i społeczeństwo,
matematyka oraz śródroczną ocenę zachowania naganne, a w wyniku klasyfikacji rocznej
ustalono uczniowi pozytywne oceny z ww. zajęć edukacyjnych (dopuszczający) oraz roczną
ocenę zachowania poprawne. W roku szkolnym 2018/2019 otrzymał promocję

Na podstawie analizy protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Dominowie w roku szkolnym 2018/2019 wynika, że w protokole z dnia 23.01.2019 r.
w porządku posiedzenia Rady zapisano punkt, cyt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyników
klasyfikacji, natomiast w jego treści zapisano, cyt. W wyniku głosowania wszyscy obecni
członkowie Rady Pedagogicznej zatwierdzili wyniki klasyfikacji za I semestr. W protokole
z dnia 5.06.2019 r. w porządku posiedzenia Rady brakuje punktu dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i w jego treści nie ma zapisu, że Rada
Pedagogiczna uchwaliła wyniki klasyfikacji rocznej. Z kolei w protokole Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej w Dominowie z dnia 19.06.2019 r. w porządku posiedzenia Rady
znajduje się następujący zapis, cyt. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji,
a w jego treści, cyt. W wyniku głosowania wszyscy obecni członkowie Rady Pedagogicznej
jednogłośnie zatwierdzili wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. Wskazuje to, że wyniki
klasyfikacji rocznej uczniów ww. szkoły zostały uchwalone w dniu 19.06.2019 r. Pozostaje
to w sprzeczności z zapisem w arkuszu ocen , który wyraźnie wskazuje,
że uchwała o promocji ucznia do klasy siódmej została podjęta w dniu 5.06.2019 r. Powyższe
zapisy znajdujące się w treści protokołów Rady Pedagogicznej są niezgodne z art. 70. ust. 1.
pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148),
który stanowi, że do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy podejmowanie
uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów a nie ich zatwierdzania. Ponadto
sporządzanie przez dyrektora szkoły dokumentacji zebrań, w tym uchwał Rady Pedagogicznej
jest niezgodne z przepisami Działu VI Projekty aktów normatywnych o charakterze

• /
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wewnętrznym (uchwał i zarządzeń) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. 2002 nr 100 poz. 908).
W toku kontroli ustalono, że przepis § 37 ust. 2 pkt 7 Statutu Szkoły Podstawowej im.

M. Konopnickiej w Dominowie zobowiązuje nauczycieli do, cyt. informowania na początku
każdego roku szkolnego uczniów oraz ich rodziców o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu
nauczania;
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej (śródroczna) oceny
klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
Z kolei przepis § 37 ust. 2 pkt 8 zobowiązuje wychowawcę klasy do informowania
na początku każdego roku szkolnego cyt., uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie
oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej
niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
Analiza zapisów dziennika lekcyjnego dniach 4 - 1 4 września 2018 r. nie

wskazuje jednoznacznie, że nauczyciele i wychowawca przedstawili uczniom informacje
wymienione w § 37 ust. 2 pkt 7 i 8 (4.09.2018 r., język polski, cyt. Poznajemy naszą pracę
na lekcjach języka polskiego; wychowanie fizyczne, cyt., Bezpiecznie na lekcjach
wychowania fizycznego - regulaminy, język angielski, cyt., Bezpiecznie. Czego będziemy się
uczyli w klasie VI; 5.09.2018 r., informatyka, cyt. Zasady pracy i BHP na zajęciach
informatyki. Ocena; religia, cyt. Organizacja pracy na katechezie w klasie VI; 7.09.2018 r.,
historia, cyt., Przedmiotowy system oceniania - lekcja organizacyjna, muzyka, cyt.,
Organizacja pracy na lekcjach muzyki w klasie VI; 10.09.2018 r., plastyka, cyt. Materiał
i plan pracy na plastyce; 11.09.2018 r., zajęcia techniczne, cyt., Czego będziemy się uczyli
w klasie VI ).
Statut szkoły nie określa warunków i trybu otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej

oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Jedyny zapis statutowy zawarty w § 37 ust. 5 pkt 13, cyt.
Ustala się warunki poprawiania ocen i umożliwia ocenianemu skorzystanie z przysługującego
prawa. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny w formie ustalonej
przez nauczyciela w czasie zajęć lekcyjnych, w przypadku niepowodzenia w czasie
dyżuru nauczycielskiego. Brak też kryteriów na oceny zachowania: dobre, poprawne,
nieodpowiednie, naganne. § 30 ust. 5 pkt 4 Statutu zobowiązuje nauczycieli do opracowania,
cyt. przedmiotowego systemu oceniania z nauczanych zajęć edukacyjnych i przedstawienie
go Dyrektorowi zespołu najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego, dokonywanie
nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa.
Powyżej cytowany zapis nie jest zgodny z przepisem art. 44b ust. 10 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, który wyraźnie wskazuje, że szczegółowe warunki
i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.
Wychowawca klasy zorganizował cztery zebrania z rodzicami uczniów. W dniu

18 września 2018 r. przedstawiono, cyt. kryteria oceniania. W dniu 19 listopada 2018 r.
przedstawiono rodzicom, cyt. oceny cząstkowe z poszczególnych przedmiotów, zachowanie
na lekcji i na terenie szkoły, informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi. 23 stycznia
2019 r., cyt. semestralne oceny z poszczególnych przedmiotów; semestralne oceny
z zachowania. 29 kwietnia 2019 r. przedstawiono rodzicom, cyt. oceny cząstkowe
z poszczególnych przedmiotów, zachowanie na lekcji i w szkole, informacja o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi. Cytowane powyżej zapisy nie wskazują jednoznacznie,
że rodziców uczniów zapoznano z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do otrzymania
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przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania
oraz przewidywanymi śródrocznymi i rocznymi ocenami klasyfikacyjnymi z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczną i roczną oceną zachowania.
Ponadto Statut Szkoły Podstawowej w Dominowie zawiera zapisy niezgodne z przepisami

ustawy o systemie oświaty:
• § 37 ust. 2 pkt 11, cyt. Na wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione

prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest
udostępniana uczniowi lub jego rodzicom - przepis niezgodny z art. 44e ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Sprawdzone i ocenione pisemne prace
ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom).

• § 37 ust. 5 pkt 5, cyt. Nauczyciele maja prawo określenia po konsultacji
z wychowawcą klasy innych (nie wymienionych powyżej) form uzyskania oceny
lub wynikającej ze specyfiki przedmiotu (np. konkurs, krzyżówka, ąuiz, projekt,
posługiwanie się pomocami dydaktycznymi, obserwacja) - przepis niezgodny
z art. 44b ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Szczegółowe
warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły).

• § 37 ust.10, cyt. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu
zajęć dydaktyczno-wychowawczych - przepis niezgodny z art. 44n ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2,
zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

• § 36 ust. 3 pkt 5 wskazuje Rzecznika Praw Ucznia przy Lubelskim Kuratorze Oświaty,
jako jedną z instancji, do której można wnieść skargę w przypadku naruszenia praw
ucznia. Należy zauważyć, że w Kuratorium Oświaty nie jest zatrudniony Rzecznik
Praw Ucznia.

• § 36 ust. 17 pkt 4 określa karę naruszającą prawa dziecka do poszanowania wrodzonej
godności jednostki ludzkiej, w sposób uwzględniający potrzeby osoby w danym
wieku, cyt. Upomnieniem Dyrektora w obecności społeczności szkolnej (na apelu).

Na tym czynności kontroli zakończono.

Zalecenia, termin realizacji: 27 września 2019 r.9.

1) Zaleca się przeprowadzenie diagnozy sytuacji wychowawczej w klasie w celu
rozwiązania problemów wychowawczych, zgodnie z § 24 pkt 2 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 z późn. zm.);

2) Zaleca się zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z Opinią
nr 113/2016/2017 z dnia 19 grudnia 2016 r. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Świdniku w związku z § 5 ust. 6 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 z późn. zm.);

3) Zaleca się dokonać sprostowania daty uchwały rady pedagogicznej w arkuszu ocen
ucznia zgodnie z § 25 rozporządzenia Ministra Edukacji
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Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1646);

4) Zaleca się dostosować zapisy § 30 ust. 5 pkt 4, § 37 ust. 5 pkt 5 Statutu Szkoły
Podstawowej im. M. Konopnickiej w Dominowie do przepisu art. 44b ust. 10 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.
zm.);

5) Zaleca się dostosować zapisy § 37 ust. 2 pkt 11 Statutu Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Dominowie do przepisu art. 44e ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

6) Zaleca się dostosować zapisy § 37 ust. 10 Statutu Szkoły Podstawowej
im. M. Konopnickiej w Dominowie do przepisu art. 44n ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

7) Zaleca się określić kryteria oceniania zachowania oraz warunki i tryb otrzymania
wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
zgodnie z przepisem art. 44b ust. 6 pkt. 2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.);

8) Zaleca się przeprowadzanie egzaminów poprawkowych w formie pisemnej i ustnej,
zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia
2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534) w związku z art. 44m ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.
zm.);

9) Zaleca się dołączać do protokołu egzaminu poprawkowego odpowiednio pisemne
prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach oraz zamieszczać
ww. dokumentację w formie załącznika w arkuszu ocen ucznia, zgodnie z § 16
ust. 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534);

10) Zaleca się podczas klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej podejmowanie
uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, zgodnie z art. 70
ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148);

11) Zaleca się sporządzanie przez Dyrektora Szkoły dokumentacji zebrań Rady
Pedagogicznej, w tym uchwał Rady, zgodnie z przepisami Działu VI Projekty aktów
normatywnych o charakterze wewnętrznym (uchwał i zarządzeń) rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie .,Zasad techniki
prawodawczej” (Dz. U. 2002 nr 100 poz. 908);

12) Zaleca się przestrzeganie prawa dziecka do wypoczynku i czasu wolnego,
do uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, stosownych do wieku
dziecka, oraz nieskrępowanego uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym,
zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526
z późn. zm.).
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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.

(miejscowość, data i podpis
'placówki)

.P OAS.S/..-.
(miejscowość, data i podpis wizytatora)

a'Kffr ndp**t S,
MARSZYPoświadczam odbiór protokołu kontroli:
mgr Marża

%> //
: •

Data i podpis dyrektora szkoły

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 /:, poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego
i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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