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Data i forma powiadomienia o kontroli dyrektora szkoły -19 sierpnia 2019 r., telefonicznie
Numer skargi w CRS- 212/2019

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawow a nr 23 im. Olimpijczyków Polskich, ul.
Podzamcze 9, 20-126 Lublin
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Kamil Dąbrowski
Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w: których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 26 sierpnia 2019 r.
Imię i nazwisko kontrolującego: Bożena Ćwiek, Marek Dudek
Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty
w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
Tematyka kontroli: prawid łowość udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom, przestrzeganie w szkole zasad oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów określonych w Statucie szkoły, prawidłow ość zapewniania
bezpiecznych i higienicznych warunków' nauki, wychowania i opieki podczas
pobytu uczniów w szkole
Podstawa prawna:
• art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowa (Dz. U. z 2019 r., poz.

1148),
• art. 44n ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.

z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658),
• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.),

• 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. 2017 r., poz. 1591),
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1534);

• 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. 2017 r., poz. 1646).

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawid łowości:

W dniu 5 sierpnia 2019 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęła skarga (nr
sprawy: WKO.1410.90.2019.MD) , matki ,
ucznia klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie, w której
wskazuje nieścisłości w ocenie i analizie zarzutów sformułowanych przez nią w skardze na
działania Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie z dnia 13 czerwca 2019 roku skierowanej do
Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz wnosi o weryfikację ustaleń poczynionych podczas
kontroli doraźnej w dniu 4 lipca 2019 roku (nr sprawy WKO.5533.225.2019.MD).

W związku z powyższym, na wniosek Lubelskiego Kuratora Oświaty w dniu 26
sierpnia 2019 r. przeprowadzono w Szkole Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
w Lublinie kontrolę doraźną odnoszącą się do prawidłowości udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom klasy 5b, przestrzegania w szkole zasad oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów tejże klasy określonych w Statucie szkoły oraz
prawidłowości zapewniania im bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki podczas pobytu w szkole w kontekście w/w zarzutów.

W wyniku podjętych działań ustalono co następuje:

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z Panem Kamilem Dąbrowskim,
dyrektorem szkoły, a także dokonano analizy dostępnej dokumentacji szkolnej prowadzonej
w formie elektronicznej w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w odniesieniu do klasy 5b oraz w formie papierowej - dziennika zajęć wyrównawczych
z języka polskiego kierowanych do uczniów klasy 5b, a także rejestru wypadków uczniów
z ostatnich 3 lat.

Zgodnie z § 48 ust.3 pkt 13 Statutu szkoły uczeń i jego rodzice powinni zostać
poinformowani na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej
o przewidywanych dla niego ocenach zachowania. Analizując zapisy dotyczące
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych roku szkolnego 2017/18 w dzienniku
elektronicznym udostępnionym przez dyrektora należy jasno stwierdzić, że daty wystawienia
rzeczonej oceny spełniają w/w wymaganie (I semestr: 4.06.2018, II semestr: 9.01.2018).
Każdy z rodziców i uczniów, logujący się do systemu ma możliwość pozyskania informacji
o wysokości oceny, jej kategorii i dacie jej wystawienia. W przypadku wątpliwości rodzic
swoje uwagi może kierować bezpośrednio do wychowawcy za pomocą wewnętrznej poczty
i rozstrzygać sprawę w bieżącej korespondencji.

W rejestrze wypadków nie odnotowano zdarzenia opisywanego w skardze przez
, które dotyczyło złamanego palca ręki lewej jej syna,

. Niewątpliwie uraz miał miejsce, co potwierdza zaświadczenie lekarskie wydane
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przez lekarza Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2018
roku o zakończeniu leczenia, z którego dowiadujemy się o „wygojonym złamaniu kciuka
lewego, leczonego operacyjnie w dwóch etapach". Z racji tego, że wypadek nie byl
odnotowany, szkoła nie powzięła czynności opisanych w § 40 - 49 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn.
zm.). Dyrektor szkoły poinformował, że fakt nieodnotowania wypadku należy rozumieć jako
niezgloszenie, ponieważ wszystkie zgłaszane wypadki są odnotowywane w rejestrze
wypadków prowadzonym zgodnie z przepisami prawa.

Kwerenda rejestru wypadków uczniów, obejmująca ostatnie 3 lata wskaza ła, że wzór
przyjęty w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) stosowany jest w praktyce szkolnej.
Zastrzeżenia dotyczą zapisu daty zdarzenia w formie niepełnej, wskazującej na dzień
i miesiąc bez podania roku w 5 pozycjach rejestru z roku szkolnym 2017/2018. Nie
uniemożliwia to jednak określenia czasu zdarzenia, bowiem rejestr jest opatrzony tytułem:
„Rejestr wypadków rok szkolny 2017/2018”. Jednocześnie zauważyć należy fakt zwłoki
rodzica (1.5 roku) w wyjaśnieniu okoliczności wypadku, a także niepodjęcia działań
w kierunku uzyskania odszkodowania z tego tytułu. Przedłożone zaświadczenie lekarskie nie
stanowi wyraźnego wskazania okoliczności wypadku. Potwierdza jedynie fakt doznania
samego urazu i odbycia leczenia szpitalnego. Podsumowując powyższe ustalenia należy
uznać, że szkoła prowadzi dokumentację wypadkową i podejmuje działania w tym zakresie
zgodnie z przepisami prawa. Nie sposób w tych okolicznościach stwierdzić czy zarzuty pani
Serwejuk wobec szkoły są zasadne ani czy faktycznie syn pani Serwejuk urazu nikomu nie
zgłosi ł.

Szkoła prowadzi dokumentację organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wypracowaną przez zespoły klasowe, w której w osobnych wykazach uczniów wskazane są
dysfunkcje poszczególnych uczniów, podstawy objęcia pomocą, wynikające z opinii poradni
specjalistycznych, a także formy i zakresy ich realizacji. W udostępnionych wykazach nie
odnotowano innych uczniów, niezdiagnozowanych przez poradnie, co oznacza że nauczyciel
i wychowawcy nie prowadzą obserwacji tych uczniów i nie diagnozują ich potrzeb
w kierunku udzielania im odpowiedniego wsparcia o charakterze psychologicznym lub
pedagogicznym. Sytuacja ta budzi zastrzeżenia co do prawidłowości działań szkoły
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ niewiarygodne jest
aby w tak licznym zespole uczniowskim (około 860 uczniów) nie znaleźli się uczniowie
potrzebujący wsparcia, o którym mowa powyżej, a nie posiadający opinii poradni.

W przypadku wydano dwie opinie, odpowiednio przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 i Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-
Pedagogiczną w Lublinie. Pierwsza z nich o numerze 168/SP/17/18, datowana na 4 kwietnia
2018 r. zaleca objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły,

włączenie go w zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a także kształtowanie u niego
umiejętności systematycznego uczenia się, budowania motywacji do podejmowania wysiłku
oraz wzmocnienie zachowań pożądanych, warunkujących postępy w radzeniu sobie
z trudnościami szkolnymi. Druga opinia o numerze 23/11/2018 dokonana 26 listopada 2018 r.
zwraca uwagę na dostosowanie wymagań szkolnych i ich indywidualizację uwzględniającą
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możliwości i potrzeby psychofizyczne ucznia w zakresie określonym przez Statut szkoły.
Szczególny nacisk położony został na uwzględnienie przez nauczycieli deficytów w uczeniu
się tj. głębokiej dysleksji rozwojowej, dysortografii i dysgrafii oraz szerszej
tolerancji wobec warunków i sposobu oceniania na wybranych przedmiotach szkolnych
(język polski, języki obce, matematyka, historia, biologia, geografia, muzyka), a także
podczas egzaminów przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w danym
roku.

Przeciwwagę dla słabych stron ucznia stanowią zajęcia dodatkowe z koszykówki,
których zadaniem jest podwyższenie jego samooceny i integrację z innymi uczniami.
Dyrektor, widząc negatywny wpływ grupy rówieśniczej uznał, że taka forma aktywności
chłopca da mu możliwość przebywania z kolegami, którzy nic namawiają go do złego oraz
pozwolą na nauczenie się zasad fair play, współżycia społecznego i współpracy w grupie.

Analiza dokumentacji odnoszącej się do pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ujawniła pewne nieprawidłowości wynikające z niekonsekwencji pomiędzy założonymi
celami a efektami prowadzonych działań. Brak jest konstruktywnych wniosków
wskazujących jednoznacznie na mocne i słabe strony ucznia, a także przemyślanych
rekomendacji do dalszej pracy. Efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom badana jest wyłącznie pod względem formalnym i dokumentowana
przez nauczycieli w postaci protokołów ze spotkań. Niestety przedłożona lista obecności
zespołu klasowego (5b), na której nie odnotowano tytułu zebrania, ani jego daty nie może
stanowić rzetelnego potwierdzenia takiego faktu. Co więcej należy bezwzględnie usprawnić
merytoryczną stronę analizy efektywności, która powinna być przeprowadzana
z uwzględnieniem faktycznych słabych i mocnych stron dziecka oraz osiąganych przez niego
realnych wyników. Podobnie jest w przypadku wniosków i rekomendacji, które nie
ograniczając się do ogólnikowych stwierdzeń winny jasno precyzować kierunek dalszej pracy
z uczniem, nie tylko szkoły, ale także rodzica.

Szkoła objęła pomocą psychologiczno-pedagogiczną wyłącznie dzieci posiadające
opinie lub orzeczenia z poradni specjalistycznych. Natomiast całkowicie pominęła
pozostałych uczniów, w tym podlegających nauczaniu indywidualnemu, którzy mimo braku
formalnej diagnozy również wykazują określone trudności i niedostosowania. W myśl § 2
ust.1 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. 2017 poz. 1591) właściwie udzielana pomoc psychologiczno-
pedagogiczna w dużej mierze zaspokaja indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
ucznia oraz pomaga w rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole. Takiego
samego wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijaniu umiejętności wychowawczych od szkoły mogą oczekiwać rodzice. Dokumentacja
przedłożo

z zakresem udzielanej synowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednak brak
jest wskazania w jakim okresie uczeń został nią objęty i w jaki sposób przyjęty harmonogram
będzie realizowany.

Jak wynika z analizy dziennika zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka
polskiego dla uczniów klasy 5b ich zakres czasowy obejmował I semestr roku szkolnego
2018/19. W tym okresie odbyło się 12 spotkań, na których poruszano tematykę redakcyjnego
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opracowania listu, dziennika, pamiętnika i opowiadania z dialogiem, odmiany rzeczownika
przez przypadki i odmiany czasownika, stopniowania przymiotnika, pracy z lekturą
(..Chłopcy z Placu Broni", ,.Felix, Net i Nika"), przybliżenie specyfiki mitów, środków
poetyckich (epitet, uosobienie, metafora) oraz pisowni „ó", „u", „rz“, „ż". ,
z odnotowanych 12 zajęć, uczestniczy! jedynie w dwóch. Niestety podobnie, jak
w przypadku pomocy psychologiczno-pedagogicznej program zajęć nie wykazuje korelacji
pomiędzy wyznaczonymi celami a uzyskanymi efektami, które odznaczają się znacznym
poziomem ogólności. Nie ma jasno sprecyzowanych zadań, jakie stoją po stronie szkoły,
ucznia i rodzica, a także umiejętności, jakie uczeń powinien przyswoić. Brak określonych
wymagań i uzyskanych rezultatów przekłada się również na rozdźwięk w komunikacji
pomiędzy rodzicami a szkolą, stanowiąc zarzewie skarg i konfliktów. W kontrolowanej
szkole przeprowadzone rozmowy oraz analiza dostępnej dokumentacji nie wskazują na
zadowalający poziom współpracy z rodzicami, który powinien być obecny na każdym etapie
prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Trudno dostrzec, aby zainteresowane
strony na bieżąco się komunikowały, wymieniały poglądami i spostrzeżeniami, miały pełną
świadomość obowiązków, jakie na nich ciążą oraz wspólnie wypracowywały konkretne
wnioski, służące modyfikacji i usprawnieniu przyjętego profilu dydaktycznego.

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego skierowane do
zaplanowane zostały na jeden semestr, jednak trudno jest wytłumaczyć dlaczego szkoła
przeznaczyła je wyłącznie na taki okres? Bieżąca praca z uczniem, która nie wykazywała
znaczących cech poprawy jego wiedzy i umiejętności, a także duża absencja chłopca podczas
zajęć (80%) nie powinny być przyczynkiem do zaprzestania podjętych przez szkołę działań.
Logika nakazywałaby kontynuację podjętych czynności, jednak przy większym współudziale
rodziców, którzy powinni być na bieżąco informowani o postępach i pojawiających się
trudnościach oraz wspólnie z nauczycielami monitorowaliby frekwencję syna oraz
modyfikowali założenia programu zajęć na korzyść chłopca. Przedłożona przez dyrektora
dokumentacja poświęcona pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozbawiona jest rzetelnej
koordynacji i nadzoru pedagoga lub psychologa szkolnego. Przyjęte dzia łania, potwierdzone
w przedłożonej dokumentacji ogólnikowymi stwierdzeniami wykazują cechy sztampowego
podejścia do sprawy i pozbawione są głębszej refleksji, pozwalającej na konstruktywne
rozwiązanie problemu. Zastrzeżenia budzi przyjęta przez szkołę forma dziennika zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, która odbiega od wzorca przyjętego w § 11 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sieipnia 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. 2017 poz.
1646).

Szkoła w poprzednich latach nie organizowała zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
z racji - jak dowiadujemy się od dyrektora - braku środków finansowych. W przyszłym roku
szkolnym 2019/20 ta sytuacja ma ulec zmianie. Dzieci z pierwszego etapu edukacyjnego,
a także uczniowie klas 4-8 będą objęte takim rodzajem pomocy. Dotychczas
fragmentarycznie skupiano się na stworzeniu dzieciom z trudnościami rozwojowymi
możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Z relacji dyrektora wynika, że podczas zebrania z rodzicami w dniu 24 stycznia 2018
roku wychowawczyni klasy przeczytała treść pisma, jakie zostało
skierowane do dyrektora szkoły przez kilku pracowników' obsługi, dotyczącego nagannego
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zachowania i dwóch pozostałych chłopców z klasy 5b.
Wychowawczyni w żaden sposób - kontynuuje dyrektor - nie namawiała rodziców, aby ci

formułowali pismo zachęcające do usunięcia w/w chłopców ze szkoły. Z mojej wiedzy
wynika - dodaje - że pozostali rodzice sami wyszli z taką inicjatywą". Potwierdzeniem tej
wersji jest dokument z dnia 25 stycznia 2018 roku podpisany przez rodziców dzieci z klasy
4b, w którym kategorycznie żądają przeniesienia w/w uczniów do innej klasy, albo usunięcia
ich ze szkoły. Jak czytamy w treści pisma problem niewłaściwego zachowania chłopców
narastał już od dł uższego czasu. „Uważnie słuchamy tego, co opowiadają nasze dzieci na
temat wydarzeń mających miejsce na zajęciach, na przerwach - relacjonują autorzy. Mamy
pewność, że sytuacja nie jest dobra a patologiczna [...] Z powodu zamieszania, awantur,
bijatyk lub słownych przepychanek, nauczyciele mają ogromny problem z normalnym
prowadzeniem zajęć lekcyjnych - cierpi na tym cala klasa. [. ..] Ci chłopcy są prowodyrami,
atakującymi, obrażającymi innych, często prowokującymi dyskusje z nauczycielami,
używający wulgaryzmów [...] Chcemy spokoju i poprawnych warunków nauki, bezpiecznego
odpoczynku w czasie przerw, poszanowania nietykalności cielesnej i godności osobistej7*.
Warto dodać, że pismo podpisało 10 rodziców, których trudno posądzać o stronniczość
i szukanie przypadkowych winowajców. Bezpośrednim skutkiem dokumentu było
przeniesienie przez rodzica jednego z uczniów do innej szkoły. Pozostali dwaj, w tym

decyzją dyrektora zostali pozostawieni w tej samej klasie, jednak ich zachowanie
było systematycznie monitorowane, a konkretne decyzje podejmowane na bieżąco.

Zalecenia, termin realizacji:

1) Zaleca się z należytą skrupulatnością prowadzić rejestr wypadków zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 z późn. zm.);

Termin realizacji zaleceń: na bieżąco

2) Zaleca się w nadchodzącym roku szkolnym w wewnątrzszkolnym planie doskonalenia
zawodowego nauczycieli uwzględnić szkolenie poświęcone umiejętnościom
dokumentowania, opisywania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przez pedagoga, psychologa i nauczycieli 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. 2017 poz. 1591);

Termin realizacji zaleceń: do 30 września 2019 r.

3) Zaleca się dokumentowanie przebiegu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
w dziennikach zawierających dane wskazane w § 11 Rozporządzenia 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.
2017 poz. 1646).

Termin realizacji zaleceń : na bieżąco
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Dyrektor szkoły/placówki w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokoł u kontroli, może zgłosić
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do
ustaleń zawartych wr 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 sprawmjący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń,
2) organ prowadzący szkolę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń oraz o sposobie ich

realizacji.
Dyrektor

Wydziału Kszfekilnia Ogólnego

DYREKTOR
wiekmgr Bożen

L, io.Of bOfj mgr Kamil Dąbrowski
(miejscowość, data i podpis dyrektor

szkol) placówki )
(miejscowość, data i podpis wizytatora)

SZKOLĄ PODSTAWOWA NR 23
im. Olimpijczyków Polskich

20-126 Lublin , ul . Podzamcze 9
te!7fax 81 444 44 08

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

DYR&KTAOR
(

mgr Kamil Dąbrowski
(dala i podpis dyrektora szkol) /placówki)

Zgodnie z §17 ust.lpkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270), protokół kontroli zawiera parajV
kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.

TORW1

r Marek Dudek
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