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PROTOKÓŁ KONTROL I DORAŹNEJ

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Dęblinie, ul. Tysiąclecia 25, 08-530 Dęblin

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Krzysztof Gogacz
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 20 marca 2019r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Marcin Rybicki
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty
w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

Tematyka kontroli: zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad
udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6.

7. Podstawa prawna:
- art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996
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 2017r., poz. 1658),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2017r., poz. 1658),
- 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).
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z
2003r.poz.69 z późn.zm.).
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8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:
W związku z pisemną informacją złożoną przez dyrektora szkoły Krzysztofa Gogacza

w dniu 14 marca 2019 r. (data wpływu: 18.03.2019r.) w sprawie próby samobójczej
uczennic Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie,

-klasa VA i - klasa V B.
Podczas kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły - panem

Krzysztofem Gogaczem, pedagogiem szkolnym - oraz
wicedyrektorem ą, a także z wychowawczyniami obu klas

konano
analizy dokumentacji szkolnej w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz
organizacji i zasad udzielania przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: statut
szkoły, notatki z indywidualnych rozmów z rodzicami, sprawozdanie pedagoga
szkolnego z działań podejmowanych w stosunku do ww. uczennic, dostosowania
wymagań edukacyjnych dla obu uczennic.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Z wyjaśnień wychowawców i pedagoga wynika, iż dziewczynki są nieśmiałe,
pochodzą z rodzin rozbitych, są pod opieką matek, które utrzymują się ze środków
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie. Z wywiadu środowiskowego
wynika, że matka nadużywa alkoholu, natomiast w domu nie ma
łazienki, a dziewczynka śpi w jednym pokoju z matką i jej mężem.
Na podstawie rozmowy z wychowawczyniami obu uczennic oraz analizy zestawienia

frekwencji uczniów za okres wrzesień-styczeń bieżącego roku szkolnego wynika, że
obie dziewczynki opuszczały dużo zajęć lekcyjnych. Odpowiednio 154 w tym
78 nieusprawiedliwionych, 174 w tym 9 nieusprawiedliwionych. Z analizy
dziennika lekcyjnego wynika, że dziewczynki nie przychodziły do szkoły rano, a po
rozmowie telefonicznej z matkami pojawiały się na zajęciach. Duża liczba godzin
nieusprawiedliwionych to ucieczki z lekcji w środku lub pod koniec dnia. Tak wysoka
absencja jest przyczyną dużych zaległości w wiedzy uczennic, co przekłada się na niską
średnią z ocen za I semestr roku szkolnego 2018/2019. Wychowawczynie obu uczennic
prowadziły dokumentację spotkań z matkami dziewczynek. Kontakty dotyczyły
przekazywania informacji o nieobecnościach córek. Matki najczęściej usprawiedliwiały
nieobecności telefonicznie, bardzo rzadko były przedkładane zwolnienia lekarskie.
Pedagog szkolny przekazał dokumentację kontaktów z kuratorem sądowym dla

i asystentem rodzinnym dla . Z analizy dokumentacji wynika, że
przekazywano informacje dotyczące dużej liczby godzin nieusprawiedliwionych.
W ramach udzielania przez szkołę pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla obu

uczennic przygotowane zostały dostosowania wymagań edukacyjnych. Zostały one
opracowane przez zespoły nauczycieli pracujących w klasach VA, i VB pod kierunkiem
wychowawczyń obu dziewczynek ze względu na niską frekwencję i wagary. Należy
podkreślić, że obie uczennice nie posiadały opinii z poradni pedagogiczno-
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psychologicznej.

Uwagi i wnioski
W odniesieniu do opisanych powyżej działań szkoły stwierdzono:

-Uczennice swobodnie mogły wyjść ze szkoły w ciągu dnia na przerwach, ponieważ ze strony
nauczyciela dyżurującego lub sprzątaczek brak jest wzmożonego nadzoru przy wyjściu
uczniów ze szkoły.
-Dla obu dziewcząt zorganizowano pomoc pedagogiczno-psychologiczną w postaci
dostosowania wymagań edukacyjnych, natomiast widoczny jest brak działań szkoły
związanych z nieobecnościami nieusprawiedliwionymi uczennic.
-Z analizy ocen za I semestr wynika, że uczennice mimo dużej ilości godzin
nieusprawiedliwionych otrzymały zachowanie dobre i poprawne, co jest niezgodne z § 65
ust.4 i 5 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Dęblinie
-Brak zatrudnionego w szkole psychologa.
-Brak wśród dokumentacji szkolnej procedury postępowania w przypadku próby samobójczej
ucznia.

Na tym czynności kontroli zostały zakończone.

Zalecenia, termin realizacji:9.

1) Zaleca się przestrzeganie statutu szkoły, szczególnie w zakresie dotyczącym zasad
oceniania zachowania uczniów.
2) Zaleca się udzielać pomoc psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie
zajęć o charakterze terapeutycznym zgodnie z § 6 ust.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).
3) Zaleca się zatrudnić psychologa w szkole lub podjąć współpracę z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną w celu zorganizowania konsultacji z psychologiem.
4) Zaleca się, aby szkoła zapewniła bezpieczeństwo uczniom podczas przerw
międzylekcyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002 r. w bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003r.poz.69 z późn.zm.).
5) Zaleca się dyrektorowi szkoły przygotować procedurę postępowania w przypadku próby
samobójczej ucznia.

Termin realizacji zaleceń - do 25 kwietnia 2019 roku.

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

ich realizacji.

XOR

xTAT0‘hOGACZ
. . . J , . , . . mgr Marcin kybicki
(miejscowość, data i podpis wizytatora)(miejscowość, data i podpis

dyrektora szkoły/placówki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

IJYRKK

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 r., poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy
kontrolującego i dyrektora szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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