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1. Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Krzywdzie, wchodząca
w skład Zespołu Szkół w Krzywdzie, ul. Osiedlowa 5, 21-470 Krzywda

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły: Ewa Latoch-Sprycha
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się czynności
kontroli w szkole: 29 marca i 1 kwietnia 2019 roku

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

6. Tematyka kontroli: Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniom klas IV oraz
podejmowania przez szkołę działań o charakterze wychowawczo-profilaktycznym w tym
zakresie.

7. Podstawa prawna:
- art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz.59

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 i Sportu z dnia 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 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),
- 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 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.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624 z
późn. zm.).
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8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

Dnia 15 marca 2019 roku do Kuratorium Oświaty w Lublinie wpłynęła skarga rodziców
ucznia klasy IVb, przekazana przez Wójta Gminy Krzywda do rozpatrzenia zgodnie z właściwością,
dotycząca niewłaściwego postępowania dyrektora i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii
Kownackiej w Krzywdzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Krzywdzie, wobec ucznia klasy
IVb, i jego rodziców. W związku z powyższym w dniach 29 marca i 1 kwietnia 2019 r.
przeprowadzono w szkole kontrolę doraźną dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego uczniom klas IV oraz podejmowania przez szkołę działań o charakterze
wychowawczo-profilaktycznym w tym zakresie.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły - P. Ewą Latoch-Sprychą,
wicedyrektorem - , wychowawczynią klasy IVa - ,
wychowawczynią klasy IVb - oraz nauczycielką języka angielskieg

ponieważ w dniach 06.03.2019-12.04.2019 przebywa na zwolnieniu lekarskim. Analizie poddano
następującą dokumentację szkolną w przedmiotowym zakresie (prowadzoną w roku szkolnym
2018/2019): statut szkoły, dziennik lekcyjny klasy IVa i IVb, dziennik zajęć pedagoga, dziennik
wychowawcy klasy IVa i IVb, dokumentację zespołu wychowawczego, dokumentację pedagoga
szkolnego, dokumentację wychowawcy, program wychowawczo-profilaktyczny, procedury
postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia, dokumentację nadzoru pedagogicznego
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i zebrań z rodzicami, notatki służbowe sporządzone przez
dyrektora i wicedyrektora szkoły, wychowawcę, pedagoga i nauczycieli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

W listopadzie 2018 r. w klasie IVa wynikł konflikt między uczniem ,
a koleżankami z klasy. Z informacji zgromadzonych w dokumentacji wychowawcy, pedagoga
i dyrektora szkoły wynika, że uczniowie zachowywali się wobec siebie w sposób niewłaściwy.
Konflikty pomiędzy uczniami miały charakter utarczek słownych: przezywania się, dokuczania
i pomawiania. Uczniowie oskarżali się nawzajem i składali winę jedni na drugich. Również rodzice
uważali, że to nie ich dzieci są winne nieporozumieniom w klasie. Ponadto uczennice klasy IVa i ich
rodzice zgłaszali w szkole, że dziewczynki w czasie przerw są obserwowane i straszone przez mamę

, że przekaże na policję nagranie z telefonu komórkowego, na którym widać jak dokuczają jej
synowi. zaprzeczyła, jakoby miało to miejsce. Rodzice uczniów klasy IVa podczas
zebrania klasowego zgłosili wniosek o utworzenie w szkole „strefy rodzica” w celu ograniczenia
ingerencji rodziców w zachowanie innych dzieci. W konflikt między uczniami zaangażowali się ich
rodzice. Prowadzone w szkole spotkania i rozmowy w celu wyjaśnienia incydentów miały czasem
emocjonalny przebieg i nie prowadziły do porozumienia. Strony obstawały przy swoim stanowisku,
nie przyjmując nawzajem wyjaśnień i argumentów. Podjęta próba mediacji między ,
a szkołą nie przyniosła oczekiwanego efektu. Do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy
Krzywda wnieśli skargę na działania szkoły i jej dyrektora, w następstwie czego
w dniu 17.12.2018 r. odbyło się w szkole zebranie rodziców uczniów klasy IVa z udziałem Wójta
Gminy. Z wieloma zarzutami podnoszonymi w skardze rodzice innych uczniów nie zgadzali się.
Państwo nie uczestniczyli w zebraniu.

Od 2 stycznia 2019 r. , na prośbę rodziców, został przeniesiony do klasy IVb.
W ocenie nauczycieli szybko zaaklimatyzował się i dobrze funkcjonował w nowym zespole
klasowym. Relacje między uczniami były prawidłowe, chłopiec nie skarżył się na niewłaściwe
zachowanie kolegów i koleżanek.

Wychowawca, pedagog, wicedyrektor i dyrektor na bieżąco przeprowadzali rozmowy
z uczniami i rodzicami w celu wyjaśnienia kolejnych incydentów. Uświadamiali niewłaściwe
zachowania i wskazywali zarówno dzieciom, jak i dorosłym, pożądane zachowania.
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W dokumentacji szkolnej (protokoły: rady pedagogicznej, zebrań zespołów nauczycieli,
zebrań z rodzicami oraz uwagi i notatki w dziennikach) opisane są kolejne zdarzenia, które miały
miejsce od 13.11.2018 r. oraz podjęte przez szkołę w tym czasie działania.

W celu kształtowania właściwych postaw i relacji rówieśniczych oraz poprawy sytuacji
w klasie IVa szkoła realizowała różne działania planowe, a także działania doraźne będące
odpowiedzią na pojawiające się problemy.
Działania planowe:
1. Szkoła realizuje Program wychowawczo - profilaktyczny uchwalony przez radę rodziców
w porozumieniu z radą pedagogiczną.

2. Wychowawczyni klasy IVa opracowała i realizuje Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na
zajęciach z wychowawcą, w ramach których zrealizowała m. in. tematy:
-Chcę znać swoje prawa i obowiązki.
-Ja w mojej klasie.
-Jak postępować w ramach zachowania agresywnego?
-Zachowanie w szkole i poza szkołą.

3. Wychowawczyni klasy IVb opracowała i realizuje Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej na
zajęciach z wychowawcą, w ramach których zrealizowała nr. in. tematy:
-Znam swoje prawa, ale przestrzegam obowiązków.
-Chcę mieć przyjaciela. Kształtowanie właściwych relacji między rówieśnikami.
-Zachowanie w szkole i poza szkołą.
-Bądźmy poszukiwaczami autorytetów.
-Rozpoznaję, dostrzegam i opanowuję agresję.

4. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019 uwzględnia kontrolę zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom podczas przerw międzylekcyjnych i przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz uwzględnia ocenę
adekwatności treści „Programu wychowawczo-profilaktycznego” opracowanego przez
wychowawcę klasy do zdiagnozowanych potrzeb zespołu klasowego, a także sposoby realizacji
i efektywność.

5. Do ewaluacji wewnętrznej wybrano zagadnienie „Relacje rówieśnicze w klasie i szkole, czyli
relacje, które pomagają lub przeszkadzają w nauce” w ramach zaplanowanego na dwa lata cyklu
badań „Psychologiczne i społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa w szkole”.

6. W szkole opracowany jest i obowiązuje „Regulamin dyżurów nauczycieli w czasie przerw
międzylekcyjnych”. Według harmonogramu dyżurów nauczyciele pełnią opiekę nad uczniami
przed lekcjami, w trakcie przerw międzylekcyjnych i po lekcjach, na korytarzach w różnych
częściach budynku szkolnego.

7. Działa monitoring wizyjny na korytarzach budynku szkolnego.
Działania doraźne:
1. Rozmowy prowadzane na bieżąco przez wychowawcę, pedagoga, wicedyrektora i dyrektora
z uczniami i rodzicami na każdym etapie konfliktu (notatki i uwagi nauczycieli w dziennikach).

2. Interwencja na prośbę skierowaną do wicedyrektora szkoły w dniu 15.11.2018 r.
Zaplanowano następujące działania:
-zajęcia w klasie IVa prowadzone przez pedagoga szkolnego,
-rozmowa wychowawcy i pedagoga z uczniami,
-przeprowadzenie działań i zajęć integrujących klasę (wychowawca i nauczyciele),
-monitorowanie sytuacji wychowawczej w klasie (obserwacje uczniów tej klasy na lekcjach
i w czasie przerw międzylekcyjnych),
-spotkania zespołu wychowawczego w celu omówienia sytuacji w klasie.

3. Zebranie nauczycieli uczących w klasie IVa w dniu 19.11.2018 r. (protokół). Zaplanowano
następujące działania:
-zwiększyć czujność podczas przerw i lekcji,
-obserwacja uczniów na lekcjach,
-rozmowy wychowawcy i pedagoga z uczniami,
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-objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie porad i konsultacji wg potrzeb
od 21.11.2018 r. Mama chłopca nie wyraziła zgody na udzielanie synowi pomocy (adnotacja
i podpis złożony w dzienniku pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dniu 17.12.2018 r.)

4. Zajęcia integrujące zespół klasowy przeprowadzone przez pedagoga w klasie IVa (19.11.2018 r.)
oraz w klasie IVb (26.11.2018 r.).

5. Zebranie zespołu wychowawczego w dniu 20.11.2018 r., na którym między innymi omówiono
sytuację w klasie IVa (protokół). Zaplanowano następujące działania:
-obserwacja lekcji,
-wzmożenie dyżurów na przerwach międzylekcyjnych,
-przeprowadzenie zajęć w zakresie integracji zespołu uczniów przez psychologa z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie,
-objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
-konsultacje z psychologiem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie,
-rozmowy wychowawcy i pedagoga z uczniami na bieżąco.

6. Zebranie rady pedagogicznej w dniu 20.11.2018 r. w celu omówienia problemu wychowawczego
w klasie IVa. Zaplanowano następujące działania:
-zwiększyć nadzór nauczycieli dyżurujących na przerwach międzylekcyjnych, ze szczególnym
uwzględnieniem klasy IVa, obserwacja zachowania poszczególnych uczniów przez nauczycieli,
dyrektora, wicedyrektora i pracowników niepedagogicznych,
-nie wolno dopuścić do sytuacji, w której rodzic strofuje w szkole koleżanki lub kolegów swojego
dziecka, interweniować natychmiast w przypadku zauważenia takiej sytuacji,
-niezwłocznie zorganizować w klasie IVa zajęcia/warsztaty z psychologiem i pedagogiem
z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
-umożliwić rodzicom i uczniom skorzystanie z pomocy psychologa w szkole,
-przeprowadzić przez wychowawców lekcje z uwzględnieniem tematyki właściwych relacji
między uczniami (wychowawca i pedagog szkolny),
-objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

7. Zebranie z rodzicami uczniów klasy IVa w dniu 23.11.2018 r. (protokół) w celu przedstawienia
rodzicom problemów wychowawczych w klasie i podjętych przez szkolę działań. Spotkanie
zorganizowane na prośbę .

8. Spotkanie mediacyjne z Państwem w dniu 05.12.2018 r. (protokół) w celu rozwiązania
konfliktu w klasie. Zaproponowane działania:
-imprezy integracyjne w klasie,
-udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych,
-dyskretna obserwacja klasy przez nauczycieli dyżurujących,
-częste rozmowy nauczycieli z em podczas przerw,
-profilaktyczne działania wychowawcze, rozmowy, warsztaty, pogadanki,
-monitorowanie sytuacji wychowawczej w klasie, obserwacja w ramach zespołu nauczycieli
uczących w klasie,
-konsultacje z psychologiem.

9. Warsztaty dla uczniów klas IV „Bądź kumplem - nie dokuczaj” prowadzone przez psychologa
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łukowie (07.12.2018 r. dla klasy IVa oraz
12.12.2018 r. dla klasy IVb). Analiza sytuacji wychowawczej w klasie przeprowadzona przez
psychologa.

10. Konsultacje z psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Łukowie dla
zainteresowanych rodziców klasy IVa (12.12.2018 r.). Państwo nie skorzystali z konsultacji.

11. Zebranie nauczycieli uczących w klasie IVa w dniu 17.12.2018 r. (protokół) w celu oceny
efektywności działań wychowawczych w związku z konfliktem w klasie. Wnioski: kontynuować
działania.

12. Zebranie z rodzicami uczniów klasy IVa w dniu 17.12.2018 r. (protokół) z udziałem P. Wójta
Gminy Krzywda w celu omówienia sytuacji wychowawczej i problemów wychowawczych
w klasie oraz pozyskania opinii rodziców, w związku ze skargą na działania szkoły złożoną przez

do Wójta Gminy Krzywda.
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13. Zebranie nauczycieli uczących w klasie IVb w dniu 13.03.2019 r. w celu omówienia sytuacji
wychowawczych zaistniałych w klasie IVb - zajście na lekcji religii i języka angielskiego
(protokół). Zaplanowane działania:
-zwrócenie szczególnej uwagi na chłopca w trakcie lekcji i przerw,
-obserwacja podczas zajęć,
-rozważenie podjęcia próby rozmowy z rodzicem na temat objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.

14. Omówienie problemów wychowawczych w klasie IVb na zebraniu zespołu wychowawczego
w dniu 13.03.2019 r. (protokół). Przekazano informacje. Bez wniosków.

15. Szkolenie zespoł u wychowawców w zakresie „Radzenia sobie z agresją uczniów”.
16. Szkolenie nauczycieli na temat „Agresja w szkole” (20.03.2019 r.) i „Współpraca z rodzicami”
(25.03.2019 r.).

17. Przeprowadzenie przez wicedyrektora szkoły, w ramach nadzoru pedagogicznego, obserwacji
zajęć z wychowawcą w klasach IVa i IVb, których celem była: realizacja planu pracy
wychowawcy, relacje między nauczycielem i uczniami, obserwacja współpracy i relacji między
uczniami.

18. Przeprowadzenie przez wicedyrektora szkoły, w ramach nadzoru pedagogicznego, obserwacji
wycieczki klasy IVa i IVb, której celem była obserwacja m.in. integracji zespołu klasowego.

był nieobecny.
19. Wychowawczynie klas IV modyfikowały Plany pracy wychowawczo - profilaktycznej klasy

i realizowały tematy zajęć z wychowawcą adekwatne do potrzeb.

O sytuacji w klasie IVa i IVb oraz podejmowanych działaniach na bieżąco informowana była
Pani dyrektor.

W dniu 05.03.2019 r. na lekcji języka angielskiego miało miejsce zdarzenie, uznane przez
rodziców za pobicie. Chłopiec zgłosi ł nauczycielce, że został uderzony w rękę ławką
pchniętą przez innego ucznia, W ocenie nauczycielki było to niemożliwe.
Po odtworzeniu i analizie zdarzenia w klasie w obecności uczniów,
i wychowawczyni - uznano, że układ i wysokość ławek i krzeseł oraz pozycja,
w jakiej siedzieli uczniowie uniemożliwiały spowodowanie urazu ręki . Ponadto do końca
lekcji nie było widać na ręce zaczerwienienia, a chłopiec nie skarżył się na ból i pisał wszystkie
zadania w zeszycie. Z lekcji wychodził w dobrym nastroju. W ocenie nauczycieli na zajęciach języka
angielskiego nie mogło dojść do urazu ręki. W związku z tym nie uznano zdarzenia za wypadek i nie
sporządzono protokołu powypadkowego. Zdarzenie jest szczegółowo opisane w dzienniku
wychowawcy klasy IVb przez . Ponadto w dzienniku wychowawcy
klasy IVb zanotowała, że następnego dnia (06.03.2019 r.) na zajęciach języka
angielskiego chłopiec miał zabandażowaną rękę, ale mówił, że go nie boli i pisał notatki.
Na przerwie po 5. lekcji chłopiec nie miał już bandaża na ręce, biegał i bawił się z rówieśnikami,
co zanotował nauczyciel języka angielskiego w dzienniku wychowawcy klasy IVb oraz
zarejestrował szkolny monitoring. W dniu 05.03.2019 r. w godzinach popołudniowych rodzice

zgłosili się z synem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Łukowie, skąd mają
kartę informacyjną z rozpoznaniem u chłopca powierzchniowego urazu nadgarstka i ręki.

W dziennikach pedagoga i wychowawców klas IVa i IVb nie ma zapisów świadczących
o agresywnym zachowaniu ucznia . W dokumentacji pedagoga znajduje się notatka
sporządzona w dniu 20.11.2018 r. w której jest zapis, że w ubiegłym tygodniu podczas rozmowy
pedagoga z chłopiec sam przyznaje, że cyt. Jego zachowanie pozostawia trochę do
życzenia, nie zawsze zachowuje się w sposób odpowiedni”. W ocenie wszystkich nauczycieli
uczących w klasie IVb (protokół z zebrania nauczycieli uczących w klasie IVb z dnia 13.03.2019 r.)

na lekcjach nie sprawia problemów wychowawczych. Podczas przerw zgodnie bawi się
i rozmawia z kolegami i koleżankami z klasy. Nie zaobserwowano przejawów agresji ani fizycznej,
ani słownej ze strony w stosunku do uczniów tej klasy i odwrotnie.

Uczniowie klas IV mają niewiele uwag o przejawach agresywnego zachowaniu wobec siebie.
W dziennikach klasy IVa odnotowanych jest 7 uwag dotyczących: przezywania (4 uwagi)



i rękoczynów (szarpanie się, cios pięścią w brzuch) - 3 uwagi. W dziennikach klasy IVb zapisane są
3 uwagi: 2 z powodu pchnięcia ławki, która uderzyła innego ucznia i 1 uwaga uczennicy, która
pryskała wodą kolegów. Na wszystkie przejawy niewłaściwego zachowania uczniów nauczyciele
reagowali (zapisy w dziennikach). Śródroczne klasyfikacyjne oceny zachowania w klasie IVa są
wysokie: 3 wzorowe, 20 bardzo dobrych i 1 dobra. Podobnie jest w klasie IVb, gdzie są 2 oceny
wzorowe i 18 bardzo dobrych. otrzymał ocenę bardzo dobrą. W opinii wychowawczyni klasy
IVb uczniów łączą dobre relacje podczas zajęć, przerw i imprez klasowych.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli od Pani dyrektor wynika, iż w zdarzeniach
z udziałem uczniów klas IV, mających miejsce w szkole, ani razu nie interweniowała policja. Szkoła,
uczniowie, ani rodzice nie zgłaszali żadnego incydentu na policję.

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów. W placówce znajduje się dokument „Regulamin
bezpieczeństwa i higieny w Zespole Szkól w Krzywdzie” z załącznikiem nr 2: „Procedury
postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia”. Dokument został upowszechniony wśród
pracowników szkoły zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół w Krzywdzie nr 13/08/2018 z dnia
30.08.2018 r. Szkoła prowadzi „Rejestr wypadków”. W roku szkolnym 2018/2019 odnotowano
4 wypadki uczniów, które zdarzyły się na sali gimnastycznej podczas zajęć wychowania fizycznego.
Powołany na tę okoliczność zespół w składzie nauczyciel wychowania fizycznego i wicedyrektor
szkoły przeprowadzał postępowanie powypadkowe i sporządzał protokoły powypadkowe.

Wszyscy nauczyciele pracujący w szkole posiadają zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaświadczenia potwierdzające przeszkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

W notatce pedagoga z dnia 20.11.2018 r. przekazanej w dniu 01.03.2019 r.
usunięto imię i nazwisko, podpis oraz wypowiedzi drugiego ucznia, który razem z em
rozmawiał z pedagogiem. Dokument został częściowo zanonimizowany ze względu na ochronę
danych osobowych drugiego ucznia, którego sprawa nie dotyczy. Oryginał notatki znajduje się w
szkole. Porównanie zanonimizowanego dokumentu z oryginałem pozwala stwierdzić, że usunięte
korektorem fragmenty tekstu nie odnoszą się do osoby i zachowania i nie mają
znaczenia dla opisanej w notatce sprawy.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor uwzględnia tematykę
bezpieczeństwa uczniów w szkole. W dokumencie „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny
2018/2019 w Zespole Szkól w Krzywdzie” jednym z głównych celów jest zapewnienie
bezpieczeństwa uczniom, w tym zwiększenie skuteczności działań wychowawczych
i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole,
w szczególności przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, zarówno w świecie realnym, jak
i w Internecie oraz przestrzeganie zasad „Strategii szkolnej w zakresie działań wychowawczych,
profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom”.
Szczególnemu nadzorowi podlegać będzie adekwatność treści „Programu wychowawczo-
profilaktycznego” opracowanego przez wychowawcę klasy do zdiagnozowanych potrzeb zespołu
klasowego realizowanego w roku szkolnym 2018/2019 oraz sposoby realizacji, atrakcyjność zajęć,
efektywność. Ponadto kontrolą objęto zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas przerw
międzylekcyjnych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę. Wyniki nadzoru przedstawione w sprawozdaniu po I półroczu w niewielkim zakresie
odnoszą się do działań prowadzonych w kontekście sytuacji w klasach IV.

Wskazane jest, aby w wynikach i wnioskach ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
w bieżącym roku szkolnym uwzględnić ocenę efektywności sprawowanego nadzoru dyrektora
szkoły w odniesieniu do czynności ujętych w Planie nadzoru, ale też doraźnych działań w ramach
nadzoru prowadzonych w związku z problemami w klasach IV.

W szkole nie powołano zespołów nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale. Ich
spotkania miały miejsce jako doraźne i nie wykorzystano w pełni potencjału grupy nauczycieli na co
dzień pracującej z uczniami klasy IVa oraz IVb.

Ponadto wydaje się zasadnym, aby przeprowadzić w szkole diagnozę skuteczności
podejmowanych działań profilaktycznych i wychowawczych, w szczególności w zakresie
profilaktyki zachowań agresywnych, w celu dokładnego rozpoznania potrzeb i problemów uczniów,
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a następnie zaplanowania adekwatnych działań. Wskazana jest współpraca z rodzicami w tym
zakresie.

Nieodzownym jest także dołożenie wszelkich starań w celu zatrudnienia w szkole
psychologa, który będzie wspierał uczniów, rodziców i nauczycieli.

W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli warto by przedyskutować
i wypracować sposoby ulepszenia współpracy z rodzicami w zakresie rozwiązywania sytuacji
trudnych wychowawczo, w tym włączenie do współpracy z rodzicami wszystkich nauczycieli.

Wskazana jest bardziej efektywna współpraca z podmiotami zewnętrznymi w prowadzeniu
doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Za działanie niezbędne należy uznać wypracowanie systemu monitorowania na każdym
etapie skuteczności prowadzonych planowych i doraźnych działań profilaktycznych
i wychowawczych, aby ocenić przełożenie wkładu pracy nauczycieli (szkolenia dla nauczycieli,
szkolenia dla rodziców, zebrania zespołów, zebrania z rodzicami, obserwacje, rozmowy z rodzicami
i uczniami, mediacje) na efekty tej pracy.

Podczas przeprowadzania kontroli, w rozmowie z dyrektorem szkoły, zwrócono uwagę na
potrzebę szczególnej staranności w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, w szczególności
dzienników w zakresie poprawiania błędów i pomyłek (sklejanie kartek) oraz czytelnych zapisów.

9. Zalecenia, termin realizacji:

1. Zaleca się uzupełnienie statutu szkoły o zapisy regulujące funkcjonowanie zespołów
nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale zgodnie z § 4 rozporządzenia 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.) w związku § 14 ust. 1
załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów' publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61,
poz. 624 z późn. zm.).
Termin realizacji -do 31 sierpnia 2019 r.

2. Zaleca się powołanie zespołów nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale zgodnie
z § 4 rozporządzenia 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.) w związku § 14 ust. 1 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów' publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).
Termin realizacji -do 31 sierpnia 2019 r.

3. Zaleca się prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z § 25 ust. 2 i 3 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).
Termin realizacji -na bieżąco.

4. Zaleca się nadzór nad właściwym prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z § 26 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. z 2017 r., poz. 1646).
Termin realizacji- do 10 maja 2019 r.
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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/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/placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

STARSZY WIZYTATOR

mgr Renata Kwiatek
Lublin, dnia 10 kwietnia 2019 r.

ymiejscowość, data i podpis
dyrektora szkoły'placówki)

(miejscowość, data i podpis wizytatora)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

Ł* k k\ IXt{ R

Data i podpis dyrektora szkoły

45.ok . 2ji wy?fN *

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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