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P R O T OK Ó Ł KON T RO L I D O R A ŹN E J

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Piaskach

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Izabela Gładysz

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły

się czynności kontroli w szkole lub placówce: 24 kwietnia 2019 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Elżbieta Michalczuk, Ewa Walczak

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator Oświaty,
ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

6. Tematyka kontroli: prawid łowość udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi klasy

VII w roku szkolnym 2018/2019.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 t.j.),
b) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 996),
c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

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

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

f ) inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.



8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:
Dnia 26 marca 2019 r. (data wpływu: 27 marca 2019 r.) , matka ucznia klasy 7b

Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach złożyła do Lubelskiego Kuratora Oświaty skargę,

cyt. „na pracę Dyrektor Izabeli G ładysz i szkoły” uzasadniając ją brakiem organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły skierowanej do jej syna w oparciu
o posiadaną przez ucznia opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz zaświadczenie lekarskie, a także
problemy adaptacyjne syna związane z nową szkołą.

W związku z powyższym w dniu 24 kwietnia 2019 r. w szkole przeprowadzono kontrolę doraźną.
W czasie kontroli dokonano: analizy dokumentacji nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, dziennika
pedagoga, dziennika lekcyjnego klasy 7b, dokumentacji wychowawcy klasy 7b, dokumentacji udzielanej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oraz procedur udzielania pomocy
obowiązujących w szkole. Przeprowadzono także rozmowę z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem szkoły
uczącym w klasie 7b matematyki, wychowawcą klasy 7b uczącym w klasie 7b języka polskiego,
nauczycielem historii oraz pedagogiem szkolnym. W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Analiza dokumentacji szkolnej wskazuje, że uczeń , sprawia duże trudności
wychowawcze, przejawiające się w zachowaniu niezgodnym ze społecznie akceptowanymi normami.
Uczeń zachowuje się arogancko i niekulturalnie, stosuje przemoc werbalną oraz fizyczną w stosunku
do kolegów i koleżanek, co znajduje potwierdzenie w notatkach służbowych, uwagach w dzienniku .

lekcyjnym, korespondencji skierowanej do matki, a także relacjach nauczycieli. Z przytoczonej
wcześniej korespondencji oraz sms-ów wysyłanych wychowawcy wynika, iż i reakcja matki na
informacje płynące ze szkoły o niewłaściwym zachowaniu , czy też nieprzygotowaniu do
zajęć, budzi zastrzeżenia, co do postawy wychowawczej jaką powinien prezentować rodzic dziecka.

Uczeń obraża także nauczycieli podczas lekcji w obecności pozostałych uczniów.
Nieuprawnienie uzyskał dostęp od matki do dziennika elektronicznego wysyłając do nauczyciela
historii obraźliwą korespondencję, naruszył także nietykalność cielesną nauczyciela świetlicy
szkolnej odpychając go od drzwi. W związku z powyższym dyrektor szkoły Pani Izabela Gładysz
dn. 24 stycznia b.r. skierowała wniosek do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą
w Świdniku ( Wydział Rodzinny i Nieletnich) o wgląd w sytuację rodzinną ucznia oraz w dniu
06 lutego b.r. pismo o podjęcie interwencji do Komendanta Komisariatu Policji w Piaskach.

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Piaskach wdrożone zostały procedury
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone są teczki przez wychowawców klas,

odrębnie dla każdego ucznia objętego pomocą. Zgodnie z zaleceniami opinii psychologiczno-
pedagogicznej z dnia 3 października 2018 r. w/w uczeń powinien mieć dostosowanie
i zindywidualizowanie wymagań w zakresie języka polskiego, języków obcych oraz przedmiotów
z wymaganą poprawnością graficzną i ortograficzną. W opinii tej wskazano również, że uczeń
powinien mieć zapewnioną, na terenie szkoły, pomoc terapeutyczną ukierunkowaną na usprawnienie
obniżonych funkcji percepcyjno-motorycznych i ich integrację w procesie pisania. Z analizy
dokumentacji wynika jednak, że pomimo realizacji działań terapeutycznych
w formie doraźnej na prośbę matki, co odnotowane jest w dzienniku pedagoga szkolnego, nie miał
przyznanych stałych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych zgodnych ze wskazaniami ww. opinii.
W związku z powyższym uznano, iż szkoła nie realizuje w pełnym zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zgodnej z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.

Opisywana w skardze problematyka dyskryminacji ze względu na
wygląd zewnętrzny, nie znalazła potwierdzenia w analizie przedmiotowej sprawy. Z relacji
świadków wynika, iż uczeń został pozytywnie przyjęty przez środowisko szkolne, był chętnie



•

typowany do różnego rodzaju klasowych przedsięwzięć, stając się liderem w klasie. Z opinii
wychowawczyni klasy, oraz innych nauczycieli uczących w 7b wynika,
iż klasa do której uczęszcza nie stwarza większych problemów wychowawczych,
uczniowie kulturalnie i z szacunkiem odnoszą się do osób dorosłych oraz siebie nawzajem,
a zachowania agresywne nie są przez dzieci akceptowane. Wychowawczyni klasy podkreśli ła,

iż w związku z pojawiającymi się u reakcjami nacechowanymi agresją zarówno
w stosunku do innych dzieci jak i osób dorosłych, uczniowie zaczęli się dystansować od ucznia.
Jednakże, zarówno nauczyciele, dyrekcja szkoły oraz uczniowie nigdy nie byli świadkami
zachowania o charakterze dyskryminacyjnym w stosunku do

W celu zapewnienia integralnych oddziaływań wychowawczych nauczyciele, wychowawca
klasy oraz pedagog szkolny ściśle ze sobą współpracują. Z przeprowadzonej rozmowy z pedagogiem,

wychowawczynią klasy 7b, nauczycielem historii, nauczycielką matematyki, oraz dyrektor szkoły
wynika, iż wszystkie te osoby konsultują ze sobą kwestie związane z pracą dydaktyczno-
wychowawczą. w tym wymaganymi dostosowaniami, a także wspólnie opracowują i omawiają
strategie oddziaływań wychowawczych jakimi poddawany jest uczeń. Wśród pedagogów
dostrzegalna jest troska o dobro ucznia oraz otwartość w stosunku do jego potrzeb, przy
jednoczesnym podtrzymaniu spójnej i jednolitej wychowawczo strategii oddziaływań, w przypadku
przejawianych przez zachowań społecznie nieakceptowanych. Wszyscy nauczyciele
zapoznani zostali z opinią psychologiczno-pedagogiczną z dnia 3 października 2018 r., co znalazło
potwierdzenie w protokołach rady pedagogicznej, znają i w toku bieżącej pracy wdrażają wskazówki
i zalecenia. Wielokrotnie umożliwiali poprawę ocen niedostatecznych uzyskiwanych na
lekcjach i na sprawdzianach. Z opinii wicedyrektora szkoły uczącego matematyki W' klasie 7b
wynika, że , pomimo możliwości nie korzysta! z tej formy pomocy, często odmawia ł także
czynnego udział u w lekcjach matematyki. Podobny problem wskazuje także wychowawca klasy,
nauczyciel języka polskiego. Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie matki, że w szkole
w Piaskach uzyskuje o wiele gorsze oceny niż w poprzedniej szkole, za co obwinia w skardze

. dyrekcję i nauczycieli uczących dziecko. W opinii nauczycieli nieznaczny, ale jednak spadek
wyników, związany jest bardziej z niską frekwencją ucznia, co potwierdza analiza arkuszy ocen
szkoły lubelskiej i szkoły piaseckiej dostarczając informacji zarówno o wynikach nauczania

, o jego zachowaniu jak też i obecności na zajęciach w szkole. Możliwa w tym
przypadku jest uzasadnianie tego faktu problemami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą miejsca
zamieszkania i szkoły. Z przeprowadzonej rozmowy z dyrektorem szkoły i nauczycielami uczącymi
w klasie jednak wnioskować można, iż pedagodzy, pomimo napotykanych trudności związanych ze
współpracą z uczniem i jego matką, próbują analizować mechanizmy jakie mogą warunkować jego
zachowanie się w środowisku szkolnym oraz problemów jakie manifestują się pod postacią
zachowań agresywnych oraz autoagresywmych, szukając rozwiązań oraz udzielając doraźnej pomocy.

Stawiany zarzut dotyczący bezprawnego pozyskania przez dyrektor szkoły, p. I. Gładysz
informacji od lekarza o stanie zdrowia dziecka, nie leży w kompetencji rozstrzygania przez
Lubelskiego Kuratora Oświaty, jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jednakże, dyrektor
szkoły, p. I. Gładysz przyznała, iż kontaktowała się z lekarzem specjalistą NZOZ Sanus,
(po wcześniejszym uzgodnieniu z ww. lekarzem podczas rozmowy telefonicznej w obecności matki
na prośbę lekarza), iż w sytuacji kryzysowej taki kontakt będzie wskazany w trosce o dobro dziecka.
Takimi też pobudkami kierowała się Pani dyrektor. Poruszana w skardze kwestia braku odpowiedzi
na wystosowane pismo do dyrektor szkoły, dotyczące skargi na nieprawne pozyskanie ww.
informacji nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji szkoły. Podpisane przez dyrektor Izabelę
Gładysz pismo z odpowiedzią o nr SPP 071.19.2019 zostało wysiane w dniu 8 kwietnia 2019 r.,
na adres mailowy matki: monika.blaziak@interia.pl o godz. 10.41.



9. Zalecenia, termin realizacji:

1. Zaleca się realizację zaleceń wydanych w opinii przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
i organizowanie w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z Rozporządzeniem
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 niezwłocznie.

2. Zaleca się prowadzenie dokumentacji zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zgodnie z §11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.
z 2017 r. poz.1646) - termin realizacji niezwłocznie.

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 szkolę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

Dyrektor SzkołyJ rs - '
WIZYTATOR

' Iżbieta MichalczukGładys VL
(miejscowość. dała i podpis wizytatora)(miejscowość. dala i podpis Dyrektora szkoły placówkij

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

Dyrektor Szkoły^
Dam mmmm,fifiPaK#3ifdyfcf ""afcjL >

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




