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P R O T O KÓ Ł K O N T R O L I D O R A ŹN E J

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa w Niezdowie, Niezdów 97, 24-300
Opole Lubelskie

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Mariusz Jurak
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w szkole lub placówce: 23 kwietnia 2019 r.
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

6. Tematyka kontroli: działania wychowawcze szkoły oraz organizacja i zasady udzielania
przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej

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 2017 r., 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 2003 r., poz.69 z późn. zm.).

8 . Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:
W związku z pisemną skargą złożoną przez panią

uczęszczającą do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Niezdowie
w sprawie niewłaściwego zachowania wobec córki, nauczycielki oddziału przedszkolnego
HHHH|i dyrektora szkoły Pana Mariusza Juraka, Lubelski Kurator Oświaty
zlecił przeprowadzenie kontroli doraźnej.

W dniu 23 kwietnia 2019 r. w ww. szkole została przeprowadzona kontrola, podczas
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której przeprowadzono rozmowę z Panem Mariuszem Jurakiem -dyrektorem szkoły,
-psychologiem szkolnym oraz Paniami:

nauczycielkami oddziałów przedszkolnych. Ponadto, dokonano analizy dokumentacji
szkolnej w zakresie działań wychowawczych szkoły oraz organizacji i zasad udzielania przez
szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dziennik psychologa szkolnego, sprawozdanie
z działań podejmowanych w stosunku do
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej).

notatki nauczyciela, informację

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:
1) Rozmowa z psychologiem szkolnym]

W opinii psychologa, cytuję: „u dziewczynki można zauważyć znaczne
nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania sfery emocjonalnej i społecznej,
znaczne trudności z podporządkowaniem się, a gdy ktoś staje jej na drodze zachowuje się
agresywnie. Często zdarzają się sytuacje, w których dziewczynka nie reaguje na polecenia
i zachowuje się niestosownie oraz demonstracyjnie łamie wcześniejsze ustalenia. Po
zwróceniu uwagi zazwyczaj obraża się oraz jawnie buntuje. W sytuacjach, gdy przeprasza za
swoje postępowanie nie okazuje skruchy i po pewnym czasie powtarza swoje zachowanie”.

ma

2) Rozmowa z nauczycielkami oddziałów przedszkolnych, Paniami:
oraz nauczycielkami ze świetlicy, Paniami:

W opinii wychowawczyni, głównym problemem
nieprzestrzeganie zasad obowiązujących w środowisku przedszkolnym oraz problemy
z agresją w stosunku do rówieśników. Dziewczynka ma duże problemy z koncentracją na
zajęciach, cały czas przeszkadza. Podczas zajęć zorganizowanych na dywanie nie chce usiąść
w kole, spaceruje po klasie, w związku z czym rozprasza inne dzieci i przeszkadza
w prowadzeniu zajęć. Podczas przeprowadzonej kontroli pozyskano informacje, iż
codziennie przebywa w szkole od godziny 7.00 do 16.00. W opinii Pań pracujących na
świetlicy jest uśmiechniętą i pogodną dziewczynką, aczkolwiek czasem nie przestrzega
zasad obowiązujących podczas pobytu w świetlicy. Mimo wydawanych próśb nie sprząta po
sobie zabawek, dokucza innym dzieciom. Zdaniem wszystkich wypowiadających się
nauczycielek zbyt długie przebywanie po zakończonych zajęciach w świetlicy może mieć
wpływ na niewłaściwe zachowanie dziewczynki, przejawiające się agresją oraz odmawianiem
pracy w grupach.

jest notoryczne

3) Rozmowa z dyrektorem szkoły:
W opinii dyrektora szkoły, współpraca z mamą dziewczynki jest utrudniona.

nie dostrzega istniejących problemów i nie chce podejmować działań
zmierzających do poprawy zachowania dziecka. Dowodem bierności matki jest dostarczenie
do szkoły opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dopiero po
3 miesiącach od momentu jej wydania (data wydania opinii: 04.01.2019r., data wpływu
01.04.2019 r.). Dodatkowym problemem są nieprawidłowe nawyki żywieniowe .
Dziecko otrzymuje do szkoły na drugie śniadanie batony, chipsy, ciastka i napoje typu cola,
co powoduje częste wychodzenie do toalety.

W ramach udzielania przez szkołę pomocy pedagogiczno-psychologicznej, z uwagi na
często występujące niewłaściwe zachowania na zajęciach i konflikty z rówieśnikami,
dziecko objęto indywidualnym wsparciem psychologicznym w postaci zajęć o charakterze
terapeutycznym oraz konsultacji doraźnych. Stosowną pomocą objęto także matkę dziecka.

Z wyjaśnień złożonych przez dyrektora szkoły wynika, że w szkole nie jest
zatrudniony pedagog szkolny, co może skutkować brakiem pomocy z jego strony udzielanej
nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
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i uzdolnień uczniów.

4) Analiza dokumentacji:
Jedynym dokumentem potwierdzającym organizację pomocy pedagogiczno-

psychologiczną, który został poddany analizie podczas kontroli był dziennik psychologa
szkolnego w bieżącym roku szkolnym. Z analizy tego dokumentu wynika, że została
objęta indywidualnym wsparciem psychologicznym w postaci zajęć o charakterze
terapeutycznym oraz konsultacji doraźnych od września 2018 r.

Po dostarczeniu przez matkę opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka zorganizowana została pomoc pedagogiczno-psychologiczna w postaci zajęć terapii
psychologicznej i terapii logopedycznej w liczbie 6 godzin prowadzonych przez specjalistów
z Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „STO POCIECH” w Opolu Lubelskim.

Na wyraźną prośbę matki, decyzją dyrektora szkoły, została przeniesiona do
równoległego oddziału przedszkolnego z dniem 08.04.2019 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że:
1) Jedyną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przed dostarczeniem przez

matkę opinii, było indywidualne wsparcie ze strony psychologa szkolnego w postaci
zajęć o charakterze terapeutycznym.

2) Zachowanie dziewczynki uległo nieznacznej poprawie po przeniesieniu jej do
równoległego oddziału przedszkolnego OB.

Zalecenia, termin realizacji:
1) Zaleca się nauczycielom w szczególności: rozpoznawać indywidualne potrzeby

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie z § 20
ust.l pkt 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. z 2017 r., poz. 1591).

2) Zaleca się określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia
uczniów, zgodnie z § 20 ust.l 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).

3) Zaleca się rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
uczniów; z § 20 ust.l pkt 3 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).

4) Zaleca się podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału
uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania
zgodnie z § 20 ust. l pkt 4 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).

5) Zaleca się udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie zajęć o charakterze terapeutycznym, zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach

9.
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i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591).
6) Zaleca się, zatrudnić pedagoga w szkole lub podjąć współpracę z poradnią

psychologiczno-pedagogiczną w celu zorganizowania konsultacji z pedagogiem,
zgodnie z § 24 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).

Termin realizacji zaleceń- do 26 maja 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:

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

ich realizacji.

WIZYTATOR
II&/U '- AJ%Jóo

mgr -MarcinRybich
(miejscowość, data i podpis wizytatora)

U>î W,0h. 2ęń% j’A
(miejscowość, data i podpis
dyrektora szkoły/placówki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
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Data i podpis dyrektora szkoły MwMoriuszJlirak

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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