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KURATORIUM OSWIATylW LUBLINIE
ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka poczto\va 146,

Centrala KO: 81-53-85-200, Sekretariat: 81-53-85-222, Fax Fentrala: 81-53-85-265
www.kuratorium.lublin.pl e-mail:kurator@kuatorium.lublin.pl

Znak sprawy - WNP.5533.128.2014.JR

Numer upoważnienia - WNP.5533.128.2014.JR

Data wydania upoważnienia: 5 listopada 2014 r.

Nr kontroli doraźnej w rejestrze LKO - WNP.5533.128.2014.JR

Nr kontroli w rejestrze szkoły - 64

Podmiot wnioskujący o kontrolę - Pani Ewa Wronikowska (rodzic)

Data i forma powiadomienia o kontroli - 41istopada 2014 r. telefonicznie

Numer skargi w rejestrze - WRE.1410.l15.2014.WJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

l. Nazwa i adres szkoły/placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie,

ul. Czwartaków 11,20-045 Lublin

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk

3. Tennin przeprowadzenia kontroli: 7 listopada 2014 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: MarzannaOstrowska, Jan Rećko

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny

Kurator Oświaty w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

6. Tematyka kontroli: przestrzegania przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania

nauczycieli.

7. Podstawa prawna:

- art. 33 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późno zm.),
-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia
nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1207 z późno zm.)
- § 2 pkt 9 i § 3 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późno zm.),
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8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidł0r'0ści:

W dniu 21 października 2014 r. wpłynęła do tutejszego urzędu skarga Pani
dotyczącą nieprzestrzegania przepisów rozporządzenil Ministra Edukacji Narodowej z

dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji ~maganych od nauczycieli oraz
określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.
1207) w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w przypadku przydzielenia
godzin nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej w kI. Ib. Ii

W związku z powyższym w dniu 7 października 2014 r. przeprowadzono kontrolę doraźną
w powyższym zakresie i ustalono co następuje.

1. Pani pismem z dnia 11 sierpnia 2014 r. zwróciła się z prośbą o zatrudnienie w Szkole
Podstawowej nr 6 w Lublinie na stanowisku nauczyciela w roku szkolnym 2014/2015.

2. Pani Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk zatrudniła panią
września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. w zastępstwie za pani~
o zatrudnienie).

na czas określony, tj. od l
(adnotacja na podaniu

3. Aneks nr l do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie, z dnia 3 września 2014 r.,
w którym wpisano zatrudnienie pani w zastępstwie za panią, został zatwierdzony przez
dyrektora Wydziału Oświaty iWychowania panią Ewę Dumkiewicz - Sprawka w dniu 23 września
2014 r.

4. Pani jest doktorem
Ukończyła studia magisterskie na
nauczycielska) oraz studia podyplomowe

Ponadto ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego, w tym

(Nr dyplomu ).
i posiada tytuł mgr filologii polskiej (specjalność

m.in .

. Sprawnie posługuje się językiem angielskim.

5. Wyjaśnienia pani Danuty Nowakowskiej - Bartłomiejczyk wskazują, że główną przesłanką do
zatrudnienia pani , jako nauczyciela w klasie ,była wysoka ocena
kompetencji nauczyciela oraz potrzeba wsparcia \ uczniów

w roku akademickim 2014/2015 jest uczestnikiem studiów podyplomowych6. Pani

. Przewidywany termin zakończenia studiów: 15 lutego 2016 r.

7. Pani Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk nie zwróciła się z wnioskiem do Lubelskiego Kuratora
Oświaty, przed podpisaniem umowy o pracę z panią , o wyrażenie zgody na zatrudnienia
nauczyciela, który nie posiada wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska, zgodnie z
zapisami art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.
U. z 2014 r. Nr 191).

8. Pismem z dnia 27 października 2014 r. pani Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk, zwróciła się do
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z prośbą o sprawdzenie, czy w rejestrze MUP w Lublinie są
zarejestrowane osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
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z biegłą znajomością języka angielskiego oraz przygotowaniem do nauczania języka polskiego, jako
obcego.

9. Miejski Urząd Pracy w Lublinie, pismem z dnia 28 października 2014 r. znak: MUPCAZ
II.EC.072-120~~4 poin~~rmował Dyrekt~~a~zkoły Podstawowej. nr 6t .~ublini~, ,że reje~trz~ o~ób .
bezrobotnych l poszukujących pracy Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na dzień 28 października ..
2014 r. nie ma osób, które spełniałyby łącznie wszystkie oczekiwania Jformułowane przez dyrektora
szkoły.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Pani me spełnia wymogów
określonych w § 4 rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 ~. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i
wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1207 z późno zm.).

9. Uwagi, wnioski:

Brak.

10. Zalecenia, termin realizacji:

Zaleca się zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w § 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli (Dz. U. 2013. Nr 1207 z późno zm.). Termin realizacji: 13 lutego 2015 r.

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.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
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