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Znak sprawy: WNP.5533.39.2014/2015.JK
Numer upoważnienia: 39/ WNP/2014115 r.
Numer kontroli w rejestrze WNP - 39
Data wydania upoważnienia: 4 września 2014 r.
Data i forma powiadomienia o kontroli: 4 września 2014 r. - rozmowa telefoniczna z
dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

l. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie ul. Czwartaków

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

3. Termin przeprowadzenia kontroli: 5 września 2014 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Jolanta Kasprzak.

5. Podstawa prawna: § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7
października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2009 r., Nr 168, poz.
1324) ;

Tematyka kontroli: Zgodność z prawem zapisów Statutu Szkoły Podstawowe] im. Romualda

Traugutta w Lublinie, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

zatrudnianie nauczycieli zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz realizacja zalecen,

uwag i wniosków organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zrealizowane czynności kontrolne:
1) Rozmowa z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie
2) Analiza Statutu oraz uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących przeniesienia uczniów

do innej klasy lub do innej szkoły
3) Analiza dokumentów dotyczącychkwalifikacji nauczyciela pedagoga szkolnego;

6. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

Analiza zapisów Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
pozwala na stwierdzenie, że w § 14 ust.2 dodano pkt 8 uwzględniający możliwość
wystąpienia dyrektora szkoły do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej szkoły. Ponadto określono szczegółowe przypadki, w
których może to nastąpić, np. stwarzania przez ucznia sytuacji zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły.



Teczka akt osobowych lani
ukończenia

uwzględnia' Świadectwo

z dnia 28 czerwca 2014 roku na "
:, ~. . . Wyżej

~ zatrudnioną tlJ

do zajmowania tego
wymieniony dokument potwierdza posiadanie przez panią
stanowisku '. -', posiadanie pełnych kwalifikacj i
stanowiska.

Na podstawie rozmowy z Pania Dyrektor stwierdzono, że systematycznie sprawowany
jest nadzór pedagogiczny w formie kontroli w zakresie udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentowania tych działań.
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W szkole opracowano szczegółowe procedury, dotyczące wszelkich oddziaływał\
wychowawczych pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas i innych nauczycieli
w odniesieniu do uczniów, w tym udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, a także, kontaktów z rodzicami. Określono szczegółowo sposób
dokumentowania tych oddziaływań.
Zgodnie z' opracowanymi w szkole procedurami wychowawcy poszczególnych klas
prowadzą tzw. Segregatory EWD, w których gromadzone są wszystkie ważne informacje
i dokumenty dotyczące uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych z danej klas'y,
Zamieszczane są w teczkach następujące dokumenty:
- informacje dotyczące form indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
skierowanej do danego ucznia,' .
- informacje skierowane do rodziców ucznia, w których nauczyciel sygnalizuje szczególne
potrzeby wychowawcze oraz formy pomocy udzielanej danemu uczniowi.
Wychowawcy wypełniają karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej
uczniowi sprawiającemu kłopoty wychowawcze, a następnie przekazują je do pedagoga
szkolnego. Przygotowywane są indywidualne informacje dla rodziców uczniów,
dotyczące ustalonych przez szkołę form oddziaływań wychowawczych oraz form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Procedury szkolne zostały szczegółowo omówione na dwóch zebraniach radv
pedagogicznej.

Wnioski: na każdym etapie kontaktu z uczniem i rodzicami dokumentuje się realizowane
czynności, w zakresie indywidualnego planu działań wspomagających ściśle współpracuje
się z rodzicami ucznia oraz dokumentuje się realizowane czynności. Trudności
wychowawcze rozwiązywane są wspólnie, aby jak najszybciej udzielić uczniowi
właściwej pomocy.

Szkoła przeprowadza testy preferencji poznawczych ucznia klasy m.

Budowanie klimatu zaufania i współpracy z rodzicami dokonuje się na bieżąco. Aktualnie
konflikty w szkole nie występują, zdarzają się sytuacje trudne, więc szkoła rozwiązuje
problemy poprzez indywidualizację działań wychowawczych, kontakty z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, sądem rodzinnym, policją. Podczas rozmów z rodzicami
zaleca się wskazywanie mocnych stron ucznia, a dopiero później problemów.
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Korespondencja z rodzicami wpływa przez sekretariat, rodzice potwierdzają zgodność
pism z oryginałem, kopie przekazywane są niezwłocznie wychowawcom klas, dokumenty
są gromadzone w segregatorach EWD.

Pani Dyrektor podkreśliła znaczenie współpracy nauczycieli uczących w jednym oddziale
w zakresie oddziaływań wychowawczych i nauczania w danej klasie, ponieważ bardzo
'wiele zależy' ód' ich współpracy oraz wymianydoświadczeń. ' .

W wyniku kontroli stwierdzono, że wydane zalecenia zostały w pełni zrealizowane.
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Danuta NQwLia:Sarftomtejczyk

STARSZY W~ATOR

mgrJOla~~p~................i7!~:: .
(pieczęć i podpis wizytatora)(pieczęć i podpis

dyrektora szkoły/placówki)

Miejscowość: Lublin

Data: 6 września 2014 1'.

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.


