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Znak sprawy - WNP.5533.l27.2014.JR

Numer upoważnienia - WNP.5533.127.2014.JR

Data wydan ia upoważnienia 5 listopada 2014 1".

Nr kontroli doraźnej w rejestrze LKO - WNP.5533.l27.2014.JR

Nr kontroli w rejestrze szkoly - 63

Podmiot wnioskujacy o kontrolę - organ prowadzący szkołę

Data i forma powiadomienia o kontroli - 4 listopada 20141'. telefonicznie

Numer skargi w rejestrze - WRE.1410.116.2014.WJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

l. Nazwa i adres szkoły/placówki:

Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie w Lublinie, ul. Czwartaków 11,

20-045 Lublin

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

3. Termin przeprowadzenia kontroli: 7 listopada 2014 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Marzanna Ostrowska, Jan Rećko

5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Kurator Oświaty w Lublinie,

ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin

6. Tematyka kontroli: zgodność zapisów statutu szkoły w zakresie noszema przez uczniów

stroju szkolnego z przepisami prawa oświatowego

7. Podstawa prawna:

- art. 33 ust. I oraz art .. 64a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
256, poz. 2572 z późno zm.)
- § 2 pkt 9 i § 3 ust. l 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.)

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

W dniu 21 .października 2014 1'. Dyrektor Wydziału Oświaty i wychowania UM Lublin
przesłał skargę Pani dotyczącą przestrzegania statutu Szkoły
Podstawowej Nr 6 w Lublinie odnośnie obowiązującego uczniów stroju szkolnego, w
szczególności obowiązku noszenia podczas pobytu w szkole tarczy szkolnej przez uczniów.
Pani wnosi o zbadanie, czy uczeń ma obowiązek nosić tarczę szkolną i czy w



związku z nieprzestrzeganiem tego wymogu może ponieść konsekwencje przewidziane
statutem szkoły.

W związku z powyższym przeprowadzono rumejszą kontrolę doraźną w powyższym
zakresie.

Po przeprowadzeniu rozmowy z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Romualda
Traugutta w Lublinie Panią Danutą. Nowakowską - Bartłomiejczyk oraz zapoznaniu się z
dokumentacją (statut szkoły, wyjaśnienia dyrektora złożone na piśmie), ustalono co następuje.

Zasady wprowadzania jednolitego stroju szkolnego regulują zapisy art. 64a ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U2004.256.2572 z późno zm.). W przypadku
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lubliniel ma zastosowanie ust.6 art. 64
a, który mówi: "w szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów
jednolitego stroju (. .. ), statut szkoły określa zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły".

W Statucie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie (§ 35 ust. 1
pkt 6) zapisano, że uczeń ma obowiązek "nosić codzienny strój szkolny wraz z tarczą
zgodnie z przyjętą granatowo - biało - czerwoną kolorystyką oraz dbać o schludny wygląd,
tj. nie malować włosów, paznokci, nie stosować makijażu, piercingu (także wielokrotnego
nakłuwania uszu), nie nosić tatuaży". Ponadto wychowawca klJsy, w procesie ustalania oceny
zachowania ucznia, uwzględnia zgodnie § 49 ust. 4 pkt l, lit. a statutu szkoły: "stosunek
ucznia do obowiązków szkolnych, czyli: systematyczność i rzetelność w zdobywaniu wiedzy
i umiejętności; przygotowywanie się do zajęć (również w zakresie posiadania wymaganych
pomocy i przyborów szkolnych); przestrzeganie obowiązku noszenia stroju; przestrzeganie
obowiązku schludnego wyglądu stosownego dla zdrowia i bezpieczeństwa dziecka, dbałość o
punktualne przychodzenie na zajęcia oraz terminowość usprawiedliwiania nieobecności
(zgodnie z ustaleniami wychowawcy)".

Według wyjaśnień Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w
Lublinie Pani Danuty Nowakowskej - Bartłomiejczyk zasady te obowiązują w placówce od wielu
lat. Tarczę szkolną można zakupić .w sklepiku szkolnym lub wydmkować ze strony internetowej
szkoły. Ponadto wychowawcy przekazali uczniom wszystkich klas wydruki tarcz do identyfikatorów.
Na prośbę uczniów lub rodziców mogą wykonać dodatkowy wydruk tarczy. Według złożonego
oświadczenia wychowawca klasy w bieżącym roku szkolnym przekazał wydruki tarcz uczniom
oraz poinformował rodziców o przewidzianych statutem konsekwencjach braku realizacji tego
obowiązku. Dotychczas według Pani dyrektor nikt nie zgłaszał wniosków lub propozycj i zmian w
statucie dotyczących zasad noszenia stroju szkolnego, zgodnie z § 54 statutu szkoły (Tryb
dokonywania zmian w statucie).

Reasumując należy stwierdzić, że obowiązek noszenia stroju szkolnego wraz z tarczą
szkolną przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wynika z
zapisów statutu szkoly, a za brak realizacji tego obowiązku uczeń może ponieść konsekwencje
przewidziane statutem szkoły.

9. Uwagi, wnioski nie zgłoszono.

10. Zalecenia, termin realizacji.jiie wydano



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. Starsz~t101
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli.
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