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PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

1. Nazwa i adres szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa nr 6 w Lublinie, ul. Czwartaków 11

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

3. Termin przeprowadzenia kontroli: 5 lutego 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 Podstawowej im. Romualda Traugutta w

Lublinie, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudnianie nauczycieli zgodnie z

wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz realizacja zaleceń, uwag i wniosków organu sprawującego nadzór

pedagogiczny.

Zrealizowane czynności kontrolne:
l) Rozmowa z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie
2) Analiza dokumentów dotyczących sprawy pobicia ucznia dnia 23 kwietnia 2013 roku w szkole
3) Analiza dokumentów dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom klasy

IV"d"
4) Analiza protokołów Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2012/13-2013/14
5) Analiza Statutu oraz uchwał Rady Pedagogicznej dotyczących przeniesienia uczniów do innej klasy

oraz jednego ucznia do innej szkoły

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

Dnia 20 stycznia 2014 roku do Lubelskiego Kuratora Oświaty wpłynęło pismo, znale AK-S-
1.1510.2.5.2014, od dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w sprawie udzielenia
odpowiedzi wnoszącym skargę rodzicom ucznia Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie w zakresie spraw
należących do kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W celu rozpatrzenia zasadności
skargi wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Lublinie przeprowadził w
szkole kontrolę doraźną dnia 5 lutego 2014 roku.

Na podstawie analizy Protokołu powypadkowego nr
~~~~~~~--~~--~~--~~-oraz załaczników należy stwierdzić, że w dniu 23 kwietnia 2013 roku doszło do pobicia

-------- ucznia klasy Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie przez innego ucznia tej
klasy Zdarzenie miało mieisce podczas przerwy między 6 a 7 godziną lekcyjną w sali nr
w obecności wychowawcy klasy P, oraz pięciu uczniów. c..------



Analiza protokołu zdarzenia pozwala na stwierdzenie, że świadkowie wypadku poinformowali, iż uczeń
.został uderzony przez \ -- a dokumentacja lekarska potwierdza, że

doznał on I I ' Na podstawie informacji
uzyskanyc od posz o owanego na eży stwierdzić, że zwrócił Się on o kolegów słowami \
a sprawcę pobicia przezwał Podobną wersję wydarzeń potwierdzili świa'-.rdrk-ow~Ie-,"""TI-ec-z-I-C-'--h-
informacie nieco różnia sie odnośnie o zakresu prowokowania reakcii ucznia przez ucznia

\ _~Wwyniku mediacji
przeprowadzonych w dniu\ roku z rodzicami uczniów klasy i mediatorami szkolnymi
w obecności dyrektora szkoły, nauczycieli, wychowawcy, pedagoga szkolnego, szkoła wycofała się z
zamiaru przeniesienia uczniów do innej klasy.

Analiza dokumentacji wypadku pozwala na stwierdzenie, że szkoła zgromadziła wiele wyjaśnień,
pism, notatek, protokołów przesłuchania świadków oraz innej dokumentacji, a rodzice poszkodowanego
ucznia złożyli zastrzeżenia do protokołu powypadkowego oraz liczne skargi skierowane do organu
prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. W wyniku przeprowadzonych przez
organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego kontroli stwierdzono szereg uchybień w
kontrolowanym zakresie działań szkoły i w związku z tym wydano dyrektorowi stosowne zalecenia.

Należy podkreślić, że dnia 22 listopada 2013 roku w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ
nadzoru pedagogicznego stwierdzono uchybienia szkoły w zakresie przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa i w związku z tym wydano dyrektorowi szkoły zalecenia, które do dnia kolejnej kontroli -

lutego 2014 roku nie zostały wykonane. Podczas kontroli dyrektor szkoły przedłożył Projekt nowelizacji
Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie, wyjaśniając, że nowelizacja statutu będzie dokonana dnia 20
lutego 2014 roku podczas spotkania Rady Pedagogicznej.
Dyrektor nie złożył zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli z dnia 27 listopada 2013 roku.
Nadmienić należy, iż w niniejszym protokole kontroli nie wyznaczono terminu realizacji zaleceń przez
dyrektora szkoły.

Odnoszac się do zarzutów skierowanych do dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie w
skardze , przesłanej
do Kura on um ŚWIaty w Lubhme przez Urząd Miasta LUDm ma stycznia 2014 roku w celu
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami organu nadzoru pedagogicznego, stwierdzono, że:

1. Na dzień 5 stycznia 2014 roku Statut Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie nie uwzględnia kary
przeniesienia ucznia do równoległej klasy oraz nie określa przypadków, w których dyrektor szkoły
może zastosować niniejszy zapis; Statut szkoły uwzględnia tryb odwołania się od kar
przewidzianych dla uczniów;

2. Z zapisów Uchwały nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie z dnia
14 listopada 2013 roku w sprawie nowelizacji Statutu wynika, że paragraf 14 ust.2 pkt.7 lit. a

') otrzymuje brzmienie: " Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przeniesieniu ucznia do innej szkoły w
porozumieniu z Kuratorem Oświaty, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jeśli
szczególne potrzeby ucznia wymagają zmiany środowiska szkolnego. Niniejszy zapis jest niezgodny
z przepisami art. 7 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2572 z późn.zm.), który stanowi, że uczeń objęty obowiązkiem szkolnym w
uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora
oświaty do innej szkoły oraz z zapisem § 16 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz.624 z późn.zm.), który stanowi, że statut szkoły
określa przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o
przeniesienie ucznia do innej szkoły.

3. Zapisy Uchwały nr 7/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie z dnia 14
listopada 2013 stanowią, że "Rada Pedagogiczna pozytywnie zaoniniowała wniosek zespołu
wychowawczego nauczycieli klasy dotyczący przeniesienia, ' z dniemL

w'celu zmiany środowiska rówieśniczego ze względu na szczególne
lnci~yw~ld=uCC:a:Tln:-:-e~p-::o7:tr=z-::eCby:-:--:r--=-o=zw~oJ~'o~wei edukacyjne ucznia. Podczas głosowania 6 osób wstrzymało się
od głosu, pozostali nauczyciele byli za przeniesieniem ucznia." Z wypowiedzi dyrektora wynika, że
zamiar przeniesienia ucznia do innej klasy był formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie
karą. Dyrektor poinformował, że rodzice ucznia nie wyrazili zgody na



udzielanie ich dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ pomoc taka nie jest mu
potrzebna (w ocenie rodziców). Szkoła nie posiada oświadczenia rodziców w formie pisemnej.

4. Należy podkreślić, że obowiązujące prawo jak również statut szkoły nie przewiduje formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, jaką byłby przeniesienie ucznia do innej klasy lub szkoły.

5. Szkoła zatrudnia na stanowisku pedagoga szkolnego dwie osoby, z których jedna nie spełnia
wymagań kwalifikacyjnych do zajmowania tego stanowiska zgodnie z zapisem § 20 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu doskonalenia
nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz.4OO z późn.zm.) Nauczycielka zatrudniona od września na
stanowisku pedagoga szkolnego legitymuje się dyplomem magistra r

I n
1
\
\L ----;--.-__ ---'==---.--_ iW ubiegłym roku sz o nym nauczycielka oabywała w szkole staz

na stanowisku asystenta pedagoga szkolnego i wykazała się dużym zaangażowaniem, wysokimi
kompetencjami oraz była lubiana przez uczniów.

6. Dyrektor szkoły nie wystąpił do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o wyrażenie zgody na
zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga
szkolnego, naruszając przepisy art. 10 ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekstjedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.)

7. Szkoła naruszyła przepisy art.51 ustawy o ochronie danych osobowych poprzez upublicznianie
danych osobowych uczniów oraz danych wrażliwych na stronie internetowej szkoły oraz na stronie
Biuletynu Informacj i Publicznej. Rodzice \ skierowali sprawę do
prokuratury, a wyjaśnienia w tej sprawie złożyli dyre tor szkoły, wicedyrektor oraz nauczyciel
administrator strony internetowej.

8. Zasadność zarzutu, dotyczącego naruszenia przez szkolę dóbr osobistych ucznia poprzez publiczne
wskazywanie, że dopuszcza się on długotrwałej przemocy psychicznej wobec innych uczniów w
klasie oraz publiczne informowanie o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
ucznia, jest trudna do rozstrzygnięcia, ponieważ szkoła nie posiada udokumentowanych informacji
dotyczących "niewłaściwej" postawy ucznia! jak również dokumentów
potwierdzających, że rodzice byli informowani o zastrzeżeniach w odniesieniu do ich syna. Dyrektor
wviaśnił. że rodzice innych uczniów oraz uczniowie wyrazili taką opinię na temat l

. Ponadto w notatce sporządzonej przez pedagoga szkolnego (Panią
~p-o-sI~'a---'d-aJ~ą-cą-pełnekwalifikacje do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego) w dn7iu--;;:-2=3'-k-w~i~e-tn~Ia--
2013 roku po wypadku pobicia \ , stwierdza się, że podczas rozmowy
pedagoga szkolnego z klasą \ "kilkoro dzieci pom ormowało, że 1 im często
dokuczał (rozpychał się, przeganiał z miejsca, uderzył w brzuch), było to czworo lub pięcioro
uczniów".

9. Zasadność zarzutu dotyczącego odmawiania rodzicom L .I możliwości
zapoznania się z dokumentacją psychologiczno-pedagogiczną, otyczącą ich syna orazz opiniami na
jego temat miała uzasadnienie, lecz po interwencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny
dokumentacja dotycząca ucznia znajduje się do wglądu w szkole. Rodzice ucznia dotychczas nie
skorzystali z tej możliwości. D rektor poinformował. że rodzice innych uczniów nie zgodzili się na
przekazanie ich opinii na temat I jego rodzicom.

10. Podczas zebrania Rady Pedagógićznej dnia 14 listopada 2013 roku, gdy podejmowano uchwały
dotyczące zmian w statucie oraz przeniesienia uczniów do innej klasy lub szkoły nie był obecny
wychowawca klasy I stwierdzono brak jego podpisu na liście obecności
nauczycieli. Dyrektor szkoły wyjaśnił, że nieobecność wychowawcy klasyL była spowodowana
wyjazdem służbowym. Stwierdził, że wychowawca tej klasy akceptuje treść uchwały, dotyczącej
jego uczniów, uczestniczył w spotkaniach zespołu nauczycieli, podczas których omawiano
oddziaływania wychowawcze w odniesieniu do uczniów jego klasy. Opowiedział się za wnioskiem
zespołu nauczycieli uczących w kl.L dotyczącym przeniesienia ucznia IL- _
do innej klasy.



11. Sprawa niepoinformowania organu prowadzącego szkołę o wypadku pobicia ucznia na terenie
szkoły przez innego ucznia nie należy do kompetencji organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

12. Dyrektor poinformował, że nie prowadziła zajęć religii w klasie Id, a obecnej
klasie IVd Szkoły Podstawowei Nr 6 w Lublinie. Katechetą w tej klasie w roku szkolnym
201012011 była , a przedstawiona w skardze problemowa sytuacj a została
wyjaśniona podczas spotkania z rodzicami uczniów. Sporządzono protokół spotkania.

13. Dyrektor szkoły potwierdził, że powierzył wychowawstwo klasyl I
nauczycielowi wychowania fizycznego, posiadającemu stopień nauczyciela dyplomowanego, który
dotychczas nie miał wychowawstwa.

14. Z wypowiedzi dyrektora wynika, że obecna klasa w ubiegłych latach wymagała działań
wychowawczych oraz integrujących, ówczesny wychowawca zgłaszał trudności
wychowawcze, lecz nie oznacza to, w opinii dyrektora, że nie ntdził sobie zklasą.

15. Dyrektor szkoły poinformował, że zajęcia z pedagogiki cyrku w klasach I-III były realizowane
podczas przerw międzylekcyjnych przez nauczyciela, L dla uczniów chętnych jako
dodatkowe urozmaicenie czasu oczekiwania na kolejne lekcje. Praca pana\ jako
wychowawcy klasy I-III d i opieka nad uczniami nie podlegały zastrzeżeniom ze strony rodziców
uczniów do chwili wypadku w 2013 roku.

16. Kwestia posiadania przez dyrektora umiejętności interpersonalnych w zakresie współpracy z
rodzicami uczniów i rozwiązywania problemów w duchu współpracy podlegała ocenie pracy
dyrektora szkoły dokonanej w marcu 2013 roku.

7. Zgłoszone uwagi, wnioski:
1. W toku zarządzania szkołą należy konsekwentnie budować klimat zaufania i współpracy z rodzicami

oraz skutecznie rozwiązywać konflikty, aby nie dochodziło do przemocy między uczniami
i nieporozumień między szkołą i rodzicami .:

2. W toku sprawowania nadzoru pedagogicznego należy uwzględnić kontrolę w zakresie udzielania
uczniom i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomagać nauczycieli w
zakresie pracy wychowawczej z uczniami.

8. Wydane zalecenia:
1. Zgodnie z art.39 ust.2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

256, poz.2572 z późn.zm.) zaleca się wprowadzić w Statucie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie
zmianę uwzględniającą obowiązujący zapis, że uczeń spełniający obowiązek szkolny, uzasadnionych
przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do
innej. Termin realizacji do dnia 28 lutego 2014 roku.

2. Zgodnie z § 16 Załącznika fi 2 do rozporządzenia Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 21 maj a
2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z
2001 r. Nr 61, poz.624 z późn.zm.) zaleca się określić w Statucie szkoły przypadki, w których
dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej
szkoły. Termin realizacji do dnia 28 lutego 2014 roku.

3. Zgodnie z zapisem art. 10 ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekstjedn. Dz.
U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) zaleca się wystąpić do Lubelskiego Kuratora Oświaty z
wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych
kwalifikacji do zajmowania stanowiska pedagoga szkolnego. Termin realizacji do dnia 14 lutego
2014 roku

~r~H
dyrektora szkoły/placówki)

STARSZY WIZYTATOR

.....re::'~l~~ .... :..
(pieczęć i podpis wizytatora)

Miejscowość: Lublin

Data: 6 lutego 2014 r.
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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.


