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KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE
ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 146,

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

Znak sprawy - WNP.5533.166.2015.MO

Numer upoważnienia - WNP.5533.166.2015

Datawydania upoważnienia: 5 marca 2015 r.

Nr kontroli doraźnej w rejestrze LKO - 166

Nr kontroli w rejestrze szkoły= 66

Podmiot wnioskujący o kontrolę -

Data i forma powiadomienia o kontroli - 4 marca 2015 r. telefonicznie

Numer skargi w rejestrze - WRE.1410.15.2015.WJ

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ

1. 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. Termin przeprowadzenia kontroli: 9 marca 2015 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Marzanna Ostrowska

5. Nazwa isiedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny

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

6. Tematyka kontrolir przestrzegania przepisów prawa oświatowego w zakresie zatrudniania

nauczycieli, kontrola realizacji zaleceń wydanych w dniu 7 listopada 2014 r., protokół kontroli

nr WNP.5533.128.2014.JR.

7. Podstawa prawna:

- art. 33 ust. 1 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.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.l324 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(Dz. U. 2013, poz. 1207 z późno zm.)
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8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidłowości:

l) , Dnia 7 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
przeprowadzono kontrolę doraźną dotyczącą przestrzegania przepisów prawa oświatowego
w zakresie zatrudniania nauczyciela - . Ustalono, że Pani
Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk, dyrektor szkoły, zatrudniła nauczyciela, który nie
posiada kwalifikacji określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
(ukończony kierunek studiów nie jest zgodny z zakresem prowadzonych zajęć).W wyniku
przeprowadzonej kontroli zalecono Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie
zatrudnienie nauczyciela posiadającego kwalifikacje określone w ww. rozporządzeniu. Termin
realizacji zalecenia wyznaczono na dzień 13 lutego 2015 r.

2) Pani Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk, pismem z dnia 14 listopada 2014 roku, zwróciła
się do Lubelskiego Kuratora Oświaty z prośbą o wydłużenie czasu realizacji zalecenia
pokontrolnego wydanego w czasie kontroli doraźnej, w dniu 7 listopada 2014 r., znak sprawy
WNP.5533.128.20l4.JR.

3) Pismem z dnia 24 listopada 2014 r. poinformowano Panią Dyrektor, że ustalenia zawarte
w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 7 listopada 2014 r. w Szkole
Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wynikają z analizy dokumentów (aneks
do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2014/2015, teczka akt osobowych nauczyciela)
oraz z rozmowy z dyrektorem szkoły, a wydane zalecenie jest w pełni uzasadnione i nie ma
podstaw do wydłużania terminu realizacji. Wskazany termin realizacji zalecenia (13 lutego
2015 r.) jest optymalny do realizacji i uzasadniony kalendarzem roku szkolnego 2014/2015.

4) W dniu 19 lutego 2015 r. wpłynęła do Kuratorium Oświaty w Lublinie informacja Pani
dotycząca powierzenia zajęć

w II okresie roku szkolnego 2014/2015 nauczycielowi, który nie spełnia wymagań
określonych w rozporządzeniu 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 (Dz. U. 2013, poz. 1207 z późno zm.).

5) Dnia 9 marca 2015 r. przeprowadzono kontrolę doraźną w Szkole Podstawowej nr 6 im.
Romualda Traugutta w Lublinie. Przeprowadzono analizę dokumentów (plan zajęć klasy"
teczka akt osobowych nauczyciela, pisma w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pani

na stanowisku nauczyciela l), rozmowę z dyrektorem szkoły.
Ustalono co następuje.

A. Pani Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk pismem z dnia 9 grudnia 2014 r., znak: SP6-
071/5/14 wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie Pani na
stanowisku nauczyciela od dnia 16.02.2015 r.

B. Wicekurator Oświaty w Lublinie, pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. znak:
WRE.58l0.171.2014.WJ poinformował Panią Dyrektor o konieczność dołączenia aktualnego
zaświadczenia z Urzędu Pracy dowodzące tego, że brak wśród bezrobotnych, osób
posiadających pożądane kwalifikacje, bez dodatkowych wymagań

C. Pani Danuta Nowakowska - Bartłomiejczyk, pismem z dnia 5 stycznia 2015 r., 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
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nauczyciela .,

D. Dnia 12 lutego 2015 r. Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, odpowiadając na zalecenia
pokontrolne z dnia 7 listopada 2014 r., poinformowała Lubelskiego Kuratora Oświaty, że cyt.
"zobowiązuje się zatrudniać nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w ww.
rozporządzeniu Ministra ..-Edukacji=Narodowej 2;. dnia 1-2--marca, 2009 r.' w -sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli .... (Dz. U. 2013, poz. 1207 z późno
zm)". Do pisma dołączyła kopię zaświadczenia z Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia
16 stycznia 2015 r. informującego, że na dzień wydania zaświadczenia w rejestrze osób
bezrobotnych i poszukujących pracy nie ma osób, które spełniały łącznie wszystkie
oczekiwania szkoły.

E. Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda
Traugutta w Lublinie, w dniu kontroli oświadczyła, że nie uległy zmianie warunki
zatrudnienia Pani (umowa na czas określony od l września 2014 r. do 30 czerwca
2015 r.). Nauczyciel nadal prowadzi

9. Uwagi iwnioski:

l) Stwierdzony w dniu 7 listopada 2014 r. stan prawny nie uległ zmianie (nauczyciel
" ~ •. oc ~~r' - nie spełnia wymogów określonych w §4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieWwymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków,
w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 1207 z późno zm.).

2) Pani Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda,
Traugutta w Lublinie zwróciła się do Lubelskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem 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 (Dz. U. z 2014 r. Nr 191). Do dnia kontroli nie uzupełniła
wniosku o' wskazany w piśmie WRE.5810.171.2014.WJ dokument, to jest aktualne
zaświadczenie z Urzędu Pracy dowodzące tego, że wśród osób bezrobotnych lub
poszukujących pracy nie ma osób posiadających pożądane kwalifikacje, bez dodatkowych
wymagań dotyczących "__ ;_ .~: .~-." -

3) Zgodnie z art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z-późno zm.) o stwierdzonych istotnych uchybieniach w działalności szkoły,
niezależnie od środków, o których mowa wart. 33 ust. 4 Lubelski Kurator Oświaty
powiadomi organ prowadzący szkołę, to jest Prezydenta MiastaLublin

10. Zalecenia, termin realizacji:

Zaleca się zatrudnić nauczyciela posiadającego 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 kwietnia 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.

.. ~~,;, ... ~/ .. -... d,-1: .. <??,' .W.:,:J.f ..
(miejscowość, data ipodpis wizytatora)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:
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