
DK-CZ.5533. i.31.2018

Protokół kontroli doraźnej

l. Nazwa szkoŁylplacówki, siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanołvskiego w Czamym

Lesie, ul. Szkolna 6, Ę-233IVIyłanów.

2, Imię i nązwisko dyrektora: Beata Sikorska

3. Nazwa i siedziba organu sprawującogo nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty,

40 * aż4 Katowice, ul. Powstańców 41a

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

5. Data wydania i numer upowaźnienia do pĘeProwadzenia kontroli: DK-CZ,5533.1.31.2018

z dnia 06 grudnia 2018 r.

6. Terminy tozpoczęcia i zakończenia kontroli : a7 . |ż.20 1 8

7. Tematyka kgntroli (zgodna z przepisant art. 55 u§t. 2 ustawy Prawo oŚwiatawe)

Przestrzeganie praw dziecka i ucznia ayaz organizacja kształcenia ucznia
niepełnosprawnego.

dokumentacja pedagogą wychowawc,

pedagogicznej, zebranie oświadczeń od dyrektorą pedagoga, psychologa, nauczycie|a

współorganizuj ącego kształcenie).

9. Opis ustalonego stanu faktycznego: w tyrn ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrolę przeprowadzono w aviązku z pisemną skargą rodziców.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, zr t Jy' bieząclm roku

szkolnym uczęszcza do

Jest uczniem

Podstawowej im. Jąna Kochanowskiego rv Czamym Lesie.

}r., zguulrr§ ż r,.tórym

dyrektor zręalizowal zawątte w nim za]ęlęntą. Dyrektor otrzymał otzęczenie 20 sierpnia br.

i w dniu 22 sierpnia Ęlsą)ił do Wójta Gminy Mykanów z pismem (SPCzL.07170.10.18)

o prrydziŃ gadzin dla nauczyciela współorgańnljącego proces kształcenia oraz na zajęcia

rewalidacy,jne (doskonalenie percępcji słuchowej, kompetencji społecznych. na integrację bodzców

metodą integracji sensorycznej), Dla ucznia opracowano Indywidualny Program Edukacyjno

Terapeutyczny zgodny zrczpotządzeniem Ministra EdŃacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzięci

i mładzięży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem

8. Czyrrności kontrolne: rozńowa z dyreklorem,

.), nauczycielem współorgalrizuj ącym

(Statut Szkoły Podstawowej w Czarnym tesie,

pedagogiem, wychowawcą

proces kształcenia, analiza dokumentacji

.Program Wychowawczo-Profi laktyczny,

olzeczęnie poradni psyehologiczfia-
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§pCIłęczn}.rn (Dz.U. z ża17, poz. 1578 zę zm.). Dzienniki zajęć oraz Pedagoga i Psychologa
potwierdzają realizację zaleceń wydanych w crzeceeniu, }V'toku kontroli pedagog poinformował,

żę matka chłopca została ustnie poinformowana o spotkaniu w sprawie dokonania

wielospecjalis§cznej ocęny oraz progTamu, w których w diiiach ż4 i25.fr9,2018 r. nie uczesfiriczYła-

Z analizy dokurnentacji wynika, że plogram został wzęz §ią podpisany, natomiast

wielospecjalistyczna ocena nie. Analiza dokurnentacji wykazała talrźe, ze w wyniku PomYłki
pedagog nie dokonał wpisu zajęć z integracji §ensorycznej w programię IPET, co stwierdził

06.11,2018 .Zajęaate zostały zaplanowane i realizowane byĘ od dnia 4 wrzeŚnia w każdy czwartek,

co potwierdza prowadzenie dziennika tych zajęć oraz zmiany do arkusza organizacji szkoĘ (aneks

fiI 1) zatwierdzone przęz Wójta Grniny Mykanów w dn. n.a8.2018 i Kuratorium OŚwiatY

w Częstochowie w dn, 30.08.2018 r . Ponadto dziennik był kontrolowany przęz dyrektora w ramach

prowadzonego nadzcru pedagogi§unego, odnotowano w nim dwie daty kontroli: ?5 wrzęŚrtia

i 5 listopada br, Dodatkowo pedagog szkolny udzielił wl,jaśnień dótycząęych uzupełnienia wpisu

do tPET-u pismem z dnia 6 listopada br. Wykonano kopię IPET-1,1 dla rodzic, z dopiskiem

pominiętych zajęć (w drodze pomyłki), którą matka chłopca odębrała w dniu 21,i1.2018 r.

i§ie potwierdza się zarzut. iz dokonano zrnian w prograrnie iPET i nie są realizowane zalecania

zawarte w orzeczeniu. Potwierdza to dokumentacja. D;-rektor zaptzęcza, ze był wz_v-wany do 'WÓita

w sprarvie zmian w programie IPET, podał. ze nieprawdą jest. aby Wojt intęrweniował rv tej sprarvie.

w toku kontroli ustalono takżę. że

rł, czarnym Lesie przestrzegane są prawa

wyjaśniających oświadczy|i, że nie zaalva:żvli, teby wob,

Poinformowali także, ze w szkole *ie podnosi się głosu ani r

Podstąwowęj im. Jana Kochanowskiego
upowszechniana jest wiedza o prawach

a łamanę były prawa uczn.ia.

. ani na inne dzieci. Dyrektor

lł, Szkole
ucznia i

i oboił,iązkach dziecka i ucznia, określonych rv statucie szkoły. Ich upowszechnianie, planorł'ane

było lr.programie w},chowarvczlm szkoły i programie profilaktyaznym (do roku 2017), programie

wychowarvczo_profilaktycznym (ż017ll8), planach pracy wychowawczej w kazdej z klas, plarraclr

wynikolłl,ch - przy realizacjl podstaw programo\łych, planach miesięcznych. podczas uroczystoŚci

szkolnych i realizacji projektólv, L}cznior,vie o swych prawach i obowiązkach dowiadują się rv czasie:

zajęć z rvl,chowawcą. warsztatów, cyklicznych prowadzonych u, ramach pracy pedagoga (dla

rodziców uczniów niepełnosprawnych) i psyclrologa (nt. autyzmu pod hasłem ..Popatrz na autyzm

odrvrotnie" propagujące tolerancję dla chorych uczniów). apeli ogólnoszkoln.v*ch. z gazetek

ściennych. Z informac.ji pozyskan_vch od dyrektora i pedagoga rł,,r-nika, że szkoła brała udział

ił,kanrpanii narzecz przeciwdziałania przemocy realizując polity,,ką ochrony dzieci przed przemocą,

w związku z czym szkoła uzyskała ceńytikat ,,Chronimv Dzieci", Szkoła realizując równiez proglam

karnpanii ..Razem raźniej" organizowanej pod patronatem Kuratorium Oświat1" zdobyła tl'tuł

..Przyjazna szkoła". Dyrektor podaje. że nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni respektują praw-a

dziecka i ucznia. na co dzień morritorują wypełnianie ich oborviązków. Uczniowie zostali

poinformorł,ani. że w sytuacji łarnania swych praw zgłaszają to rrychowarł,c,v. dyrektorowi.

rodzicowi. Dyrektor, ani nikt z nauczyclęli, nie potwierdzili takich zgłoszeń, Wszyscy nauczyciele,

specjaliści i dyrektor, z którymi przeprowadzono rozlnowy w celu dokonania czynnoŚci

i nauczyciele odnosą się do uczniów z należylym szacunkięm, respektują prawa ucznia, udzielają

kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rzelelnię informują rodzicół

o zachowarriu ich syna, istotnych przejawach agresji Ż jego strony w stosunku do innych dzieci. Nie

wyoibrzymiają ",drobnych 
incydentód' Zadnych dzieci. Dyrektor oświadczył rórłTriez, ze nigdy nie
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nazvłń dziecka .,gfupkiem'o araz ze nię zdarzyło się, iz zachował się niewłaściwie wobec
jakiegokolwiekucznia. 'W ośvriadczeniu dyrektor podaje również, że nię podwazał autoryletu radzięa
w stosunku dil zbdnego dziecka, tym bardziej Podał, ze nię miał okazji
rozmawlac sam na §aln} B świadkąmi ewentualnych rozmów byli zawszę inni
narrczycieie , Z rozmów z nauczycielami wynika, że w domu rodzinnym rozmawia się

szkolę i o nauczycielach, co potwierdzałyby

do wychowawcy \\ypowledziane przy nauczycielu v,spółorganizującym ksźałcenie: ..Jesteś tłukiem,

tak mówi moja mama".
Dyrektor szkoły oświadczył, ze nigdy nie wykorzystał swojego stanowiska rv celu zaszkodzęnia
dziecku i jego rodzinie. Wszczynając procedurę ,,Niebieskiej Karty" miał na celu jedynie dobro

dziecka. W zrviązku z uzyskaniem informacji od dziecka, ze jest bite. podczas rozmo\Ą} z matką

w obecności trzęch innych nauczycieli dyrektor podaje, ze wykonał obowiązek funkcjonariusza
publicznego, powiadamiając o w\Ą,. fakcie Zespoł Interdyscyplinarn.v* działający w {)rzędzie Gminy
Mykanów-. jak rórłrriez Sąd Rodzinny. Dyrektor oświadczył. ze jego dztałania rv,łnikają z przepisów
pra\\,a, a zgłoszenie traktował kierując się dobrem dziecka i checią niesienia pomocy rodzinie. która
jego zdaniem te.i pomocy potrzebuje.

W toku kontroli dyrektor i nauczyciele podali, ze rodzic zakłamuja rzeczywistość- matka

chłopca ,,wkłada w usta nauczycieli słowa wyrwane z kontekstu albo takie, których w ogóle nie

wypowiedzieli". W tękście skargi podają tylko część c}tatu z zęszrĄu
korespondencji dotyczącego kanapek dla dzieci. Kontrola zeszy,źu wykazała. ze rłpis był dłuzsz,y

i bardziej precyzował zaistniaŁą sytuację (.,Proszę pamiętac o kanapkach dla dzieci, poniew,az są

głodne rv czasie długiego pobYu w szkole"), Naucz.vciele podali- ze informacjav, zeszycie na temat

kanapek nie była atakiem z ich strony, tyiko troska o zdrorvie dzieci, gdyz brak kanapek.

a podjadanie słodyczy zamiast,ma zły wpłlłv na zdrorvie.

Podczas kontroli stwierdzono. ze roznowy dyrektora. nauczycieli przeprowadzane sq

zawsze w obecności osób trzecich. Sparządzane są z nich notatki słuzbowe, które podpisane
są przez wszystkich uczestników rozmów,

Podsumowrrj?c, w wyniku przeprow,adzonych czynności ąljaśniającl,ch str.ł,ierdza się,

ze w Szkole Podstawowej w Czarnym Lesie:
- przestrzegane są praw,a ucznia i upolvszechniana jest wiedza o prawach i obowiązkach dziecka
i ucznia,
- zorganizowano kształcenie ucznia niepełnospralvnego adekwatne do jego potrzeb.

}tIie potwierdziły się zarzuty stawiane dyrektorow,i i nauczycielom.

10, Opis ujawnion_vch nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w zwtązku

zestwierdzonymi nieprawidłowościarni w działalności dydaktycznej, rłychowawczej

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki:

nie stwierdzono.
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1l,Na podstawie ert. 55 u§t. 4 u§ts}vy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo qŚwiatowe

(Dz. U. zżalir., p§z. 966 zęzrn,) zaleca się:

Zgodnie 7, tozpot-ządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpni* 201-7 r,

w sprawie łvarunków organizorrania kształcenia, wychowania i opieki dla dłieci

i młodzieĘ niepełnosprawnych, niedostosowanyeh społeeznie i zagrożonych niedostosowaniem

społeczn_vm (Dz.U. z2al7,poz. l578 zezm,)z

_ zawiadamiać pisemnie rodziców rrcznia o terminie każdego spotkania zesPołu dokonującego

wielospecjatistycunej oceny par.iomu funkcjonowania ucznia i moŻliwaŚci uwestniczenia w tYm

spotkarriu (§ ó pkt 11),

- plzekazywać rodzicom ucznia kopię wielospeejaliĘeznej CIceny i Indlwidualnego Programu

Edukaeyjno Terapeutycznego (§ ó pkt 12),
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l)_vrektorowi szkoł,v/placów.ki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu kontroli.

prz.vsługuje prawo 
'zgłoszenia pisemnych, umotyworł,anych z,astrzężęń dotyczących usta,l9ń

,u*urtńr, w protokoń kontroli 
-do 

Sląskiego Kuratora Ośw,iaty, ul, Powstańców 41a" 4a-OŻ4

Katowice. zgodnie z § i8 ust, 1 RozpoiządzŹniaMinistra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierPnia

201 7 roku *:sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z ż0l7 poz. 1658),

parafa d1, rektora s:koĄ,Ąs!ucin, ki
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termin realizacji: 19.11.2018 r.
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podpis dyrektora szkołyiplacówki, mie.isce i data podpisaniu prłlttlkllt,t


