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Bielsko-Biala, I 8 wrzeSnia 2017 roku

Protok6l kontroli dorainej

L. Nazwa plac6wki, siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ZPPP w Ciesrynie,

43-200 Cieszyn, Plac WolnoSci 6

Imig i nazwisko dyrektora: Jadwiga Migkina-Pindur

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch

Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 14 wrzeSnia 2017 roku,

oA-oR. 05 7 .2.104r.2017

6. Terminy rozpoczgciaizakoirczenia kontroli: 18 wrze5nia 2017 roku

7. Tematyka kontroli: Organizacja pracy poradni w roku szkolnym 201712018. Ocena

warunk6w lokalowych w zrviqzku z zzmiarem przeniesienia poradni z dniem I marca

2018 roku do innego budynku.

8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji nadzoru pedagogicznego dyrektora poradni,

analiza warunk6w lokalowych starej i nowej siedziby poradni, rozmowa z dyrektorem

i pracownikami poradni.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Zesp6N Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie powstal w 2012 r.

Wjego sklad wchodz4: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie oraz Poradnia

Psychologiczno-Pedag ogiczna w Skoczowie.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Cieszynie zajmowaNa dotychczas

pomieszczenia trzeciego oraz czwartego pigtra w budynku przy pl. WolnoSci 6, gdzie mie6ci sig

r6wnie2 Powiatowy lJrzqd Pracy (opr6cz jednego pomieszczenia na czwartym pigtrze,

stanowiqcego serwerownig PUP). Usytuowanie PPP w Cieszynie na trzecim i czwartym pigtrze

bylo zdecydowanie niekorzystne dla klient6w, zwlaszcza niepelnosprawnych, ze wzglgdu na

czgsto psuj4c4 sig i zbyt mal4 windg (bez mozliwoSci wjazdu do niej w6zkiem inwalidzkim czy

w6zkiem dziecigcym), zuayiq w takim stopniu, ze serwisuj qca jq firma nakazala w najbliZszym

czasie kosztownq wymiang niekt6rych element6w. Ponadto w ostatnich miesiqcach kilkakrotnie

trzeba bylo naprawiai psuj4cQ sig instalacjg elektrycznq, kt6rej znaczny stopieri zu?,ycia

wymusza obecnie dokonanie jej kapitalnego remontu.
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Potrzeby ZPPP wynikajqce z koniecznoSci obslugi dzieci, mlodzieLy oraz ich

rodzic6w i nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej sq tak

du2e, 2e pomieszczenia, jakimi dysponowala dotychczas Poradnia w Cieszynie, byly

niewystarczajqce (takze w zakresie prowadzenia zajgt dla grup terapeutycznych). Od wielu

miesigcy obserwujemy znaczqcy wzrost SwiadomoSci rodzic6w, dqz4cych do objgcia swych

dzieci pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn4 w postaci diagnoz, konsultacji, terapii

indywidualnych i grupowych, wydawania orzeczeh oraz opinii o wczesnym wspomaganiu

rozwoju i innych.

Poradnia w Cieszynie dysponowala dotychczas zaledwie jednq wigkszq salq, w kt6rej

odbywaly sig grupowe zajEciaterapeutyczne, konferencje, szkolenia Rady Pedagogicznej itp., co

ograniczalo mo2liwoSi jednoczesnego prowadzeniazajgl dla dw6ch grup, a zapotrzebowanie na

grupowe zajgcia terapeutyczne z roku na rok ro5nie (za przykNad mo2e slu2y6 zapelnienie

kandydaturami dzieci do grupy terapeutycznej listy chEtnych ju2 w lutym br., przy czym zajgcia

rozpoczynaj4 siQ w pa1dziemiku). R6wnie2 niewystarczajqca byla liczba gabinet6w dla

specjalist6w (dotychczas I I pomieszczei przy zatrudnionych w Poradni w Cieszynie 2l

psychologach, pedagogach, logopedach i jednym doradcy zawodowym). Takie warunki pracy

byty niekorzystne z punktu widzenia klient6w, bo wymagaly opuszczenia pomieszczen w SciSle

okreSlonym czasie, bez mozliwoSci wydluhenia rozmowy z rodzicem bqd? dzieckiem czy te?

wykonania czynnoSci administracyjnych, jak ewidencjonowanie przyjgtych os6b w Bazie

Progman, pisanie dokument6w itp.

W nowej siedzibie PPP w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13A na gabinety

pracownik6w pedagogicznych przezlaczonych jest 19 pomieszczeri. Opr6cz nich funkcjonowai

bgdq dwie du2e sale (konferencyjna i sala warsztatowa do terapii grupowych); prry czym sala

konferencyjna mo2e pelnii rolg drugiej sali do zajgl terapeutycznych. W sali warsztatowej

znajduje sig sprzgt do terapii integracji sensorycznej, kt6ry do tej pory nie m6gl byd nale?ycie

wykorzystany ze wzglgdu na ograniczenia lokalowe. W kazdym gabinecie zamontowano szafg

wngkow4, bgdqc4 integraln4 jego czgSci4, spelniaj4cq wymogi bezpieczehstwa i ochrony danych

osobowych (zwNaszcza danych wra:Zliwych, wystgpujqcych w kartach indywidualnych klient6w

Poradni). Szafu s4 zamykane, a w okre6lonym miejscu znajdujq sig karty indywidualne klient6w,

kt6rzy trafiaj4 do danego specjalisty. W nich te2 mieszcz4 sig narzgdzia diagnostyczne, pomoce

terapeutyczne oraz inne materialy wykorzystywane przez psycholog6w, pedagog6w, logoped6w

i doradc6w zawodowych.

Standardowo gabinety wyposaZone s4 w biurka i stoliki komputerowe, krzesla, p6lki

na pomoce edukacyjne, w tym: ksi4zki i zabawki (w zaleimo6ci od wieku dzieci przyjmowanych
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przezspecjalistg). Docelowo w kazdym gabinecie bgdzie sig znajdowal komputer z dostgpem do

Internetu (brakuje jeszcze zaledwie kilku, w wigkszoSci komputery juz s4). Na koricu korytarza

w jednym z pomieszczefi znajduje sig gabinet do badan sluchu wyposa2ony w specjalne

diwigkoszczelne drzwi. Slu2y on wykonywaniu przesiewowych badan sluchu u dzieci

i mNodziehy oraz diagnozie i terapii Neuroflow - nowoSci wprowadzonej w Poradni cieszyriskiej

w ubieglym roku, a slu24cej wykrywaniu CAPD - centralnych zaburzefi przetwarzania

sluchowego i ich terapii. Dzialaria te cieszq sig du2q popularnoSci4 wSr6d rodzic6w;

dziesigcioro dzieci moze skorzystal u nas z darmowej rocznej terapii Neuroflow, dzigki

prowadzonymprzez przeszkolonego w tym zakresie specjalistg diagnozom i wysylaniu raport6w

zbadafi do oSrodka w Warszawie. W bie24cym roku szkolnym kontynuujemy tg wsp6lpraca,

oplacaj4c roczny dostgp do programu.

Dwa inne gabinety wyposaZone sq w lustra weneckie slu24ce do pogtgbienia diagnozy

specjalistycznej, w tym obserwacji dzieckaprzez osobg nieobecn4 w gabinecie i przez dziecko

niewidzianq,. Szczeg6lnie cenna jest mo2liwoSd dokonywania takich obserwacji w przypadku,

gdy dziecko inaczej sig zachowuje w obecnoSci os6b obcych, a inaczej tylko w obecnoSci

rodzica. Ponadto przez kilku specjalist6w moZe prowadzi6 obserwacjg jednocze5nie bez

narazania dziecka na stres wynikaj4cy z obecnoSci wigkszej liczby obcych os6b w malym

pomieszczeniu.

Poradnia cieszyriska jest bardzo dobrze wyposaZona w narzQdzia diagnostyczne,

a pracownicy biorq udziaN w licznych szkoleniach nadajqcych im nowe kwalifikacje, w tym

szczeg6lnie takie, kt6re pozwalajq poslugiwa6 sig nowymi i coraz doskonalszymi narzgdziarri

diagnostycznymi; tym bardziej, Ze problemy, z kt6rymi trafiajq do Poradni dzieci, mlodzie2, ich

rodzice i nauczyciele wymagaj4 od udzielaj4cych im pomocy i wsparcia stalego doskonalenia.

Dzigki nowym pomieszczeniom mo2liwe bgdzie r6wnie2 prowadzenie szkoleri dla pracownik6w

w nowej siedzibie oraz wspomaganie nauczycieli i specjalist6w zrzeszonych w sieciach

wsp6lpracy w znacznie lepszych warunkach.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuflczej oruz innej dzialalno6ci statutowej plac6wki: brak

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe -

( Dz. U. 22017 r. poz.59 zp6in. zm.)

zaleca sig: zaleceri nie wydano
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podpis dyrehora szkoly/plac|wki, miejsce i data podpisania protokolu

1 2. PoSwiadcqg+frg ffi oru protokolu kontroli :

7-ESPOI,IJ POITADNI

Dyrehorowi szkoty/plac|wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umoyowanych zastrzeilert doQczqcych ustaleri zawartych

w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40'024 Katowice, zgodnie

z $ t8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

nadzoru pedago giczne go.
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