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Protokol kontroli dorainei

Narwa szkoty, siedriba: Szkola Podstawowa im. Adama Mickiewicza nr 5 w zawierciu,

ul. Pader sllclo 19, 42{lO zawiercie

2. lmiq inazwisko dyrektora szkoty: Alina Rerzka

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Shskl Kuritor Oiwlety,

ul. Powsta c6w {1a, 40{lZ4 Katovrice

4. lmiq i nazwisko kontrolujqcego: Ellbleta Wlodarczyk

5. Data \flydania i numer upowainienia do przeprowadzenla kontroli: 12 wrtesnia 201, roku,

oA-oR.057.2.1026.2017

6. Terminy rozpoczqcia i zakoriczenia kontroli: 15 wrze5lia 2017 r. - 15 wrzeSnia 2017 r'

7. Tematyka kontroli (zgodno z przepisomi o,t. llf,lfturtowy z dnio 14 qrudnio 2076 rokL!'

Prowo oiwiotowe), przestdetanle Praw dri€cta I Pr.w uQnia oraz rrptGzechnlania

wiedry o tych prarach,

& Crynnoici kontrolne; rozmowa z dyrektorem szkoty |lErraz analza

dokumentacji: ksiqga ucznidw, ksiqga dzieci, arkus! organizacii pracy szkoty w zakresie

przydzialu zajQd rewalidacyinych, kwalifikacje nauczycieli, dziennik lekcyjny 

-.
oneczenie eIlIIIl protokoty zebrai rady pedatoBicznei 2 30 sierpn,a

i 12 wrzeinia 2017 roku.

9^ Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym uiawnionych nieprawidlowoici.

\ry toku podiqtych czynnoSci kontrolnych ustalono;

Z anali:y dokumentacli przedstawionei pr:ez dyrektcra do kontroli vrynika, ie 29 sierpnia

2017 roku do Szkoty oodstawowei im. Adama Mickiewicza nr 5 w za"r'ieri-i'r'

ul. Paderewskie8o 49 wptynqlo zawiadomienie o przekazaniu 1 wrzesnia 2017 r., 2e s?loiy

Podstawowej nr 11 w Zawierciu, ul. Zarzecze 2

zamieszkaty w obwodzie tej szkoty i wpisany w ksiqdze dzieci pod nr t,

e Po otrzymaniu zawiadcmieniflstaf rtptsany do ksiqgi ucznrow 52r 3lY

Podstawowei nr s pod{t!Z informac.ii przekazanej p:'zez dyrektora szkoty wynika, zt: ra

prodbgJcznia przydzielono do lI
organizacji szkoly wynika, ie w roku szk. 2017/2018 w szkole funkcjonuiE 4 oddzia\ kia:y

czwanej). aE-lIIlIli dyrektorcwi szkoly orz.eczenie nr Ill
E) ku wydane przez

Poradniq Psychologiczno - PedagoBiczna w zawierciu, w ktorym Zespol orzekaiqcy stwierd?it

u dziecka

ogolnodostgpnei lub szkole o96lncdostgpnei z oddzialem integracyjnym.

Dyrektor szkoty pismem nr SP 5-lll/42[l-.1..O/!7 z l.l wrzesnia 2017 roku poinformowal rod:rio"ti

o objeciu ich syna pomocQ psychologiczno - pedagogicznq okre$lil formq raiqd !D

prowadzqcych zaiecia. w pi(mie nie okreilit okresu udzielania pomocy psychologi.Tno -
pedagogicznei i wymiaru przydzieionych godzin Zaj€cia z uczniem realizuie e

parufit d.rreLtom putitlfl tttnlrt'luitlttgo



tyrektor szkoly .aplanow;i Cla ucza!a Z gcaziny zajqd rewalidacyjnvch w aneks!€ nr 2 oo
irkusza organiiac.ii pracy szkoly i :loiyt do zatwierdzenia w organie prowadzqcym.
r:i111g1612616, ie do dnia kot-ltrori ti. L5 w,,eania 2017 r. zmiany do arkusza organizacJi 

'racyizialy Po{istarvowe.: im. A6ama r.,ri[kie\ricza nr 5 w zawierciu nie z.stary ratvrierdzone ibrak

-

;-i.umentacji pot,*,ierdza jEc"i) l'Jauczvciel, kt5ren:u w aneksic do arkusza organizacJr oracy
:,:xoiy- grzyZnanO

Z protokofu zebrania rady pedagoticznej z 30 sierpnia ZOLT roku wynika, ie dy
;cir,formowal nau€zycteli o przyrqclu od l wrzesnia 2C17 rok

craz dc Naucayciele uczQcy w oddzialach, do kt6r,ca
r,iczqszctajq dzieci oraz

-raclwuiq 

dla nrch irry,r,ru: r ,

Protramt idukacyjno -r€.apeufycz.i€. Dyrektor zwr6cil siq cio Foradni psychologiczno _
Pedagogirznei w zawrercrri o p!leprcwadzenie cia nauczycieli szkolenia r zakresu prar,;

3ll*",l z autyu mem i:e;poren Aspergera. 12 wrzeinia 2017 roku odbylo siq szkolenie na

:':;11,;'i;1.,-ill#:.,:H:"1.::::i:.i"i,iyffi ,,l'J;;il;
nr 2;2C17 l7OL8 z 12 wn.esnia ?C!7 | ).
Z udostepnionei przez CyreLtora vkoly d
;y;rika, ie i4 wrzednia 2Cl7

'j-

r 5:kor'/

. Zdanre.'r :.rarr i
- q-A) celem tego rj.rrai::ni:r l;,.r1 okrejienre ,pgui p3nujqcych podczas zajqc :r,a

u(wiadomienia u.:tniowt .wentualnych <onsekwencii iego zaahowania. Ei
ieSo trescra :.r siE ,

iec.P-

Dziaiania interwencyjne i mediac,;;r:
., S'l,leclacn kCnfliktour"'r^ 7 i4wrEihii,hi aai. tot.i^i ^^r^.-...^t-
l ;zia i ,ti:a(ja ie:l Ind./widuarrie ar;iiiowar,qlfczn,",. 

" 
,ol?E" o niel powiaOarni* i -

-r,tir-n pc:.isianra ao pt?.v z ,Jziecr,em tlllli.,ol" ulrpomagajicego dyrektor :zk.ri .

t:l€a',ari;:ri.Jal ::oion€ , !zki,r C.,,,. rgtosi{ cfsrtq Oracy na stronae Kuratoriun. C5r.ii;i r(trlm.ach, a takie ,,..v!.ocit siq i.: arganr,r prowadzqcego
jedagogicznel w zawier.i,i. i" j€dnvir prz.,,paoku (po anal::ie ., i"'ir'rl,i1{il[ffik
'-rzvnral odOowie<iz cr,i;ncwnq.

i.'urek:or szko\ poinfor.mowat kontrolujQcego
a dotychczasowa rlsp6lpraca uklada siq dobrre

.GIE;II. ze czesto t(ontattuje siq z matki Ll,l(."1 ,

w rptym:lnvm dla
er b?danyrn oktes;e ti

nlegc easie. p:y:holog Drzeprowadzil : rodzicami trzy ,olmowv
. od c wy2"i6;3 2e'!.7 r. do dnia kontroli ti. 15 wrzeSnia loLi i. .:r,

r.i?o ru.fq ku,tol ujq( <'gu
!':i.t!.t iira*tu tt



Dyrektor poioformowal,

br. O wynikach badania matka dziecka zobowiEzala siq poinformowai szkolg

ReasumuJlc:

yiety 1 wrzESNIA

2017 rokuats)dstawolr/ei im. Adama Mickiewicza nr 5 w Zawierciu,
. jest obiQty pomocq psychorogic2no - pedagogicznq lI-

-. 

Zajecia : dzieckiem p.3wadre nauczyc.ele posiadaiqci odpow,erlr,e
kwalifikacje,

r prawie ws2yscy nauczyciere zostali prreszkoreni na temat specyfiki zaburzeri dzieci

- 

imetod pracyztakimi uczniami,
. nauczyciele uczilcy v? oddziale, do ktdrego uelszcza uczen or---

-lo 

lndywidualny Prcgram Edukacyjno -Terapeutyczn)
r rodzice 2ostali pisemnie poiniormowani przez riyrektora 3 potrlebie rbjgt.ia d;r: r:,r::

pomocQ psychologiczno - pedagogicznq ze wskazanr€cl formy ponlorv.
\U powiadomieniu nie zawarto natomiast infcrmacji o wy!,niarze god;in ora: okr::,t,
udzielania tej pomocv,

' mimo podjqcia przez dyrektora szkory wieru dziaraii zwiEzanych r zarrudnreniem rra
ucznta,

aie zostal zatrudniony.

10. Opas uiawnionych nieprawidlowoici w zakresie nieobjqtym kontrolq
stwierdzonyrni nieprawadlowojciami w dzialalnoJci dydaktycznej,
i opiekuiczej oraz innej dzialalnoici statutowei szkoty: nie stwierdzono.

w zwiqzku ze

wychowawczej

11. Wydano zalecenia:

1. W przypadku pisemne$.b powiadamiania rodzic6w o potrzebie objgcia dziecka pomoc6
psychologiczno - pedagogicznq naleiy wskazad formy_ okres udzielania pornocy
psycholoSiczno - pedagogicznej orar wymiar godzin ustalony dla ucznia - g 23 ust. i ! 2
rorporzldzenia Ministra fdukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie :aiici
organiza'cii i udrielania pomocy psycholagiczno _ pedagogicznej w publicznvcn
pzedszkolach, szkolach iplac6wkach (Dz. U. z ZOLT t.,po2. 1S91).

termin realieecjl zalecenia: do 30 wrzeJnia 2017 r.

2. W celu prawidtowego wspclorganizowania ksztalcenia

r zakre

paruJa (rrchtortt

zgodnie z lvymaganym prawern zatrudnia nauczyciela posiadaJQcego kwalifikacle
- e 7 ust. 2 pkt. l rozporzadrenia Ministra

lro rolo *ot trol ui q..e E o



Edukacii Narodowei 2 dnir g sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania ksztatcenia.
rvychowania i opieki dia cizrec, i micdzie2y niepelnosprawn-ych, nredostosorv;nych
spclecznie i ragrcianyrh iiredostosowaniem spclec?nynr {D.. \). z ZOiT r., pou. 1S7g}

ternlin !'ealizacjr zale.enia: do 6 pazCziernika 2017 r

,{;;i"Y ,!tr--,-
/ir --...-.'- -

,.tl:,i'' -*-1.- 
,.a+.t:

;osn6wiec. 22 wzea:]ia ZOLT t
podpis kontroluiqcego, miejsce j dota godpisonio proto*olu

':;;._.irr ._ i!.ri:
,.4

- / /r1
... ..:i..:..... . -lcsoowiec, 22 lv!/'zesna 2017 t

godpis ciyrektoro szkcly. niet,,.e idcts podpisania pratakotu

12. Poj,viadczenie odbioru pro?okolu kontroli:
.. I = ii)], .i ,l

?.,.-. .tLttLttt- -r : . rc1:,owreC- ?2 $rrzesnia 20I7 r
poor;s dyrekara szkot,1, t-uiejsce ; iote odbiorU Drctokclu

,:yreltorc.vri szkoty w terinrsie / dni roboczych od drlia otEymania protokolu (.r:trrlr
3r.?iluguje pra.aro igtoszenra pisemnegc. utnotywowanego zastrzeienia dotyc2qce€lo ustarer?3wartych w pr.tokole kontroii do Slqskrego Kuratora Oiwiaty, ul. powstaric6w 4la.40-G24(etowice' zgodnie z g 7g pozporzqdzenic Ministro Edukacji Norodowej z dni,- 25 sierpnia 2077rrk.: w sp.aw;e nailzoru pedoqagi.znega igz. tt. z 2017 r., poz. 165g).

p a raJa *oatnfi 4j q,: e6 a,


