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6.

7.

Protok6l kontroli doruinej

1. Nazwa szkotry, siedziba: Szkotra Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza,42-500 Bgdzin,

ul. Szkolna 3

2. Imig i nazwisko dyrektora: Tomasz Osuszek

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstaric6w

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Irena W6jcik-Wartak

5. Data wydania i numer upowai:nienia do przeprowadzenia kontroli 12 pa1dziernika20lT r.

Nr OA-OR .O57 .2.171 0.2017

Terminy rozpoczgciai zakofrczenia kontroli: 16 puhdziernika -16 paLdziemika2DlT t.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe) realizacia

zaleceft w zakresie przestrzegarria praw dziecka i praw tcznia.(udzielanie i organizacja

pomocy psychologiczno-pedago gicznej)

8. CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem i wicedyrektorem szkotry,

dokumentacji:

w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedago gicznei dla uczni6w z otzeczeniami

i opiniami, orzeczenia i opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne,

procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualne programy

edukacyjno-terapeutyczne, dziennik pedagoga szkolnego, dzienniki zaiit: rozwijaj4cych

zainteresowania uczni6w, rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-

wyr6wnawczych.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzkuz wydanymi zaleceniami po przeprowadzonej kontroli

doraLnej 30 czerwca 2017 r. w zakresie przestrzegania statutu i praw dziecka w czqSci

dotycz4cej udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej :

1) Zgodnie z $ 5 ust. 3 pkt. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczflo'

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U.22013 r.,

poz. 532) udzielat pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wsp6lpracy z rodzicami

dziecka, okreSlaj4c zasady tej wsp6lpracy.
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Zgodnie z $ 19 ust. 5 Rozporz4dzenia l\{inistra Edukacji Narodow ej z dnia3O kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacii pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkotach i plac6wkach (Dz. rJ. z 2013 r., poz. 532)
nrezwlocznie planowal, organizowad i koordynowal, atakze dokumentowai udzielan4
pomoc psychologiczno-pedag ogiczn1
Zgodnie z $ l9 ust. 10 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia3O kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. tJ. z 2073 r., poz. 532) oraz
art' 35 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania administracyjnego (Dz.
U' z 2017 r. poz. 1257) niezwlocznie planowa(, i realizowa6 wszystkie wskazania
i zalecenia zawarte w opi,iach poradni psychologiczno-pedagogicznej.

4) DostosowujQc statut szkoly podstawowej do przepis6w ustawy z 14 grudnia 2O16 r. -
Prawo oswiatowe (Dz.IJ. z 2017 r. poz.59) uwzglgdnii r6wnie2 informacje dotycz4ce
organizacji oddzialu przedszkolnego zgodnie z art. 102 ust. I i z ustawv prawo
oSwiatowe.

W szkole opracowano i wdro2ono procedurg \ / zakresie organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej na podstawie rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2077 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologi czno-
pedagogicznej w przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 1591).
W procedurze okre5lono m.in. zasady wsp6lpracv z rodzicanri przy organizacji i udzielaniu
pomocy psycholo giczno -ped ago gicznej dla ich dziie ci.
Z dokumentacji przedstawionej przezdyrektora wynika, 2e:

- zalecenia zawatte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczto-
pedagogiczne planowane i realizowane s4 rriezwlocznie (maksymalnie od czternastego
dnia od daty otrzymania opinii lorzeczenia. dziecku udzielana jest pomoc psychologi czno_
pedagogiczna),

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczni6w organizowana i udzielana jest we
wsp6lpracy z ich rodzicam|

- dzialariazwiqzane zudzielanqpomocQ psychologiczno-pedag ogicznqs4 dokumentowane.
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwoSci psychofizyczne uczni6w
tozpoznaje wychowawca we wsp6lpracy z pedagogiem szkolnym i nauczycielami
poszczeg6lnych przedmiot6w r6wnie2 z vrrykorzystaniem arkusza diagnostycznego poprzez:
prowadzenie obserwacji pedagogicznych, analizg wynik6w nauczania,monitorowanie postgp6w
ucznia, rozmowy z rodzicxni, analizg prac uczni6w, konsulta cje ze specjalistam i orazza pomocQ
arkusza diagnostyc zne go.

Dla uczni6w: zdolnych, o inteligencji nizszej niz przecigtna, z dysfunkcjami: dysleksja
rozwojowa, z autyzmem w tym z zespolem Aspergera, niepelnosprawnych: slaboslysz4cych,
slabowidz4cych, niedostosowanych spolecznie lub zagrozonych niedostosowaniem spolecznym
opracowano dostosowania wymagari edukacyjnych i warunk6w organizacji ksztalcenia do ich

2)

3)
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potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych (dostosowania dotyczq wszystkich przedmiot6w

i typ6w zaj96).

Zesp6l dydaktyczno-wychowawczy, powoNany przez dyrektora szkoly, opracowuje na podstawie

orzeczefr o potrzebie ksztalcenia specjalnego dla ka2dego ucznia wielospecjalistyczn4 oceng

poziomu jego funkcjonowania oraz indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny we

wsp6lpracy z r odzicarn ucznia.

Dwa rzy w roku szkolnym zesp6l dokonuje oceny poziomu funkcjonowania ucznia

i efektywnoSci wdroZonych zadafi i opracowuje wltyczne do dalszej pracy. Z ocena t4

zapoznawani s4 rodzice dziecka.

Dla uczni6w posiadaj4cych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego lub opinie poradni

psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z zaleceniami organizowane sQ zajgcia korekcyjno-

kompensacyjne, zajEcia rewalidacyjne prowadzone przez specjalist6w posiadaj4cych

odpowiednie kwalifikacje, zajgcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, porady

i konsultacje dla rodzic6w i uczni6w, biehqca praca z :uczniami polegaj4ca na dostosowaniu

wymagari edukacyjnych do potrzeb i mo2liwoSci psychofizycznych i edukacyjnych uczni6w. Na

podstawie opinii/orzeczef poradni psychologiczno-pedagogicznej zesp6l okreSla fo.my pomocy

dla uczni6w. Wychowawca wsp6lnie z rodzicami analizuje opinig/orzeczenie i zapoznaje z

proponowanymi formami po Po uzyskaniu akceptacji rodzic6w dyrektor organizuje pomoc

psychologiczno-pedagogi

opinii.

nie p6zniej niz w ci4gu 14 dni od otrzymartia orzeczenia lub

W roku szkolnym 20171201

przedszkolny. Do szkoly

objgtych jest 105 uczni6w w

na podstawie opinii - 48, po

w Szkole Podstawowej nr 1 w Bgdzinie nie funkcjonuje oddzial

408 uczni6w. Pomoc4 psychologiczno-pedagogicznq

na podstawie orueczei o potrzebie ksztalcenia specjalnego - 7,

iu potrzeb edukacyjnych - 50.

Liczba uczni6w na zajgciach organizowanych w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest zgodna z rczporzEdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia

2077 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1 591).

Dzienniki zajg(, specjalistycznych, dydaktyczno-wyr6wnawczych, rozwijaj4cych

zainteresowania oraz dziennik pedagoga szkolnego prowadzone sQ na bieZ4co i zgodnie

zrozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania,

dzialalnoSci wychowawczej i opiekuiczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz.

1646).

Dyrektor szkotry oiwrudczyl, 2e zgodnie z zaleceniem statut Szkoly Podstawowej nr 1

w Bgdzinie zostanie opracowany i wdroZony do 31 listopada 2017 r.
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10. Opis ujawnionych

ze stwierdzonyml

i opiekuriczej oraz

11. Na podstawie art.

nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zkl
nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

innej dzialalno Sci statutowej szkoly I plac6wki : Nie s tw ierdzono

55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U

) zaleca sig: zalecef nie wydanoz20l
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miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoly, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

€p.:UqVi e(. . 4.' t^,(r,.ZD,!l.
szkoly, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehefi dotyczqcych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4!a,

40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25

sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. IJ. z 2017 r. poz.165g).
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