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Protok6l kontroli dor aLnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Miejska Szkola Podstawowa nr 4, ul. Kilirlskiego 6, 44'193

Knur6w

2. Imig i nazwisko dyrektora: mgr Jadwiga Salwa

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogrczny: S[ski Kurator OSwiaty,

ul. Powstar[c6w Ala, 40 - 024 Katowice

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Maciej Osuch

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 8 listopada 2017 r' OA-

oR.057.2.1345.2017

Terminy rozpoczgciaizakofrczenia kontroli: 10 - 13 listopada20lT r.

Tematyka kontroli: organizacja ksztalcenia specjalnego

CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem szkoly - Pani4 mgr Jadwig4 Salw4'

wicedyrektorem szkoty Paniq Joann4 Kapu6niak, Pani4 Gtairynq Tafsk4

pedagogiem szkolnym, Pani4 Monik4 Arendz logopedq, Pani4 EwA Szulc

nauczycielem koordynujAcym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej'

Ponadto poddano analizie udostgpnion4 dokumentacjg, min': indywidualny program

edukacyjno.terapeutyczny,zawiadomieniarodzic6wuczni6w,*

9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowo5ci:

Kontro1adora2nazosta|aprZeprowadzonawzwiqzkuzpismemG
- ucznia {t Miej skiej Szkoly Podstawowej

w Knurowie (pismo z 3l paLdziemika 2017 r. przeslane pocztq elektroniczn4)' Stawiane

wpismie zarzttty dotyczl organizacji ksztalcenia specjalnego -
kt6re matka dostarczyla do szkoly 4 wtzeSnia 2017 r'

Szkota opracowala dla ucznia indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET),

kt6ry matk a otrzymala dopiero 26 pa1dziemika 2017 r. Tym samym wnoszqca kwestionuje

terminowosd czynnoS ci zwiqzatych z opracowaniem i dostarczeniem IPET-u' Ponadto - jak

twierdzi, nie zostala poinformowana o zebraniu zespolu opracowuj4cego IPET' f*in"--/z/
p*,y,ry ro/*740"/t*9
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zaruuty dotycz1 braku zatrudnienia w szkole specjalisty mogqcego zapewnid uczniowi

wlaSciwe dzialania wspieraj4ce oraz brak organizacji tego typu zajE6.

Z ustaleri wynika, ze 

- 

posiada

specjalnego nr wydane przez PoradniE Psycholo giczno-Pedag o giczn4

w Knurowie 2 8 sierp nia 2017 r.- P oza zaleceniami doty cz1cymi sposob6w

bezpoSredniej pracy nauczycieli r- (np.: podzia\ materialu na mniejsze czgici,

umoZliwienie uczniowi obserwacjitwarzy nauczyciela,wydluhenie czasu na odpowiedl,nie

odpytywanie na forum klasy itp.), orzeczenie zawieru zalecenie realizacji zajgt,

rewalidacyjnych w postaci terapii logopedycznej, w ramach kt6rej nale?y wszechstronnie

stymulowai rozw6j mowy i komunikacji spolecznej oruz doskonali6 sprawnoSci jgzykowe.

Ponadto orzeczenie zawiera zalecenie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w postaci zajg| korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno-

wyr6wnawczych.

Udostgpniony w trakcie kontroli dokument pod nazwq: ,,Indywidualny Program

Edukacyjno-Terapeutyczrry", zawiera informacjg, 2e zostal opracowany 29 wrzeSnia2}L7 r.

na okres drugiego etapu edukacyjnego, czyli w terminie i na okres okreSlony w $ 6 ust 5

pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieZy

niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagrohonych niedostosowaniem

spolecznym (Dz.tJ.,poz. 1578) - program opracowuje sig na okres, na jaki zostal.o wydane

nie dluhszy jednak niL etap edukacyjny.

Program opracowuje sig w terminie do dnia 30 wrzeSnia roku szkolnego w kt6rym uczeh

rozpoczyna od pocz4tku roku szkolnego ksztalcenie w szkole podstawowej. Zgodnie z $ 6

ust 12 przywolanego rozporzqdzenia rodzice rcznia otzymuj4 kopig wielospecjalistycznych

ocen oraz IPET-u. twierdzi, ze kopig IPET-u przekazal jej wychowawca

klu.y tIE) (nieobecny w dniach kontroli doralnej 

-)

26 pafudziernika 2017 r. Przepisy nie okreSlaj q szczegolowo terminu, w ktorym nale?y

dostarczy6 kopie wielospecjalistycznej oceny i IPET-u - wskazujE jedynie termin jego

opracowania. Mozna jednak kwestionowai tak dlugi okres od czasu utworzenia IPET do

czasu jego przekazania matce ucznia- prawie miesiqc.

Przepisy $ 6 ust 4 i 10 przywolywanego rozporzqdzenia jednoznacznie okreSlaj4, 2e zesp6l

opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

ucznia, uwzglgdniaj qc diagnozg i wnioski sformulowane na jej podstawie oraz zalecenia

zawartew , we wsP6lPracy, w
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poffzeb, z porudni1 psychologiczno-pedagogiczrtq, w tym poradni4 specjalistyczn4.

Wielospecjalistyczne oceny, uwzglgdniajq w szczeg6lnoSci: indywidualne potrzeby

rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia

ucznia, w zale1nojci od potrzeb, zakes i charakter wsparcia ze strony nauczycieli,

specjalist6w, asystent6w lub pomocy nauczyciela oraz ptzyczyny niepowodzefr

edukacyjnych lub trudnoSci w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia

utrudniaj4ce funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w 2yciu przedszkolnym lub szkolnym.

Ze zgromadzonej dokumentacji wynika, 2e wielospecjalistyczna ocena poziomu

funkcjonowania ucznia stanowi czg56 IPET-u. Brak informacji o tym, kiedy odbyto si9

posiedzenie zespolu, kt6re dokonalo tejze oceny. Sama treS6 tej oceny odbiega od wymagafl

okreslonych w przywolanych powyzej przepisach, ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem braku

okreSlenia zdolnoSci i zainteresowari ucznia, wskazania barier i ograniczefr utrudniaj4cych

funkcjonowanie ucznia w szkole oraz wniosk6w sformulowanych na jej podstawie, kt6re

m.in. stanowi4 podstawg opracowania IPET-u.

W dokumentacji kontroli dora2nej znajduje sig dokument ,,Zawiadomienie (pismo

zapraszajqce rodzic6w na spotkanie zespolu)" podpisane przez Dyrektora szkoly, z datq

22 vrzesnia 2017 r. Brak potwierdzenia rodzic6w o dostarczeniu tego pisma. TreS6 pisma

nie spelnia wymagafr okreSlonych w $ 6 ust 11. przywolywanego rczporzqdzenia, zgodnie

z kt6rym rodzice ucznia majQ prawo uczestniczy6 w spotkaniach zespolu, a takZe

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.

Dyrektor szkoly zawiadamia pisemnie, w spos6b przyjqty w szkole rodzic6w tcznia

o terminie ka1dego spotkania zespolu i mo2liwo6ci uczestniczenia w tyrrr spotkaniu'

Zawiadomieniez22wtze3nia20l7r.zaptaSzarod,i"6*pnaspotkanie
zespolu, kt6ry dokona analizy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych syna otaz ustali formy

pomocy psychologiczno-pedag ogicznej,kt6re bgdq mu udzielane. zaptoszenie nie informuje

o posiedzeniu zespolu dokonuj4cego wielospecjalistycznej oceny lub opracowuj4cego IPET'

Kolejne pismo z 22 wrzeinia 2017 r. ,,Informacja dla rodzic6w (prawnych opiekun6w)

ucznit,,skierowaneaopzawierainformacj9ousta1eniudlaJ
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w postaci terapii logopedycznej (zaigcia

grupowe) w wymiarze 1 godziny na rok szkolny 2ol7l2ol8. Informacj at6wnie2nie zawiera

potwierdzenia rodzic6w o dostarczeniu pisma, co jest sptzeczne z $ 23 ust. 2 rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 t. w sprawie zasad oryanizacji

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach



udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz vtymiarze godzin, w kt6rym

poszczeg6lne formy pomocy bgdq rcalizowane, dyrektor szkoly niezwlocznie informuje

pisemnie, w spos6b przyjEty w szkole rodzic6w ucznia. Z posiadanego przez 

-
2e poza terapi4

logopedyczn4 uczefi powinien korzystad z innych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej takich jak: zajgcia korekcyjno-kompensacyjne oraz dydaktyczno-

wyr6wnawcze. Zajgcia logopedyczne powinny by6 natomiast realizowane w ramach zajgl

rewalidacyj nych, kt6re nie zostaly aUJlzorganizowane.
Opracowany dla Il IPET nie spelnia takLe innych wymagari okreslonych w $ 6

przywolywanego rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunk6w

organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y niepelnosprawnych,

niedostosowanych spolecznie i zagroilonych niedostosowaniem spolecznym - zakres

i spos6b dostosowania wymagari edukacyjnych, o kt6rych mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1

ustawy zdniaT wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z2016r.poz. 1943,2p62n.

zm.), do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych otaz mo2liwoSci

psychofizycznych ucznia, sprowadza sig do okreSlenia odpowiednich metod i form pracy

zuczniem. Wymagania edukacyjne to informacje dla ucznia i jego rodzic6w dotycz4ce tego

co jest niezbgdne do otrzymaniaprzeztczniaposzczeg6lnych Sr6drocznych i rocznych, ocen

klasyfikacyjnych z zajE6 edukacyjnych, wynikaj4ce z realizowanego przez nauczycieli

programu nauczatia, a nie tylko metody i formy pracy z uczniem w oderwaniu od

realizowanych program6w i bez odniesienia do poszczeg6lnych ocen'

Program nie zawiera r6wnie2 informacji o rodzaju i sposobie dostosowania warunk6w

organizacji ksztalcenia do rodzaju niepelnosprawnoSci ucznia, w tym w zakresie

wykorzystywania techno lo gii wspomag aj qcy ch to ksztalceni e.

Kohczqca dokument tabela zatylti.owana: ,,Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana

uczniowi" zawiera poza formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej (do wyboru),

m.in.: zajgcia rewalidacyjne, kt6re nie stanowi4 formy pomocy psychologiczno'

pedagogicznej w formie indywidualnej terapii logopedycznej, trwaj4cej caly rok szkolny

w liczbie 2 godzintygodniowo. Pomimo to, nie sQ one realizowane i nigdy realizowane nie

byly. Podobnie jak wykazane w IPET grupowe zajgcia dydaktyczno-wyr6wnawcze

( 1 godzina) i zajgcia korekcyjno-kompensacyjne ( 1 godzina).
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakesie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej or az iwrej dzialalnoSci statutowej szkoly :

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

z 2017 r., poz. 59, z p6in. zm.) zalecasig:

1) Informowa6 pisemnie rodzic6w ucznia w spos6b przyjEty w szkole o terminie

kazdego spotkania zespolu dokonuj4cego wielospecjalistycznej oceny

funkcjonowania tcznia oraz opracowuj4cego indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny, zapewniajqc tym samym moZliwoSd uczestniczenia rodzic6w ucznia

w tych spotkaniach zgodnie z $ 6 ust 11 rozporz4dzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia,

wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie|y niepelnosprawnych, niedostosowanych

spolecznie i zagroaonych niedostosowaniem spolecznym (Dz.U., poz. 1578)

Termin realizacjr l7 listopada20lT r.

2) Informowai pisemnie rodzic6w ucznia w spos6b przyjEty w szkole o ustalonych dla

ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogrcznej otaz

wymiarze godzin, w kt6rym poszczeg6lne formy pomocy bEdq realizowane zgodnie

z$ 23 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 t.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wka ch (Dz. U . poz. 1 591 ),

Termin rcalizacji: 17 listopada 2017 r.

3) Dokonywad wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

z uwzglgdnieniem wszystkich wymagari jej dotycz4cych ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem okreslenia zdolnoSci i zainteresowafi ucznia, wskazania barier

i ograniczeri utrudniaj4cych funkcjonowanie ucznia w szkole otaz wniosk6w

sformulowanych na jej podstawie, kt6re m.in. stanowi4 podstawg opracowania

indywidualnegoprogramuedukacyjno-terapeutycznego,okre6lonychw$6ust4i10
7'^'
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rozpotz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieiry

niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagroaonych niedostosowaniem

spolecznym (Dz.U., poz. 157 8)

Termin realizacji: 1 7 listopada 2017 r.

4) Opracowywa6 indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne w oparciu

o zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz

o wnioski wynikaj4ce z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

z uwzglEdnieniem wszystkich wymagari dotycz1cych indywidualnych program6w

edukacyjno-terapeutycznych okreslonych w $ 6 rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z drua 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia,

wychowania i opieki dla dzieci i rrfiodzie?y niepelnosprawnych, niedostosowanych

spolecznie t zagrohonych niedostosowaniem spolecznym (Dz,U., poz. 1578)

Termin realizacji: 1 7 listopada 2017 r.

5) Opracowuj4c zakres i spos6b dostosowania wymagafr edukacyjnych, do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moZliwo6ci

psychofizycznych lucznia, uwzglgdniad poza odpowiednimi metodami i formami

pracy zuczniem, koniecznoSC przekazania informacji uczniowi oraz jego rodzicom na

temat tego co jest niezbgdne do otrzymania przez ucznia poszczeg6lnych

Sr6drocznych i rocznych, ocen klasyfikacyj nych z zajE(, edukacyjnych, wynikaj4cych

z realizowanego przez naluczycieli programu nauczania zgodnie z art. 44b ust. 8 pkt 1

ustawy z dnia 7 wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2016 r" poz. 1943,

zp62n. zm.),

Termin realizacji: 17 listopada 2017 r.

6) OkreSlajqc formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowa6 sig do przepis6w

$ 6 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznychprzedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U. po2.1591),
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Termin realizacji: 17 listopada2}|7 r.

7) Zapewrui uczniom peln4 realizacjg zaleceir zawartych w orzeczeniach o potrzebie
ksztalcenia specjalnego, warunki do nauki, sprzgt specjalistyczny i srodki
dydaktyczne, odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe
iedukacyjne otaz mo2liwo6ci psychofizyczne uczni6w; zajgcia specjalistyczne
zzahesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz iwte zajEcia odpowiednie ze

wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwoSci
psychofizyczne uczni6w, w szczegllnoSci zajgcia rewalidacyjne, integracjg uczni6w
ze Srodowiskiem r6wieSniczYh, w Wm z uczniami pelnosprawnymi i przygotowanie
uczni6w do samodzielnoSci w Zyciu doroslym zgodnie z $ 5 rozpo ruqdzeniaMinistra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunk6w organizowania
ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziehy niepelnosprawnych,
niedostosowanych spolecznie i zagroZonych niedostosowaniem spolecznym (D;.U.,
poz.1578)
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

j(,

l.

DYREKTOR

Qbi*.,..t7...r1..p.!/t. ......,,n1M[!.rn,;. .. :

podpis dyrektora szkoly/plocfwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymaniaprotokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeken dotycz1cych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora O5wiaty, ul. powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz. l65S)
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