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1. Nazwa szkoly, siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu, ul. Parkowa 
2, 42-400 Zawiercie 

2. Imi? i nazwisko dyrektora: Bozena Gwizdek 

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj^cego nadzor pedagogiczny: Sl^ski Kurator Oswiaty, 
40- 024 Katowice, ul. Powstancow 

4. Imi? i nazwisko kontroluj^cego: Irena Wojcik-Wartak 
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 pazdziemika 2017 r. 
Nr OA-OR.057.2.1172.2017 

6. Terminy rozpocz^cia i zakonczenia kontroli: 19 pazdziemika -19 pazdziemika 2017 r. 
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo o^iatowe) 

przestrzeganie statutu plac6wki 

8. Czynnosci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analiza dokuraentacji zwi^anej 
z wydawaniera orzeczen i opinii, 10 losowo wybranych orzeczen i opinii, statut plac6wki, 
regulamin rady pedagogicznej, protokoly rady pedagogicznej, plan nadzom 
pedagogicznego, plan pracy poradni. 

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci: 
Kontrol? przeprowadzono na z polecenie Sl^kiego Kuratora OiSwiaty w z w i ^ u ze 
zgtoszonymi nieprawidlowosciami w zakresie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Zawierciu. 

Pani Bozena Gwizdek jest dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu 
od 12 kwietnia 2017 r. W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu 
zatrudnionych jest 17 pracownikow pedagogicznych i 12 z nich zadeklarowalo ch^c pracy 
w ostatnie soboty miesi^ca od wrzesnia do listopada oraz 16 gmdnia 2017 r. w godzinach od 
9.00 do 13.00. Poradnia jest czynna w poniedzialek od godz. 8.00 do 20.00, w pi^tek od 
8.00 do 16.00, natomiast we wtorek, srod?, czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00. Dyrektor 
uzasadnil, ze taka organizacja pracy poradni wynika z zapotrzebowania ^rodowiska 
lokalnego. W soboty pracownicy merytoryczni b^d^ realizowac zadania takie jak: coaching 
rodzicielski, terapie rodziny na rzecz dziecka, mediacje rodzinne oraz badania przesiewowe 
wzroku, sluchu, mowy. Pracownicy realizuj^cy zadania w soboty b^d^ mieli w zamian inny 
dzien wolny - uwzgl^dniaj^c 5 dniowy tydzien pracy. Taka organizacja czasu pracy zostala 
omowiona i zaakceptowana na posiedzeniu rady pedagogicznej 20 czerwca 2017 r. 
Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze 12 lipca 2017 r. do Starostwa Powiatowego 
w Zawierciu dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu wyst^pila 
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z wnioskiem o wyrazenie zgody na przedstawion^ organizacj? pracy placowki - dzienny 
czas pracy zgodnie z § 21 ust. 3 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 lutego 2013 r. w sprawie szczegoiowych zasad dzialania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych Dz. U. 
z 2013 r., poz. 199 z pozn. zm.). 14 lipca 2017 r. organ prowadz^cy zwrocii si^ do dyrektora 
poradni o informacje uzupelniaj^ce dot. planowania organizacji pracy poradni. 
W odpowiedzi na pismo 19 lipca 2017 r. dyrektor zlozyla pisemne wyjasnienia. Pomimo 
braku akceptacji organu prowadz^cego na przedstawiony dzienny czas pracy, 14 wrzesnia 
2017 r. rada pedagogiczna uchwal^ nr 6/14/09/2017 pozytywnie zaopiniowala organizacje 
pracy poradni, w tym tygodniowy rozklad godzin, przydzial nauczycielom stalych zadan 
i czynnosci w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo ptatnych zaj^d 
specjalistycznych. 18 wrzesnia 2017 r. dyrektor poradni pisemnie poinformowal Starost? 
ZawierciaAskiego o swoim wymiarze godzin w poszczegolnych dniach tygodnia t j . od 
poniedzialku do pi^tku. 5 pazdziemika 2017 r. Starostwo Powiatowe w Zawierciu wyrazilo 
akceptacj? dziennego czasu pracy na rok szkolny 2017/2018. 

Dyrektor 20 czerwca 2017 r. przedstawil radzie pedagogicznej wyniki nadzoru 
pedagogicznego za I i I I polrocze roku szkolnego 2016/2017. Rada pedagogiczna 
14 wrzesnia 2017 r. podj?la uchwal? w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania wynikow 
nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad poradni^ prziez organ sprawuj^cy 
nadzor pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy poradni. Dyrektor 14 wrzesnia 2017 r. 
przedstawil radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego w terminie zgodnym 
z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658). 

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Zawierciu zawiera cele, przedmiot i harmonogram ewaluacji wewn^trznej, tematyk? 
i terminy przeprowadzania kontroli (nie doprecyzowano terminu - uzyto okreslenia na 
biez^co lub stale i na biez^co), zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadaA. 
Plan pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu na rok szkolny 2017/2018 
zostat przyj?ty 14 wrzesnia 2017 r. uchwal^ rady pedagogicznej nr 5/14/09/2017. Plan 
uwzgl^dnia analiz? i wnioski ze stopnia realizacji planu pracy w roku szkolnym 2016/2017. 
Regulamin rady pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zawierciu zostal 
przyj^ty na posiedzeniu 11 kwietnia 2016 r. uchwal^ nr 1/11/04/2016. Regulamin nie zostal 
uaktualniony do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59 z pozn. zm.). Cz^sc zapisow jest niezgodna z ustawy Prawo oswiatowe (np. rada 
pedagogiczna podejmuje uchwal? w sprawie innowacji, rada pedagogiczna opracowuje 
statut - pomini^to projekt statutu, nie zapisano kto uchwala statut placowki, dyrektor 
wstrzymuje wykonanie uchwal niezgodnych z przepisami prawa - nie uscislono jakich 
uchwal). Ponadto w regulaminie nie uszczegolowiono zapisow dotycz^cych: praw 
i obowi^kow osob zaproszonych z glosem doradczym, prowadzenia zebran rady 
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pedagogicznej w przypadku np. nagtej choroby dyrektora placowki, zasady 
dokumentowania zebran rady pedagogicznej (sposob numerowania uchwai, protokolow). 
Protokoly rady pedagogicznej nie numerowane. 
Nie wszystkie zarz^zenia dyrektora maj^ podstaw^ prawn^. 

Poradnia realizuje zadania wskazane w rozporz^dzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegolowych zasad dzialania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz, U. 
z 2013 r. poz. 199 z pozn. zm.): diagnozuje dzieci i miodziez; udziela dzieciom i mlodziezy 
oraz rodzicom bezpo^redniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizuje zadania 
profilaktyczne oraz wspieraj^ce wychowawcz^ i edukacyjnq fiankcj^ przedszkola, szkoly 
i placowki, wspiera nauczycieli w rozwi^zywaniu problemow dydaktycznych 
i wychowawczych, organizuje i prowadzenie wspomaganie przedszkoli, szkoi i placowek 
w zakresie realizacji zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych. 
5 pazdziemika 2017 r. dyrektor poradni zarz^dzeniem nr 34/2017/2018 wprowadzil 
zaktualizowane do obowi^zuj^ych przepisow prawa: regulamin zespoiu orzekaj^cego 
dzialaj^cego w poradni, procedure rozpatrywania wnioskow przez zespo} orzekaj^y, wzory 
wniosk6w, wzor zawiadomien, wzor za^wiadczenia lekarskiego, wzor informacji 
szkoly/placowki o sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka dla potrzeb zespoha 
orzekaj^cego, wzor protokolu z prac zespoiu orzekaj^cego, wzory dokumentow w sprawie 
wydawania opinii. 

Od 1 wrze^nia 2017 r. zespoty orzekaj^ce dziaiaj^ce w poradni wydaly:^ 21 orzeczen 
0 potrzebie ksztaicenia specjalnego, 11 orzeczen o potrzebie indywidualnego nauczania 
1 orzeczenie o potrzebie zaj^c rewalidacyjno-wychowawczych oraz 104 opinie (w tym 
w sprawie: obj^cia ucznia/dziecka w przedszkolu/szkole pomocy psychologiczno-
pedagogiczn^ - 38, specyficznych trudnosciach w uczeniu si^ (15) dostosowania wymagan 
edukacyjnych wynikaj^cych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 
edukacyjnych - 21, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 15). 

Zespoly orzekaj^ce powohye dyrektor poradni. Z posiedzenia zespohi sporz^zany jest 
protokol.. Zespoly wydajq orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub 
ucznia lub na pisemny wniosek petnoletniego ucznia. Orzeczenie o potrzebie ksztaicenia 
specjalnego, orzeczenie o potrzebie zaj?c rewalidacyjno-wychowawczych oraz opini? 
poradnia wydaje si? w terminie nie dhizszym niz 30 dni." Orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania wydaje si? w terminie nie dhizszym niz 14 dni od dnia zlozenia 
wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupelnienia wniosku lub przedstawienia 
dokumentacji. 

Orzeczenia o potrzebie ksztaicenia specjalnego zawieraj^ zgodnie z rozporz^zeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzesnia 2017 r. w sprawie orzeczen i opinii 
wydawanych przez zespoly orzekaj^ce dzialaj^ce w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743): wlasciwe okreslenie powodu, 
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z uwagi, na ktory stwierdzono potrzeb^ ksztalcenia specjalnego; diagnoz? funkcjonowania 
dziecka lub ucznia, z uwzgl^dnieniem potencjaiu rozwojowego oraz mocnych stron 
i uzdolnien dziecka lub ucznia oraz wyst?puj^cych w ^rodowisku nauczania i wychowania 
barier i ograniczeA utmdniaj^cych jego funkcjonowanie; okres, w jakim zachodzi potrzeba 
ksztalcenia specjalnego; zalecane wamnki i formy wsparcia umozliwiaj^ce realizacj? 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki 
rozwijania jego potencjalnych mozliwosci i mocnych stron, wzmacniania aktywnosci 
i uczestnictwa dziecka lub ucznia w zyciu przedszkola, szkoiy, osrodka lub placowki, oraz 
jezeli zachodzi potrzeba indyAvidualnego wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo 
zatmdnionej kadry, o kt6rej mowa w przepisach w sprawie wamnk6w organizowania 
ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych, 
niedostosowanych spolecznie i zagrozonych niedostosowaniem spolecznym - zakres tego 
wsparcia; zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zaj^c wychowania 
przedszkolnego lub zaj^c edukacyjnych, zaj?c rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych 
i resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
dziecku lub uczniowi i , w zaleino^ci od potrzeb, jego rodzicom, przez przedszkole, szkoi?, 
osrodek lub placowk? oraz poradni?, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku dzieci i uczniow niepelnosprawnych -
rowniez zalecanych rodzajow zaj^c rewalidacyjnych; wszystkie mozliwe formy ksztalcenia 
specjalnego, poczynaj^c od najkorzystniejszej dla dziecka lub ucznia, wedhig zespolu, 
formy ksztalcenia specjalnego z katalogu wskazanego w rozporz^zeniu. Orzeczenie 
o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydaje si? na okres wychowania przedszkolnego, roku 
szkolnego albo etapu edukacyjnego. W orzeczeniach zawarte jest pouczenie o mozliwosci 
wniesienia przez wnioskodawc? odwolania. 

Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydawane ŝ  dla uczni6w, ktorych stan 
zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia ucz^szczanie do szkoly. W orzeczeniu 
o potrzebie indywidualnego nauczania zespol okresla: ograniczenia w funkq'onowaniu 
ucznia wynikaj^ce z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego; okres, w jakim 
zachodzi potrzeba indywidualnego nauczania; zalecane warunki i formy wsparcia 
umozliwiaj^ce realizacj? indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
mozliwosci psychofizycznych ucznia, w tym wamnki rozwijania jego potenq'alnych 
mozliwosci i mocnych stron; zalecane dzialania sprzyjaj^ce integracji ucznia ze 
srodowiskiem szkolnym oraz ulatwiaj^ce powrot ucznia do szkoly; zalecane, w zaleznosci 
od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zaj?c indywidualnego 
nauczania oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi 
i , w zaleznosci od potrzeb, jego rodzicom przez szkol? oraz poradni?, wraz ze wskazaniem 
zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania wydawane jest na okres nie krotszy niz 30 dni i nie dluzszy niz 
jeden rok szkolny. 
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Opinie wydawane przez poradni? zawieraj^: oznaczenie poradni; numer opinii; dat? 
wydania opinii; podstaw? prawn^ wydania opinii; imi? i nazwisko dziecka albo 
petnoletniego ucznia, ktorego dotyczy opinia, jego numer PESEL, dat? i miejsce jego 
urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazw? i adres przedszkola/szkoly/plac6wki oraz 
oznaczenie odpowiednio oddzialu przedszkolnego w przedszkolu, oddziahi w szkole lub 
grupy wychowawczej w placowce, do ktorej dziecko albo pelnoletni uczen ucz?szcza; 
okreslenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci 
psychofizycznych dziecka albo pelnoletniego ucznia oraz opis mechanizmow 
wyja^niaj^cych funkcjonowanie dziecka albo pelnoletniego ucznia, w odniesieniu do 
problemu zglaszanego we wniosku o wydanie opinii; stanowisko w sprawie, ktorej dotyczy 
opinia, oraz szczegoiowe jego uzasadnienie; wskazania dla nauczycieli dotyczqce pracy 
z dzieckiem albo pelnoletnim uczniem; wskazania dla rodzicow dotycz^ce pracy 
z dzieckiem albo wskazania dla pelnoletniego ucznia, ktore powinien stosowac w celu 
rozwiqzania zglaszanego problemu; imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistow, ktorzy 
sporz^dzili opini?; podpis dyrektora poradni. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezposrednio dzieciom i miodziezy oraz 
rodzicom jest w formie: indywidualnych lub grupowych zaj?c terapeutycznych dla dzieci 
i miodziezy; terapii rodziny; grup wsparcia; prowadzenia mediacji; interwencji kryzysowej; 
warsztatow; porad i konsultacji; dzialalnosci informacyjno-szkoleniowej. 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zawierciu posiada dla uczniow, rodzic6w 
i nauczycieli ofert? zaj?c w roznych formach, realizowanych zarowno w szkole/placowce 
jak i na terenie poradni. We wspotpracy z Bibliotek^ Pedagogiczn^ w Zawierciu 
zaplanowala spotkania informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli z powiatu 
zawiercianskiego. 

Statut poradni aktualizowany byl 11 kwietnia 2016 r. Po przeprowadzonej kontroli doraznej 
przez nadzor pedagogiczny 27 stycznia 2017 r. zostalo wydane zalecenie: opracowac 
i wprowadzic do Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zapisy dotycz^ce 
olcreslenia zakresu zadan pracownikow poradni, z uwzgl?dnieniem zadaA realizowanych 
poza poradni^, w szczegolno^ci w przedszkolach, szkolach i placowkach oraz ^rodowisku 
rodzinnym dzieci i miodziezy zgodnie z rozporz^dzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 223, poz. 1869 z pozn. zm.). Dyrektor wyjasnila, ze statut b?dzie dostosowany do 
zapisow ustawy prawo oswiatowe i zostanie uwzgI?dnione powy^sze zalecenie do 30 
listopada 2017 r. 

10. Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobj?tym kontrol^ w zwi^ku 
ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekunczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly/placowki: Nie stwierdzono 
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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 pozn. zm.) zaleca si?: 

1) Przedstawiac radzie pedagogicznej wnioski i wyniki ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego zgodnie z § 24 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz, U. z 2017 r., poz. 1658) 
- termin realizacji: do 31 sierpnia 2018 r. 

2) Przedstawiac radzie pedagogicznej nie rzadziej niz dwa razy w roku szkolnym 
uogolnione wnioski wynikaj^ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego zgodnie z art. 
69 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U 
z 2017 r. poz. 59 z pozn. zm.) - termin realizacji: 30 styczen 2018 r. 

3) Plan nadzoru pedagogicznego opracowywac z uwzglfdnieniem wniosk6w z nadzoru 
pedagogicznego sprawowanego w placowce w poprzednim roku szkolnym zgodnie 
z § 23 ust. 2 rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658) - termin realizacji: 15 
wrzesien 2018 r. 

4) Dostosowac regulamin rady pedagogicznej do ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pozn. zm.) - termin realizacji: 30 listopad 2017 r. 

5) Uaktualnic statut placowki do zapisow ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oswiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pozn. zm.) - termin realizacji 30 listopad 2017 r. 

podpis kontrohiJ(^ego, miejsce i data podpisania protokolu 
: J O H A O \ :if;.c'X2N0-PtDA30GlCZNEJ 

S^:.^-.^. 
podpis dyrektora placowki, miejsce i data podpisania protokolu 

12. Poswiadczenie odbioru protokolu kontroli: 
; ; Y R E K T O R ^ 

podpis dyrektora placowki, miejsce i data odbioru protokolu 

Dyrektorowi szkoiy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokohi kontroli, 
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezen dotycz^^cych ustalen 
zawartych w protokole kontroli do Sl^kiego Kuratora Oswiaty, ul. Powstancow 41a, 
40-024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 
sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658). 
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