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ProtokrS,l kontroli dorainej

Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu,
ul. Paderewskiego 49, 42{D Zawlercle

2. lmiQ inazwisko dyrektora szkoty: Allna Reszka

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Sleskl Kurator O3wlaty,
ul. Pflst fc6w 41a, 40024 *",*t""

4. lmiq i nazwisko kontrolujqcego: Elibieta Wlodarczyk

5. Data wydania i numer upowainienia do pneprowadzenia kontroli: 23 paldzlernika 20lZ
roku, OA-OR.057 .2.1204,.2017

6. Terminy rozpoczqcia izakodczenia kontroli:24 paldziernika zorT r. - 24 gaidziernaka 2017 r.
Tematyka kontroli (zgodna z pnepisomi ort. 55 ust. S ustow z dnio 14 grudnio 2O1G roku -
Prowo oiwiotowe).' realizacja zalecerl wydanych w zakresle prrestrzetania praw dziecka
i praw ucrnia oraz upows:echnlania wiedry o tydr prawach.

Czynnosci kontrolne, tj. rozmowy z:--
c-

(wspomagajqcym) oraz analiza

dokumentacji: teczka akt osobowych w zakresie kwalifikacji osoby zatrudnionei na

stanowisku nauczyciela wsp6torganizujqcego pr@es kztalcenia 

-!EI
wielospecialistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualny program

edukacyjno - terapeutyczny, pisma kierowane do rodzic6w w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,dzienniklekcyjnyiplanG
dziennik indywidualnych zajqd rewalidacyjnych, dziennik indywidualnych zajqi
z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

7. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym u.jawnionych nieprawidlowoici.
W toku podjqtych czynno5ci kontrolnych ustalono;

Kontrolq przeprowadzono w zwiqzku z wydanymi 12 wrzejnia 2017 r. zaleceniami, tj.

7. W paypodku pisemnego powiodomionio rodzicdw o potnebie objqcio dziecko pomocq
psychologiczno - pedogogicznq naleiy wskozoi formy, okres udzielonio pomocy
psychologiczno - pedogogicznej oroz wymior godzin ustolony dlo ucznio - g 23 ust. 7 i 2
rozponqdzenio Ministro Edukacji Norodowej z dnio 9 sierpnio 2077 r. w sprawie zosod
orgonizocji i udzielonio pomocy psychologiano - pedogogicznej w publicznych
przedszkoloch, szkotoch i ploc6wkach (Dz. U. z 2077 t., poz. 75gt}

2. W celu prowidlowego wspdlorgonizowonio kztolcenio ucznio posiodoiqcego oneczenie
o potnebie ksztdcenio specjolnego wydonego ze wzglqdu no zespol Aspergero nolety
zgodnie z wymoganym prowem zotrudnii nouczyciela posiodojqcego kwolilikocje
z zokresu pedogogiki specjolnej lub specjalist€ - 5 7 ust 2 pk. I rozporzqdzenio Ministro
Edukocji Norodowej z dnio 9 sierpnio 2017 roku w sprowie orgonizowanio ksztolcenio,
wychowonio i opieki dlo dzieci i mlodzieiy nief,nosprownych, niedostosowonych
spolecznie izogroionych niedostosowoniem spolecznym (Dz. U. z 2017 t., Wz. 7S7g).
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W rakresie realizacji zalecenia nr 1.

Z udostepnionej przez lvlcedyrektora szkoty dokumentacji wynika, ie pismem nr SPS- t/42G
47/17 z 25 wneinia 2017 r.

- 

zostali powiadomieni o spotkaniu
zespolu nauczycieli i specjalist6w, kt6rego celem byto om6wienie wynik6w
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania

-If opracowanie dla niego
indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego.
w spotkaniu zespolu 28 wrze5nia 2Ol7 r. l?E'l jest opracowany zgodnle z wymaganiami
okre6 lonymi w95ust. l rozponadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017
roku w sprawie organizowani a ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mtodzieiy
niepelnosprawnych, niedosto sowanych spolecznie i zagroionych niedostosowaniem
poleczny m (Dz. U. z 20t7 t., poz. 1578) i zawiera; wyniki wielospecjalistycznej oceny

s

poziomu funkcjonowania 

-w 

r6inych obszarach, zakres i spos6b dostosowania
wymagai edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz
moiliwoJci psychofizycznych ucznia, w szczeg6lnoSci p.zez rastosowanie odpowiednich
metod i form prary, zintegrowane dzialania nauczycieli i specjalist6w, formy i zakres
udzielania ucrniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, ti

i-'rlrr]tF!.irfrr-

C

z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi ora
ispecjalist6w. 12 paidziernika 2O!7 r. do rodzic6w ucznia
llv42$47lt7 2., w kt6rym dyrektor szkoty, powolujEc

z zakres wsp6lpracy nauczycieli
zostato skierowane pismo nr SpS-

sie na ustalenia podjqte podczas
opracowania IPET-U oraz ze wzglqdu na pozyskanie specjalisty z zakresu integracji
sensorycznej, zaproponowal modyfikacjq ww. protramu polegajqcE na wprowadzenie zajgd
terapii sr. w pismie do rodzic6w wskazano termin, wymiar godzin oraz miejsce rearizacji
zajed. Errryrazila zgodq na modyfikacjq programu.

W zakresie realizacji zalecenia nr 2.

W celu prawidlowego wsp6lorganizowania ksztalcenia dyrektor
szkoty zatrudnil nauczycieli posiadajqrych kwalifikacjeru,t a

Nauczyciele reali2u.iqcy 2aiecia rewalidacyjne oraz z zakresu pomocy psychologiczno
pedaSogicznej prowadzq dzienniki zajqd zgodnie z wymaganiami okreilonymi w I 11 ust. 3
oraz w 912 ust. 1-3 rozporzqdzeni a Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji
przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawcze.i i opiekudczej oraz rodzaj6w teipotafa fite*toru *\t,//
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dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646). Z analizy dokumentacji oraz z rozm6w
przeprowadzonych 

-, 

do kt6rej uczqszcza Q
ne oraz

proces ksztatcenia wynika, ie dotychczasowa praca {niata formq r6inych zajq6

integracyjoych w zespole klasowym oraz zajqd indywidualnych. W ramach rewalidacji z

uczniem prowadzono iwiczenia zwiazane z nawiqzywaniem zna.iomoSci i wsp6ldzialania w
grupie, zachowywania sie w spos6b akceptowalny. W zakresie komunikacji prowadzono
zajqcia odnoSnie pnedstawiania swojego zdania w spos6b powszechnie akceptowalny,
reagowania na wypowiedzi innych, szanowania zdania innych. W zakresie emoc,i imotywacji
dwiczono prawidlowe reakcje na sytuacje trudne oraz radzenie sobie z emocjami
negatywnymi. Natomiast w zakresie usprawniania malej motoryki prowadzono 6wiczenia
grafomotoryczne oraz wzmacniajQce koordynacje wzrokowo - ruchowq. Zdaniem nauczycieli

f]rawiqzal wiQzi z r6wie6nikami i chqtnie uczestniczy w zajqciach szkolnych. fl
jest zaangaiowany w iycie klasy, prosi o pomoc, jejli dwiceenie sprawia mu trudnojd. Ucze6
chetnie

o

o

-mnie.jszyla 

siq czQstotliwo6d

, nadal jednakwystepowania fizycznych zachowai
pojawia sie 

--. 

Rewalidacja w zakresie najbardziej zaburzonych funkcji
przebiegaprawidlowo,codobrzerokujenaprzys2lo3h

, co wiaie siq ze wsp6lnym
omawianiem wainych sytuacji zaistniaiych zar6wno w szkole, jak i w domu.
w ramach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogiczne.i

nauczycieli zostalo zorganizowane szkolenie metodE warsztatowQ pt: "Moje dziecko ma

klopot, jak pom6c dziecku w domu, uczniowi w szkole" (23 paidziernika 2Ol7 r.). Szkolenie
poprowadzila dyrektor Poradni Psychologiczno - pedagogiczne, w Zawierciu.

Podsumowuiec:

1. 

- 

zostali pisemnie powiadomieni o potrzebie oblqcia
dziecka pomocq psychologiczno - pedagogicznq, w pi3mie wskazano formy, okres
udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar godzin ustalony dla

ucznia.

Sq realizowane w wymiarze 2 godzin

2. W celu prawidlowego wsp6lorganizowania ksztatcenia ucznia posiadajqcego

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego-
(Edyrektor zatrudnil nauczyciela posiadajqceto kwalifikacje 

-
dzialania oraz zajqcia okre6lone w programie i realizowane wsp6lnie z lnnymi
nauczycielami.

3. Po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,

uwzglqdniajqc diagnozq iwnioski sformulowane na jej podstawie oraz zalecenia

e
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zawarte w or,eczeniu o potrzebie ksztarcenia specjarnego Zesp6r nauczycieri uczqcych
ucznia i specjaliSci pod kierunkiem wychowawcy lpopracowal indywidualny
program edukacyjno - terapeutyczny. w spotkaniu zespotu uczestniczyla matka
dziecka.

6. Nauczyciele realirujqry zajqcia rewalidacyjne oraz z zakresu pomory psychologiczno _
pedagogicznej prowadzq dzienniki zajqd zgodnie z wymaganiami okreflonymi w S 11
ust' 3 .raz w 512 ust. 1-3 rozporzldzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 dnia 25
si€rpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly
i plac6wki dokumentacji p'.ebiegu nauczania, dziararno5ci wychowawc2ej i opiekuriczej
oraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646).

8. Opis ujawnionych nieprawidlowoici w zakresie nieobjqtym kontrola
stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnojci dydaktycznej,
i opiekuic2ej oraz innej dziatalnoSci statutowej szkoty: nle stwlerdzono.

h
w sali sensorycznej w pnedszkolu lntegracyjnym nr 3 w Zawierciu. Na modyfikacjq
IPET-u polegajAcQ na wprowadzeniu zaiec terapii St

-

pedagogicznej dla rodzic6l,iQ
oraz nauczycieli zostalo zorganizowane szkolenie metodq warsztatowa pt: "Moje
dziecko ma ktopot, jak pom6c dziecku w domu, uczniowi w szkole,, (23 paidriernika
2077 r.l.

a

w zwiqzku ze

wychowawczej

9. Wydano zalecenia: nie wydano

o
Sosnowiec, 2 listopada 2017 r.

podpis kontrolujqcego, miejsce i doto pdpisonio pmtokolu
tr RLf.r)pR SZh(rr.r

,/. L//,L"n i!r tni 1it.t3 p,:s-l:e

Sosnowiec, 2 listopada 2017 r.
podpis dyrektoro szkoly, miejsce i doto podpisonio protokolu

12. PoJwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

porafa dyrc*tora
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5. W ramach udzielania pomocy psychologiczno _

4.



Dr Nl,ryt rr+rsrht LI

,/ ,Ufl?,
a*i i^t Arina R.szba

Sosnowiec, 2 listopada 2017 r.
podpis dyrekora szkoly, miejsce i datd odbioru protokdu

Dyrektorowi szkoty, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
pnysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzeienia dotyczQcego ustale
zawartych w protokole kontroli do Sllskiego Kuratora OSwiaty, ul. powstaric6w 41a, 40-024
Katowice, zgodnie z 5 78 Rozponqdzenio Ministro Edukocji Norodowej z dnia 25 sierpnio 2O77

roku w sprowie nodzoru pedogogicznego (Dz. U. z 2077 r., poz. 1658).
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