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Protok6l kontroli dora:Znej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, sie&iba: Szkola Podstawowa nr 7 z Oddzialami Integracyjnymi im.

Marii Sklodowskiej-Curie, ul. Lawczana 12, 43-600 Jaworzno

2. Imig i nazwisko dyrektora: Ilona Janus

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nad z6r pedagogiczny: Slgski Kurator OSwirty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqc€go: Agata Andruszkiewicz

5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowadzenia kontroli:.27 pridziernika 2017r.; OA-

oR0s7.2.1255.2017

6. Terminy rozpo czQcia i zakohc?Enia kontroli: 27 patildziernikq 2017r.

7. Tematyka konfroli (zgodna z przepisami ort. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe)

4) pzestrzeganie statutu szkoly lub phc6wki;

5) przestrzeganie praw dziecka i praw usznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prlwrch;

6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowanir i opieH.

'iiii,SQ*sU"?&Ynrv

poda dyreVn

(Y'
&Loly/placdw*i pa,a/o,

8. Czynno6ci kontrolne:

1) Analizowano dokumentacj g:

- Protokoly zebrai wychowawcy klasy z rod"icami;

- Statut Szkoty Podstawowej nr 7 z Oddzizlani Integracyjnymi im. Marii Sklodowskiej{urie

w Jaworznie;

- Procedury organimwania i u&ielania pomocy psychologicmo - pedagogicznej

w SP 7 z Oddzialami Integracyjnyrri w Jaworznie;

- Korespondencjg wychowawczyi z ro&icami ucznia

- Plan obserwacji zajgd w roku szkolnym 2017/18;

- Arkusz obserwacji lekcji w klasie

- Wyciqgi z @ery opisowej z zaj1c dydaktyczno-wyr6wnawczych 2015D016,

20161 17 wraz z dziennikami zaj96 dydaktyczno-wyr6wnawczych;
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ustalenia wychowawcy klasy dotycz4ce udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznei (zalqc,,tk Nr 1 do zaru4dzerra Nr 5412015/2016 Dyrektora szkoly
Podstawowej w 7 z Oddzialami Integracyjnymi w Jaworznie);

Informacja dla rodzic6w ucznia kl. (zal4czrrtk Nr 1 do z.aru4dzentaNr 5N2ols1ol6
Dyrektora sz*oty Podstawowej w 7 z oddzialanri Integracyjnyni w Jaworznie);

zaruqdzpnte Dyrektora Nr 9l20l7l20l9 w sprawie powolania na rok szkolny zolT llg
Zespolu Nauczycielskiego udzielai4cego wsparcia uczniowi niepehrosprawnemr4

Notatki z rozmowy z dyrektorem szkoly i nauczycielem wspomagajqcym w klasie

2) Ptzeprowa zono roanowy z p. Ilon4 Janus - dyrektorem Sp w 7 z oddaalami
Integracyjnymi im. Marii Sklodowskiej-Curie w Jaworznie, p. L

nauczycielern: ,w. I ).

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

l. brak poinformowania rodzic6w o przeniesieniu go z klasy

2. brak informacji nt.

dla ucznia

zorganizowanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3. zwracanie sig podc""s lekcji w niewladciwy spos6b ( ) nauczycielki

' ucznia

Celem kontroli byla ocena stanu faktycznego. W wyniku kontroli ustalono:

Adl) Dyrehor wyjaSnila, iE o tym, i2 informowala 16dzig6r, e

do klasy: lriadcz4 nastgpuj4ce fakty:

- 16 sierpnia 2017 r. matka ucznia osobiscie @rak udokumentowanej roznowy)
poinformowala ustnie dyrettora, ze jej syn otrzyma orzeczenie

. Matka dziecka przekazala takirc, ze je?c,li jej syn uzyska orzeczenie,

to jak najszybciej dostarczy je do szkoly. Dyrektor poinformowal4 Le zapyt^\a mame, cry .g{c,|aza

z.4rcdr1 na to, aby jej dziecko zostalo , do klasy . zdzie _
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Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z informacjami pozyskanymi od r Szkoty

PodstawowejwTzOddzialamilntegracyjnymiwJaworzniezawartymiwpi5miez6patAzienika

2017r. (" do Slqskiego Kuratora OSwiaty, w kt6r5nn zarzuca ona:

do klasy



zE sl6w dyrektora wynika 2e ma*a wyazila zgodg na tg propozycig. Dyrektor
poinformowala, 2e przedstawila mamie, jakie s4 zasady frmkcjonowania klasy ot&z

podczas roznrowy wymienila nazwiska wychowawczyni i nauczycierki pracui4cych
klasie .. Od nowego roku szkolnego 2Ol7 fig w klasie , . do
l<tbre1 ucz4szczal

Dyrektor poinformowala in jej ucze6 po otrzlmaniu
od rodzica ooaczrnia o potrzebie ksztalcenia specjalnego, zostanie za zgod4rodzicow I

W poniedzialek 25 wrzefinia 2017r. (w piSmie matka podnosi,
2e dostxczyla orznczerie w sobotg 23 wrzeinia 2017r,) matka chlopca dostarczyla do selaetariatu
szkoly orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Dyrektor poinformowal4 ze kierui4c
sig dobrem dziecka podigra &ialania wynikajqce z $ 5. ust. l. Rozporz4dzenia Minista Edukacji
Narodowej z rlnia 9 sierpnia 201 7 r. w sprawie warunk6w organizowania ksaalceni4 wychowania i
opieki dla dzieci i mlodzieLy niepetnosprawnych, niedostosowanych spoleczni e i zagroinrych
niedostosowaniem spolecznym (Dz.tJ. z 2017 poz.r57g). Dyrektor opracowala aneks do arkusza
organizacji pracy szkoly na rok szk. 2017fig, w kt6rym zgodnie z zar4cnikiemr' l ust. 2. pkt.
Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z drna 2g marca 2017 r. w sprawie ramowych plan6w
nauczania dla publicznych szk6l ( Dz.u. z20r7r. poz.703) zaplanowala dla uczria l _

dodatkowo kwalifikacje z zakresu -- . oraz .. 
Dyrektor

podigla takze decy4fg o z dniem 29 wrzlj,lnia 2017 r.,

' P' Dyrektor poinformowal4 2e 2 pfidziemika 2017r. podc,as roznowy telefonicznej
matka chlopca zaprotestowala przeciwk_ .--i-. 1i za*1dala

syna do - klasy. Na pytanie dyrektora o powody swej decyzji merka
pwidaal4 ze v - .; klasy ,test najtsps2q nauczycielkq;
- 3 paLdziemtka 2017r.1 Tdziecka zto\ra w sekretariacie szkoly pismo do tycz4ce decyzji ,,'a,,,.y
nt' powrofu syna do r \ z .,,wagi na brak w pismie daty ponownego przeniesienia dziecka
dyrektor nawiezala kontakt telefoniczny z matkq &iecka w celu uszczeg6lowienia terminu' syna

-9 paltz-rerruka 2017r. " I
- 9 paltzierntka 2017r. dyrektor powolala Zespol NauczTcielski + - . w celu udzielenia wsparcia
uczniowi niepehrosprawnemu, tym samym realizuj4c zapisy procedury organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicmej oraz wsparcia uczni6w niepernosprownych
w SP 7 z Oddzialami Integracyjnymi w Jaworznie. Spotkanie zespolu zaplanowano 19 pa2dziemika

NruJalt kornohiq.goychY*'**o 4



- Z zrcbrarua z rorlzicami, protokolowaneg o pzez t r 7 wrzeSnia 2017r. wynika zapis
roznowy wychowawcy z rodzicami chlopc4 w kt6rym odnotowano deklaracig rodzicow..
z uwagi na zdiagnozowanie u chropca ! prawdopodobnie po dostarczeniu
orzeczenia

- Dyrektor w rozmowie z *izyiatorcm podniosl4 iz tzfuje, 2e nie udokumentowala pisemtrie
roznowy z rodzicem, ale nie s4dzila, ze sprawa tr 'v

f, hlop**"rlurrp"*rrrrrr:;;:#";:::::::;:;ffi:tr::"t:;,:Xr:X:;
sig, 2e realizujqc wspdlne ustalenia, . W obesie miesiqca od
wspomnianej rozmowy nie byro ze strony mamy iadnych informacji, b6re datyby wiedzg o nnianie
po dj g t ej w cz e i ni ej de cyzj i ;
- Dyrektor w czasie kontroli wyjasnila ze: nie bylo jej intencjq dziala| na szlcodg dziecka, a wrgcz
przeciwnie, podigte rozwiqzania mialy wesprzet ucznia i jego rodzichw oraz zrealizowab zapisy
prava oiwiaowego;

Ad 2) o zorganizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dra ucznia , szkoly
Podstawowej w 7 z oddadami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Jawormie {wiadcz4
poni2sze informacje zebrane.w toku konholi:
- dziecko od roku szkolnego - I jest uczniem Szkoly podstawowej m 7 z oddaalami
Integracyjnymi w Jaworznie;

- W oparciu o rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i ed,,kacyjnych uczria
oraz rozpoznawanie indywidualnych mozliwosci psychofizycznych ucznia - zgodnie z $3.
ust l' Rozporz4&enia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolac[ szkolach i plac6wkach

@z U z 2013t. poz.532 z p6in. ar):
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2017 r.nagodang 18.00. Znformacjiuzyskanej od dyrekrora bylto:jedyy nozliwy

w klasie pierwszej (rok szkolny i
- Dyrektor ustalila dla ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczrq w formie zaigi dydaktyczro-
wyr6wnawczych ze wzglgdu na powstale trudnojci w nauce;

- Dyrektor wyznaczyla okres udzielania tej pomocy oraz wyniar godzin;

w kt6rej gzydzielila w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zaigcia dydaktyczno-

"-'-ff'



- Dyrektor ustalila pomoc psychologiczro-ped,gogicznq okes jej udzielenia i wymiar godzin;

-Dyrellor ptzel<azala pisemn4 informacje dla ro&ic6w podpisana przez matkg chlopca

, w kt6rej przydzielila w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajgcia

dydaktyczno -wyr6wnawcze na okres roku szkolnego r. (na wniosek wychowawczyni

o objgcie ucania pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn4 w postaci : -.

- Mimo biezqcej wsp6ipracy wychowawczyni z ro&icami, pedagogiem i psychologiem szkolnym,

W dniu dyrektor szkoty

poinformowala pi5smnig ls.lzic6w o zauwa2onych ' : '
Dyrektor zaproponowala ro&icom wsparcie w postaci w OSmdku

Intcnleucji Kryzysowej oraz konsultacje

- Zgodnie z obowi4zuj4c4 Procedurq organizowania i udzielania pomocy psychologicmo-

pedagogicznej w SP 7 z Oddzialami lntegracyjnymi w Jav'ormie dyreltor podjqla decyzjg

o objgciu dziecka dodatkowq form4 pomocy o { .--_ -
- t ! wychowawczyni oraz pedagog szkolny wskazaly w pi5mie z dn. i 

- 
..,

skierolvanym do rodzic6w &iecka na koniecznoS6 poglgbienia diapozy odnojnie

chlopca z uwagi n4 ich zdaniem, jego :. Mimo skierowanej informacji

o koniecznoici konsultacji 1 > w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczuej rodzice

nie p'zeprowadzili badan;

w klasi trzeciei (rok szkolny

- Z protokolu z posiedzenia Zespolu Nauczycielskiego klasy z 19 puidzretrika I r. wynikq

iZ o zaproponowanych formach pomocy na rok sz. fl f, a tak?c o udziale rodzica

w Wielospecjalistycznej Ocenie Poziomu Funkcjonowania Ucznia matka zostala poinformowana

po6wiadczajqc sw6j udzial w spo&aniu i potwierdzaj4c w w/w protokole,

ic zapoanla sig 2 f616ami pomocy udzielanej jej dziecku;

- 19 paidztetn*a i t- w obecnoici dyrektora szkoty mama podpisala informacjg

o udzielonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szk. (: r' '-

Wblacnwh Wal y

wyr6vmawcze na okres II sem. ! . (na wniosek wychowawcryni o objgcie chlopca. pomoc4

psychologiczro-pedagogicznq w postaci zaj gi dydaktycano-wyr6wnawczych);

w klasie drugiej (rok szkolny l-
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- Kon&ola wykazd4 i2 zgodnie z $6. ust. 4. Rozporz4dzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r,

w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy

niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zago2onych niedostosowaniem spolecznym

@zU. z 2017t. poz. 1578) dyrektor 9 pa2dziemtka 2017r. powolala fuspdl Nauczycielski

udzielajqcy wsparcia ucmiowi niepelnosprownemu (Zaradz*;we Nr 9/2017/2018 w sprawie

powolania na rok szkolny 2017118 Zespolu Nauczycielskiego udzielaj4cego wsparcia uczniowi

niepehosprawnemu), a zatem do dnia przeprowadzenia kontroli, Znsp(* byl w trakcie opracowania

indywidualaego programu edukacyjno-terapeutycznego (po dokonaniu wielospecjalistyczrej oceny

poziomu funkcjonowania uczni4 uwzglgdniaj4cego diagnozg i wnioski sformr{owane

na jej podstawie oraz zalecenia zawarle w orzeczeniu o potrzebie ksztalceuia specjalnego,

wc wsdpracy, w zale2noSci od potrz€b, z poradniq psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradaiq

specjalistyen4). Zgodnie z $6. ust. 5. p1rr..2. cytowanego Rozporz4dzenia IPET opracowuje sig

na olces, na jaki zostalo wydane orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, (...)w terminie

30 dni od dnta zloaenia w (...) w szkole podstawowej, (...) orzecz.enia o potrzebie ksztalcenia

specjalnego. Onpcz*ne o potrzebie ksztalcenia specjalnego ucznia SP r 7 z Oddzistami

Integracyjnymi w Jaworzrie zostalo zlozone do dyrektora 23 wrzeinta 2017r.

Ad 3. Konfiola nie potwier&il4 2e nauczyciel Q---. w klasier ' (

podczas lekcji. Dyrektor poinformowal4 2e w ramach podjgtych dzidai w

zakresie wyja.inienia sytuacji (z uwagi na telefonicznq interwencjg matki 2 pazdzienika 2017r.)

przeprowadzila roznowq z nauczycielk4. Nauczycielka w rozrnowie z dyr€horem w dniu 3

pailierntka 2017r., zaprzeczyl1 2e kiedykolwiek - na chlopca i go ,-
Naucrycielka sn'derdzita, 2e jest prawdopodobne, 2e kto3, kto I '

mo2e takie wrazenie odnie56, bo . Nauczycielka t , sta[owczo

za12z3grylao zar6wno w roznowie z dyrektorem, jak r6wnie2 w trakcie kontroli, ze kiedykolwiek

v$rac2fla sig niewla.$ciwie do dziecka. Nauczycielka zazrraczyl4 2e podesda odpowiedzialnie

do powierzonego jej opiece : J) ucaia i zadbala o to, 2eby chlopiec dobrze czul sig w klasie'

Ponadto, jej zda:riem, chlopiec na lekcjach pracowal bardzo dobrze i nie bylo iradnego powodu, aby

.a __ fF Nadmienila, ze jest jej bardzo przyko z powodu tej syhncji. W celu zbadania sprawy

dyrcktor P.I. Janus prznprowa{zrla tak2e rozrnowg z wychowawczyni4 i jednocze6nie nauczycielk4

prowadz4cq zajgcia r , -- Wychowawc zyttt \- o6wiadczyl4 2e sytuacja Przedstawiom

Wcz . ! nie miala miejsca. Z informacji uzyskanych w trakcie czynno6ci kontrolnych

W*
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wynik4 2e na nauczycielkQ w okesie jej kilkunastoretniej pracy w sp 7

z oddzialami Integracyjnymi w Jaworzrie, nie skar2ono sig. w 2016r. dyrektor ocenila jej praca,

oke5laj4c jQjako wyr6zniaj4c4. Dyrektor, z uwagi na zzqtzeaenia rodzica zintensyfikowala nadz5r
pedagogiczny wprzoz cz&stsze obserwacjg zajj6 nauczycielki. w wyniku tych dantran dyrektor
nie odnotowala zadnych negatywnych przeslanek mog4cych SwiadczyC o' .:

Kontola w Sz*ole Podstawowej w 7 z Oddzialarni Integracyjnymi im. Marii Sklodowskiej - Cgrie,

w Jaworznie wykazala iz mimo, 2e dyrektor wykazala szereg udokumentowanych dzialan

dot. udzielonego wsparcia i pomocy psychologicmo - pedagogicznej dziecku w hacie pracy

dydaktyczno-wychowawczej, to jednak brakuje pisemnego udokumentowania poinformowania

ro&ic6w o zarlial::e

Jednoczesnie kontroluj4ca zwr6cila dyrelrorowi uwagg na -ot* ,0. ust. I l. Rozporzadzenia MEN
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad oryantzacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz.lJ. z 2017r. poz. l59l)
m6wi4cy o tym, iz: w przypadht, gdy z wniosk6w, wynika, 2e mimo udzielanej ucniowi pomocy

prychologiczno-pedagogicmej w szlcole nie nastgpuje poprawa funkcjonowania ucmia w szkole

to dyrekor szlaly, za zgodq rodzicdw ucmia albo pelnoletniego ucmia, wystgpuje do publienej
poradni z wnioshiem o przeprowadzenie diagnozy i wslazanie sposobu rozwiqzania probletmt

ucmia.

9. opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobigtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnodci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunczej

oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoty/plac6wki: brak

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnta 14 grudnia 2016 r. prawo odwiatowe @2. U.

22017 r. poz. 59 z p6in an.) zaleca sig:

l) Niezwlocafe informowa6 pisemnie, w spos6b pr4'jgty w szkole ro&ic6w ucznia

o ustalonych 61la uszriiz formach, okresie udzielania pomocy psychologicao-

pedagogicznej oraz wymiarze go&in, w kt6ryrn poszczeg6lne formy pomocy bgd4

realizowane - zgodnie z g 23 ust. 2, Rozporz.a/zerua MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkolach i plac5wkach (Dz.U. z20l7r. poz. l59l).

termin realizacji: na bieZ4co
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/tY*



wIzYTATOR.
Cr{e "/-,-a.a.,.m9 r A g atu Andruszkiaoicz

..........'.1.
):dno+'rz<:, c:.c<- 1A/,1c, L,I

podpis l<ontrolujqcego, miejsce i dara podpisania protokolu

, rLY
,...k2*.r t mkc,..0... l,r/on,>da""'I""""'

fuiFttr*oyrpro,6wh, miejsce i data podpisan ia

I l. PoSwiadczenie odbioru protokofu kontroli:

1o127o7cr,r,,, . 
:""',''',,,,',. 

z
rJ 'j .': {,a lr),, r'j

pratokellu ' , ..', ,, ',
' 

.1,,. ,,i,' 
1, i: ,- -

oxnefl1fu..- ::rv
....1.............,....

nwr tlona Jatrus
[o.g'',,ct',cc 6 tnk 4rt,

.l7k^ra irr.l.il;t1!rr^,e nr 7

z i-1.:.1;:i;lli:r n! l:ri;ra'ii i': i\4n-Vtni

podpis dyrehora szkoly/ptachwh, miejsce i data odbioru protg,Sol.i': ',:21

tei. 32 7G2 9: 8ri

Dyreltorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
prrysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanyc h zastrue2eit dotycz4cych ustalei
zawartych w protokole kontroti do sQskiego Kuratora o6wiaty, ul. powstarlc6w 41a, 40-024
Katowice, zgodrtte z g lg ust. I Rozporz4dzenia Minisha Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego @z.tJ.22017 poz. 165g).
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