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Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoty siedziba: Szkola Podstawowa Specjalna nr 44 w Zespole Szk6l Specjalnych nr 4,

41-200 Sosnowiec ul. Franciszkariska 5a

2. Imig i nazwisko dyrektora: Iwona Durek

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqpego nadz6r pedagogicmy: Stapti Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imiq i nazwisko konholuj4cych:

Maryla Skupieri,

Krystyna Wiqcek

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli:
2.1L.2O17 r., OA-OR.05 7 .2.1300.2017

2.11.2017 r., OA-OR.O 57 .2.L301.2017

6. Terminy rozpoczpcia i zakofczenia kontroli: 6 listopada 2017 r. - 6 listopada?-0L7 r.

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustrwy Prowo oiwiatowe) zakresie

zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjarni, w tym nauczycieli wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka..

8. CzynnoSci kontrolne: rozrnowa z dyrektorem szkoly, analiza dokumentacji dotyczqcej

organizacji pracy szkoly, kwalifikacji nauczycieli realizuj4cych zajqcia w szkole podstawowej

oraz realin$qcych zajgciawczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiryku z poleceniem Slqskiego Wicekuratora O6wiaty.

Szkola Podstawowa Specjalna w 44 funkcjonuje w Zespole Szk6l Specjalnych nr 4

w Sosnowcu.

W szkole zorganizowano 12 oddzial6w dla 49 uczni6w z niepelnosprawnoSciq w stopniu,
umiarkowanym i znacznym oraz z niepelnosprawnoSciami sprzE2onymi, w kt6rych
zatrudnionych j est 23 nauczy cieli.
Zgodnie z art.lL7 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o(wiatowe (Dz. U.
z 2017 poz. 59 z p6in. zm.) w szkole utworzone sq zespoty wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka dla 242 dzieci. W ramach realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
zatrudnionych jest 26 nauczycieli, w tym 7 realizujqcych r6wniel zalgcia w szkole
podstawowei oraz 4 realizujqcych zajEcia w szkole przyspasabiajqcej do pracy wchodzqcej
w sklad Zespoiu Szk6l Specjalnych nr 4.

Z og6lnej liczby dzieci objEtych wczesnym wspomaganiem rozwoju, dla 143 dzieci wskazano
terapiq SI (integracja sensomotoryczna), a dla l8 terapiq z udzialem zlierzqt.

parpa dyrektora szkoly
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Na podstawie przedstawionej przez dyrektora szkoly dokumentacji d.
- dyplom6w ukofczenia studi6w pierwszego i drugiego stopnia,

suplement6w do dyplom6w,

Swiadectw ukoriczenia studi6w podyplomowych oraz kurs6w kwalifi kacyj nych,

zafwiadczeri z uczelni potwierdzaj 4cych kwalifikade pedagogiczne,

- dokonanej pruez dyrektora oceny (na podstawie analizy programu ukoriczonego

kierunku/specjalnoSci) w celu ustalenia przygotowania adekwatnego do rodzaju prowadzonych

zajg6,

stwierdzono posiadanie przez nauczycieli kwalifikacji do pracy w szkole specjalnej,

prowadzeniazajgt, w szkole podstawowej oruzwczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiryku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalno$ci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11. Na podstawie art. 55 us[. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2O16 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.

22017 pz 59 zp6in. fun.) zaleca siE: zaleceri nie wydano.
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miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymarua protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zxtrzeLen dotyczqcych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Slqptiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ . z zoLT r. poz.165g).
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