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szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 9 w Zawierciu, ul. pilsudskiego 7\7,42-4@

6. Terminy rozpoczgcia irakodczenia kontroli: l grudnla 2017

;UFSTORIUM OSUNATY

Zawiercie

2, lmiq inazwisko dyrektora szloly: Dorota Pytlik

3. Nazwa i siedziba organu sprawujlcego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator Oiwiaty,
ul. Powsta c6w 41r, 4G024 (atowic?

4. lmiq i nazwisko kontroluiQce8o; Elibieta wtodarcryk |r{6+triJl1
t 

3nil*l;:r'n:::;l;0"""*ienia 
do clecrowad,*?i-lHn*d,, 20 ristopada 2017 roku,

7, Tematyka konlroli (zqgdno z pnepisomi
Prowo olwiotowe), p *etrfze!4rie prti;

ott. 55 ust. z

nta oraz u

nia 2017 r.

14 grudnio 2076 roku -

powsrechniania wiedzy

o tych prawach.

t. Czynno3ci kontrolne; rozmowa z dyrektorem szkoly oraz analiza dokumentacji: teczki akt

osobowych nauczycieli w zakresie kwalifikacji do realiracji zaj$ rewalidacyinych oraz

nauczycieli wspomagajlcych ta
lndywidualny Program Edukacyjno - Te rapeutyczny koty zebni rady

pedagogicznej, zarzQdzenia dyrektora szkoly dotyczqce powolania zespol6w ds. udzielania

i organizowania pomocrT psychologieno - pedagogicznel, dokumentacja zwiqzana

z udrielaniem pomocy psychologiano - pedagogienej.

Ponadto pneprowadzono kontrolQ warunk6w nauki dzieci IIIti lekcyjne, i jej

wyposaienia.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, wtym ujawnionych nieprawidtowo(ci.
W toku podjetych eynno6cl kontrolnych ustalono;

W S2kole Podstawowe.j nr 9 w Zawierciu uc:y sie 598 uczni6w w 29 oddzialach, Ozeczenia

rzebie ksrtalcenia alnego posiada I uczni6w ze wrglqdu na;

pracy z ucznlamr

-

dyrekto r zatrudnil asystent6w
naueycieli, kt6rzy posiadajl kwalifikacje t takr lnej oraz nauc2yciela

wspomagajQcego . Dla ucznia z

szkoly nie dokonal obowi ialu nauczycie a wspomagajqcego, a

dyrektor

zwiqzku

r tym nie wyznaczyl zajqd edukacyjnych oraz zintegrowanych dzialart izajqd realizowanych
wsp6lnie z innymi nauczycielami, co iest obowiazkiem wynikaiEcym z zaplsu 5 7 ust. 2 pkt. 1

i E 7 ust.8 rozporzqdzenia Mini5tra Edukacji Narodowei z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie

organirowania kztalcenia, wychowania i opleki dla dzieci i mlodzieiy niepelnosprawnych,
niedostosowanych spolecznie izagroionych niedostosowaniem spoleclnym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1578). Wszyscy uczniowie posiadajEcy oneczenia o potr:ebie ksztalcenia specjalnego
mail przydzielone zajqcia rewalidacyjne zgodnie zalqcznikiem nr 1do rozporrEdzenia Ministra

ptolt dyrc*ton ponla hosttolujqcego

ONC*

Protok6l kontroll donlnej

t/



Edukacji Narodowej z dnia 2g marca .BLT r. w sprawie ramowych pran.w nauczania drapublicznych szk6l (Dz. U. t 2Ot7 r., poz. 703). Nauczyciele, kt6rzy realizujq z uczniami zaiecia
rewalidacyjne posiadaia kwarifikacje odpowiednie do rod:aju niepernosprawnoSci uczni6w, co
spelnia wym6g okre{lony w g 7 ust. 10 ww. rorpozqdrenia.
Dyrektor srkory na zebraniu rady pedagogic,nej 14 wrreinia 2017 roku om6wir nowq
procedurq organilowania i udzierania pomocy psychorogieno - pedagogiczne.i. procedura
zostala pnyieta do rearizacji uchwarq rady pedagogicrnej nr 6/2017 /20Lg i obowiezuje
2 dniem podjecia uchwaly.
Dla kaidego ucznia posiadaj qcego orzecrenie o potEebie ksztalcenia specjalnego, w tym

dyrektor szkoty powolal zesp6l ds. udzielania i organizowania pomocy
psychologiczno - pedagogicznel. W sklad zespolu do opracowania indyrrrridualnego programu
edukacyjno terapeutycznego 

-eszli 

wszysry nauczyciele uczlcy w tym
oddziale, asystent nauczyciela i pedagog szkolny. Na koordynatora prac zespolu dyrektor
wyznaczyl wychowawcq J erogra, uwzglqdnia ralecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie ksrtalcenia specjalnego

a

tow,

nia 2017 roku w

u. Wydeno aalcrente:

1. Dla ucznia posiadajqcego orzeczenie o potrrebie

ffirra
zatrudnii nauczyciela posiadajqcego kwaliflkacje

parafs dwe*toro

?1^

ua rurnPfteaizic.viiri' do,
Jttil;.r.-.'.-,.,.t'{

lo;ffi|fr;rnionvch nieprf{*if,-ii".rp"t* fiitvm: fd,md w zwiqzku zey:::rilB, clepnF,idrorrtitr? dzielrrrlfcftiir.V.rn.g;tlrcriool*6,f
r optexunc.zej oraz innej dzialalnojcl statutowej szkoly: nie rtwirdrono.

z 14 wrze5nla 2017 r.). Rodzice
kopiq indywidualnego programu edukacyjno _

nia wspierajece dla rodzic6w w formie warsztat6w

icam
r. q irl$!

ksztalcenia specjalnego wydanego f
Ieiy zgodnie z wymaganym prawem

-tub

porafo *ot*olnjqcego

1iHry*lrErllflfll
W toku tontroli ,rrilFffi
i szkolerl nie s1 realizowane. Dyrektor wyja3nil, ie porady i konsultacje odbywajq siq
na ich iyczenie rodzic6w, w zaleinosci od potrzeb.

zainteresowan ia 118 uczn

FrHmilFt,d

Z dokumentac.ii pr2edstawionej do kontroli wynika, ie o potr2ebie objqcia ucrnia pomocq
psychologiczno pedagogicnq, formach, okresie jej udzielania oraz wymiar.e godzin
kaidorazowo, pisemnie s1 informowani rodzice. w szkole pomocq psychologiczno
pedagogicznE w formie zajqC dydaktyeno - wyr6wnawczych objqtych jest 127 uczni6w, zajqi
korekcyJno kompensacyjnych 68 ucznidw, logopedycznych 30 uczni6w, rozwijajacych

11.2017 r.). ,',",{} .,l.1';ill#.r-jl
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Sosnowieg 7 grudnia 2Ol7 r.
podpis kontrolujqcego, miejsce i dato padpisonio ptotokotu

Sosnowiec, 7 grud nia 2Ol7 t
podpis dyrektoro szkoly, miejsce i doto podplsonio protokolu

12. Poiwiadc!enie odbioru protokolu kontroli:
DYRr:r.- I ir: S-,,,,1iY

9^{,2#,r,,,
Sosnowiec, 7 grudnia 2017 r.

podpis dyrektoro szkoty, miejsce i doto odbioru protokolu

puafa dlrcLtort
paruIs kontrulyjqc.go

specjalistQ zgodnie z 5 7 ust.2 pkt. 1 Ministra Edukacji Narodowej z dniagsierpnia 2017
roku w sprawie orBanizowania ksztarcenia, wychowania i opieki dra dziecr i mrodzieiy
niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecrnie i zagroionych niedostosowanie
spolecznym (Dz. U. z 2OL7 r., poz. 1578). a w celu prawidlowego wsp6lorganizowania
ksztalcenia wyznaczyi temu nauczyrcielowi zajqcia edukacyjne oraz tioteg.owane
dzialania okre6lone w indywidualnym programie edukacyjno _ terapeutycznym do
realizacji wsp6lnie z innymi naueycierami zgodnie z g 7 ust. g urur. rozponqdzenia,
tcrmln realLacji ralccenla: do 31grudnia ZO1, r.

2' Rodzicom uczni6w naleiy zorganirowad wspomaganie w zakresie rearrzacjr rada,i
z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicrnei w formie porad, konsuhacji,
warsztat6w i szkoled - $ 6 ust. 5 i6 rorporuldzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organlzacji I udzielania pomocy psycholoticzno _
peda6ogicznej w publicznych pnedsrkolach, szkolach i placowkach (Dz. U. z 2017 r_, poz.
1591), termln llalireCl ulec.nt.: do g stycznh 201E r.

3. Na podstawie I 6 ust. 5 i 6 ww. rozponqd:enia naleiy zaplanowad i przeprowadzid
dzialania majQce na celu poprawq jakoici udzielanei pomory psychologiczno
pedagogicznej m. in. popnez zorganizowanie szkolenia rady pedagogicznej w rakresie
poznania specyfiki zabuned dzieci ! autyzmem, wtym tespolem Aspergera imetod pracy
z takimi uczniami, tennin rG.liracjl ralec.nh: do g styrsnia 20lg ..

4. Wzmocnid nadz6r pedagogiczny wobec nauczycieli wspomagajqcych, asystentow
nauczyciela i nauczycleli prowadzqcych zajqcia rewalidaryjne w zakresie wla{ciwego
organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci posiadai4cych orzeczenie
o potrzebie ksztarcenia speciarnego - Art. 68 ust. 1 ustawy z dnra 14 grudnia 2016 roku
Prawo oiwiatowe- (Dr. u. z 2017 r., poz.59 r p6in. zm.), termrn rcafizacJr rarecenia: od t
grudnle 2017 r.
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Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otnymania protokolu kontroli,

pnysfuguje prawo zgtoszenia pisemnego, umotywowaneSo zastrzeienia dotYczaceSo ustalei

zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40'024

Katowice, zgodnie r $ 78 Rozpoaqdzenio Ministto Edukocji Narodowei z dnio 25 sierpnio 2077

roku w sprawie nodzoru pedoqogicznego {Dz. U. z 2077 r., Wz. 1658).
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