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1' Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Poradnia psychologiczno-peda gogiczna w Mil6wce,
ul. Dworcowa 17,34_360 Mil6wka

2. Imig i nazwisko riyrektora: Dorota Omyla
3. Nazwa i siedztba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny:

40 -024 Katowice, ul. powstaric5w 4la
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilernadeta Iriestrak
Data wydania inumer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli: 31 stycznia 20lg r.,DK-B8.5532.2.2018

Sl4ski Kurator OSwiaty,

4.

5

6. Terminy rozpoczqcia i zakohczenia kontrorr: 5 Iutego 20Ig r.
7' Tematyka kontroli: Prawidlowo5d wsp6lpracy publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych z przedszkolami i szkolami.
8' czyrnosci kor.rtroln e: analiza dokumentacji prac6wki, rozmow a z dyrektorem
9' opis ustaronego stanu faktycznego, w tym u.iawnionych nieprawidlowosci:

' Na terenie dzialania poradni funkcjonuje: 14 przed.szkoli,3l szk6l (g gimnazj6w,20 szk6lpodstawowych,2 szkoly ponadgimn urlil,n"j, r fta-.owta (oREw,,pri,,yk,, w M16wce).c Liczba dzieci i mlodzieiy objgtgj wspurciem poradni w przedszk oLach 346, w szkolach 1676,w plac6wceT'l'qczn'e *spuicie. ouJgto z.il1 ii""i i mlodzieLy,wtym dzieci do 3 rokuLycia.
o Poradnia podjgta wsp6lpraca z l4 przed,szkola,i z obwodu oraz d,od,atkowo I przedszkolemspoza (Przedszkole ,,sloneczna kraina,, w Jaworzynce), 3lszkolami z obwodu orazdodatkowo z Gimnazjum Nr 3 w z,ywc,, i ci-nuaup * todygowicach, 1 plac6wk4z obwodu oraz 2 spoza (centrum ttehabilitacyjno-Edukacyjne w 2y*"r, Dom Dzieckaw Zywcu).

1'1 Poradnia psychologiczno-pedag ogiczna wsporpracuje z l5 przedszkolami, 33 szkolamii 3 plac6wkami w udzrelaniu i uiginirowanru pir,") przedszko ra, szkory i pracowki pomocypsychologiczno-pedagogicznej nro, "rpru"owywaniu 
i iealizowaniu indywidualnych program6wedukacyjnoterapeutycznLych oiaz inciyr.l'idualry.t p.ng.u,,o* zajgc rewalidacylno-wychowawczych(karty ptacy w terenie p.acownikow fiedagog iirnyinr;r,r, * Mil6wce). '

1'2 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna podjgla wsp6rpracg, na pisemny wniosek dyrektoraprzedszkola' szkoly lub plac6wli 116 idri"u ari"ilrunr.i.trorprawnego albo pelnoletniego ucznianiepelnosprawnego, w okresleniu ,iezbEdnych au nurii. warunk6ui *.** specjalistyc znegoi srodk6w dyd'aktycznych, w tym wyko rzystujqsyct 
-'t..t 

nutngie inforilacyjno-komunikacyjne,odpowiednich ze wzglgclu na indywidu utn"' pnir'r,"iy ,or*o;o*e i eciukac yjne oraz mozliwo.cipsychofizyczne dziecka niepelnospiu*r.- go aho pelnoletniego ucznia niepelnosprawnego. 1 pkt 3).
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Dotyczy to: 10 przedszkoli, 16 szkol,2 plac6wek.

1'3 Poradnia psychologic.zno-pedag ogiczna udziela wsp?r:i.a. merytorycznego nauczycielom,wychowawcom grup 
.wycho*u*.ri.}, . 

i ,p..latirin- 
" 

iari"tui4"vni p",.ro.v psychologi czno_pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub plac6w.. i*ru'usze spotk ui-*ru, z protokolami pospotkaniach).
Dotyczlz to:
- nauczycieli 238,
- wychowawc6w grup wychowawczych 51,
- specjalist6w 302,
i nizej w)zmienionych form:

Formy wsp6lpracy

;i1TlJ-"**
Udrral w zebraniach rad

lady i prelekcie
prowadzen;ie_peeu..ii _
gl].en^/qncJ a kryz ys o wa
dzi alalnoSi inforqtqwL noiiko l.ni n*r* -
organizowanie i prowadr"r* J." *rp6lp.*ffi
*^,:i:ff!:::l::yl*:::y:y**r*y.r,o**2,;;nispeclaristow,ktorzyw zorganizowany spos6b wsp61fracui ; r; ,r;;;;;i;'#;#H[ il::a

iang doSwia dczeh

2' zespol orzekaiqcy 
.dzialaiqcy w poradni psychorogiczno_pedagogicznej w celuinforrnacji o problimach oydak ty"r:ny"l', i *yrrro*u *"zy"n ucznia zasiggal opiniiszkolv, do kt6rej uczen u"rEir"ru iub wycho*;;;;;;.i;0,, w kt6rej u"r"aprzebywa.

Przywydawaniuorzeczef zesp6r zasiggaropinii: 2gprzed.szkoli, gr szkor,3 pracowek.

uzyskania
nauczycieli

3.I Nauczyciele z,.po,radni psychologiczno_pedagogi
nauczycieli i spccjalistriw pracujzlcycl.t z uczr.tirem w szkole, opracowuj4cego

tczneJ uczestnicz4 w

edukacyjnoterap eutyczny

spotkaniach zespolu
indyrvidualny program

3.2 Nauczyciele z poradni
wielospecjalistycznej occny poziomu

psychologiczno-pedagogicznej uczestnicza w dokonaniufunkcjonowania ucznia dokony.wanej w szkole.

rodzai iednostki
prredszkol. -----.--.-

szkolaffi--

licrba iednostek 
------..----..--.-.--__

a
-)
a
-)

I

liczba spotkari '. I. l---l --r--- II
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10' opis ujawnionych nieprawicllowosci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzkuze stwierdzonymi nieprawicllowosciami w clzialarnosc, iyiutty 
"rG," wychowawczeji opiekuliczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly/placowki: nie stwierdzono

.51^lr' 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe1658) zaleca sig: nie wydano zalecert

1 1. Na podstawie art.
(Dz. U.2017, poz.

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

DYnEKTon PoFADNT

*#l#{H; k'h/rL* or, oz, 4.o,Wr
po dpi s rlyr e h o r a s z koly/p r ac riw ki, nti e j s i u i,lrt o o rt b i o,r u' p,r o t o t ot,

Dyrektorowi szkoly/placrjvtki, w lerminie 7 dni roboczych ocl dniu otrzynmnia protokolu konrroli, przyslugujeprawo zgloszenia pisemny.ch., umollttvsl4tsnlSh.zasyyzeznn aoryi'qcych u'tctreri zawartych w protokole kontrolido slqskiego Kuratora oiwictty, ri. Po*stific|w 41a,40-02i Katowice, zgodnie z s lB ust. I RozporzqdzeniaMinistra Edukacii Naroclowei z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. 2017,poz. l65B).
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