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l.l:r protokdl konrroli rlorafnej

1. Naz$.? szkoly, siedziba: Sakola Podstau,owa nf g w Zawierciu, ul. pilsut{skiego I17,
42-40$ Zawiercie

2, Imig i nazwisko dl.rektora sz.hcl_v.: Dorota pytlik
3. Nazwa i sieilziba clrganu sprawui4cego nadz6r p*clagr:giczny: Stqpt<i Kurator g$wiaty.

ul. Powstafic0w 4 l a" .10-0?4 Katr:wice
4. Imiq i nazrvi.sko kontroluiqcego: tilihieta Wlodarczyk
5. Data w-vdania i numer upowa2-nienia do przeprowadzenia kontroli: 29 marca 201g roku.

nK-so.5533.2.37.201$
6. Terminy rozpoczqcia i zakoriczenia kontroli: 5 kwietnia ?018 r. * 5 kwietnia ?01g r.
7. I'ematyka kor:troli i organiz*rcji ksztaicenia ucznia niepelnosprawnego oraz kontrola realizacji

zaleceri w zakresie przestrueganie praw dziecka i praw ucznia oraz upsly$zechniania wiedzy
o tych praw'ach. (ryac{na z przepisanti *rt" 55 ust. 5 ustawy z dnio t4 grwlnia 2016 roku - prawo

aiwiatowe):
8, Czynno$ci kontrolne; rozmo\&ra z dyrektnrem szkoly ardz {t tacji; ewidencji

dzieci, ksiEga ewidencii uc@Ii tlziennik

rv tym al'aqe. decyzja ctyrektora szkoly w sprawie zrvolnien*ia uczennicy z zajqd
wychowania fizycznegr:, protr:kdt zebraria rady pedagagicznej z 16 stycznia 20lB r.
Pernatlto przeprowudzono wizjq Iokalnq otoczenia szkoly. bu<l-v-nku, w tyn sali lekcyjnej,
r.vkt6rejuczysiq.1,iet,koEkorytarzy,klatekschodowych,}azienek.

9" opis ustaloneg$ $tiuu faktycznego, w tyrn ujawnionych rieprawidlor.r,odci.
W toku poiliqryeh ezynno*ci kontrolnych ustalono;
Kontrolq przeprowa{leuno rv xrviqzku z zaleceniami rv1,'danymi 6yrektgrowi szhi:ty po kontnrli

-IZalecenie nr I

Dla ucznia posiadaiqcego arzeczettie a tr;otrzebie ksztctlcilnia sperjalnego wydanega ze wzglqtlu
nu {iltlyzm. v, l"t"m zespdl Aspergera nal*iy,zgadnie z y!},fit{t7i$ft)lrn prdwem zatrudni{ naurrydel*
pasiadc$qcego kw'alifikucje z rulo'esu petlagogiki sperjalnej lub specjalistq zgorlnie z $ 7 ust. 2
pkt- I ].linistra ildukucji Narrsdou'ej z dniu g sierpni* 2at7 raku y,t 

^spruwie argnnizowania
lcrslalcenitt, vt'yclrov'unin i opivki rlltt dtiet:i i mlatlzieiy nit:pe{nosprawnych, nietlasktsawanych
s!;olecmie i zugr*ionych nieda,str.tsovr'*nit: spolecznym (il2. b.:2{}17 r.. poz. lSTB), a u, celg
prawidlott'ego wsprilorganizowania k"szlalcenia wytnuczyl temu nauczyciekrui zaiQcia
edukucyine oror zintegr'$u'uile. tleial$nia okre*lonc v, ind).*r,itl*rilnvm pro*ramie etlukucyjno -
lerapeu$-cznym do realizacii t+,,sprilnie z innyyi naucsydelumi rgoclnie u $ f art, I ww,
razparzqdztnia, lermin realizttrii zalectnia: orl B grudnia l0tZ r.
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Mimo wydanegei zalecenia, dy'rektor s;dcoly nie okre$lil t ni* vi,5,anaczyl zintegrowanych
ilzialafi i zaiqd; nauczycielawi rvspomagaj4cemu i asystentarn nau*zycieli zajqc edukacl,jnych,
iakie porvinni realizow*d r,vsp$lnie z innymi nauczycielanri, co wynika z zapisu $ 7 usl. r.g

Rttiporcqtlz*nia ldinisffa fidakarii N*rodov't:.i z dnia 9 sierpnia 2017 roka w sprmtie
orgunixswania k:;zttiltenia, u,ychou,ania i opi*ki dla d:iaci i rulotlrie2l; nirpelnrssprev,rrych,
ttivdrt';losoluonych .tpale cznie i :ugrrsionvrh nieelostos*v:ttnieril spotecznym {Dz. U. z ?$I7 r.,
p*2. J578).

Zalecenie

nauczycicla
nr I zostato rrealizowane lv czE$ci drtyczqce.i ohowiqzftow,ego przydzia{u

rvspornagajqcego tlla

il*lecenie nie zostalo zrealizowane w czqdci dotyczqcej wyznaczeni,a, pyzet:, dyrektora
nauczycielow'i r.vspomagajqcemu i as-vstentom nauczycieli zqied edukacyjnych oraz
zinlegrowany"ch dzialiur i zqiqi realizorvanych wsp6lnie z innymi nauczycielami.

Zalecenie nr 2,

Rodzicom uczni6v; naleiy zorgunizov;ai wtpomagank lr c$kresie realizac!i zatlait
z zil<resu pornCIty ps1chalagic;x(] - pedagogicznej u,.fbrmie p*racl, kon,rultacii, warsztatcivt
iszkolefi -$6avf- 5 i 6 rozpttrrqt.lzenia l.linistra Edukac.ii Naroclowei z dniag sierpniu 2At7 r.
vtj sprawie zctsui ttrganirtte-li i r.ulzielani$ pomocy psvchalogiczna pedagogicznti
u' puhliunlvh przeelsrlcalctk, ,vzlutktch i plucdwkach (Dz. Lj. z 2$l^l r.r poz. l5g1), termin
roa{iragi zalectniu: or} I grudnia 201 7 r.

D! a rodzic.dw zorganizorvano nastqpuf qce szk o I enia ;

,.Wyenoczanic granico'* kl. tV {04"tr2.20Ii r.),
,"Odpowiedzialno$6 nieletnich" * kl. Vl i VII (24.0:l.1018 r.)
Potwierdzenie szkolefi znajduje siq w dziennikach z*jq( i.lr,r'" klas.
W szkole wyznaczone sq dni konsultacji dla radzi*6w Orl godz. 17.00 rto 19.00 naucryciele
i speciali5ci sq do dyspo:rycji rodzicirrv. Ustalona nastEpuiqce terminy konsultacji dla rodzicdw.
(ti4.12.2017 r., 04.t)1.2018 r., ?4.01.z$tg r., 19.03.?0rB r., 23.04.?019 r., ?1.05.2018 r.),
Ponadto pedagndey kl. I - ilI i kl. IV * VII w godzinaeh srvojej pracy" jedli jest taka potrzeba,
udzielai4 porad reielzicom (udokumentowano 103 indywidualne por1d1).
Na stronie intemetCIu'ej szkotv. w' zakladce: Pomoc Psychologiczno peclagogiczna

zamieszczon* jetlynie procedurq "iej organizowania. Nie zamieszczono innych nraterial<iw
wspomagaj qcych rodzic6w w procesie wy.chowarvczo -- opiekuriozym.

Zalecenie nr 2 zostalo zrealizow.ane.

Uwaga: nrdzicom ucznidrv kl. I * III rir*.niet nalety zorganizorvad wspomaganie w postaci
szkolenia lub warsztattlw z zakresu pomocy psychologicznr: *.pedagogicznej"

Zalecenie nr 3
N* lndstttt+'ie "1!'6 

,r.rr. "i I 6 v,w" ro:Storcqtlzenia wleil' zap{antrwat i przeprrswatlei{ dzialunia
m*iqre N(I c*lu p*prav'q .iakoici udzielanej ponxoqt psycholagiczno - pedagtgicrnej
m. in. polrzez zargonizov'unie sskaltniu ra<ly pedctgogicznej w ralvesie poznania specyfiki
zabarzefi dzieci z autyzmern. w t],m:espalern Asperger* i metotl prar_1,2 takimi uczniami, t€rmin
realizacji zalecy,nia: od I grudniu 2017 r.
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W celu poznania specyfiki zaburzeri dzieci z autyfi:nem. w tym zespclem Aspergera oraz
metorl pracy z. t;rhilni uczniami d.vrektor zorgurizorvat dla nauczycieli warsztaty nt. "l Jczef
z Aspergerem i co dale.i". lizkolenie oclbylo siq 16 stycznia 2018 r., ktdre prowarlzil
przedstaw'icicl Regiunalnego O$rodka lr4etcdyczno-Edukacyjny Metis w Krtowicach. Innych
dziatari ni e z."apl anenvano.

Zslecenie nr 3 zostalo zrealizow&ne.

Zillecenie ur 4

Wzmocnit nad:dr pedagogiczn.\'tt'ttht'c nmtczycieli wspamag*jqtyt:h, asy.stentitv., natcczycielu
i nauczycidi prau,adzqcyth zajgr:ia rev,alitlutyjne or(tz nad pratqzespolfu, opracowujqcyt:h
inelyv'i&talns prograffiy edukacyjnn *- lerspeuty$ne w zakresie wtaiciwego org*nizowania
ksztalcenia, u,ychowania i apfuki dla dsisci po$adajqtych orzeczenie o potrzehie last*lcenia
*'petj*lnega, t*rmin rdizatji zaleceniu: ctl S grudnia 20i7 r.
W szkcle zatrudniony jest 1 nauczyciel wspomagajqcy, ? asystentdu, nauczycieli,
a 1l nauczi,cieli realizuje z *ezniuy!_'za6cia qwalidacyjne. Dyrektor udokumentowal
ohserwacjq 2 r-ajqc r:erv*lidacljnych Nie przedstawil innych dzialafr
zrealizorvauy'ch lub zaplanowanych rv zakresie pelnienia nadzoru pedagogicznego nad prac4
ww. nauczy-cieli oraz. zespt*drv opracorvujqcych indywidualne prosramy edukacyjno *
terapeutyczne. Nie prreprcwadzil ohserxacji pracy nauczyciela rr,r*spomagajqcego

i asystcnt6w.

Zalecenie nr 4 nie zostalo zrealizowane.

W zakresie organizacji ksztalcenia uczeruricy posiadajqce

Uczennica uczqszcz& elo szkoly *d I wrze$nia 2015 r. {rvpisana do ksiggi ewidencji dzieci pod

odbywa siq

bezpieczne

{rl,torek od

clzie cko

przedmiot6rv. Z obserrvacji na przemie
clotrr-r, kontakt z rowie$nikarni w klasie"

czas. co potr.vicrdza inlonr:acje uzy-skane

q,sali nr 5 na parterze. W tc.ralecie zamoc()w?tnr:2 uchrvyty. ktdre majqzapewnid
korzystanie z laz-ienki. zaiwia z infl'rrmatyki dziecko re*lizuje z klasq na II p"

godz. 10.35 d* 11.20). Do trudynliu szkol,v, a takte na z-ajqcia z intbrmatyki

Oprdcz zanloco\.v&n.ych uchr.vyt6N, w toalecie dyrektor szkoly nie udokumentowal innych
dzialari pornalai4cych na znirvelowanie barier arshitekt*nicznych ahy zapewnid uczennicy
hezpieczne rvarunki niiuki oraz pelnienie pr:dez- naucz-vcieli rvla$ciwej opicki nail ilzieckiern.
Organizacia z,ajpc z int"onnatyki na 'l[ p. rv s,vtuac.ii braku windy lub schodolazu oraz
dopruszczenie do s1.'tuacji" ll ktirrej na terenie szkoly za bezpieczenstwo fizyczne dziecka
adpowiada dest dziataniem niepralvicllor.r,ym i $wiadczy o bruku wypelniania przez
dyrektora otrolvirytk6r.i'" kt6rc.iasno pr"ecyzuje crl 68 ast. I {.istau,y z tbtirt l1 grutlnia 2016 r.
Prax,o oiwiatrnl,u {I]2. I-I. z Z\fi r.- poz. 5g z po*n. zm.i. Zgodnie

$r6dlekcyjrxi mo?.na
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z zawartymi w nim zapisami elyrektor m.in. wykonuje zadania zwiipane
z irapewnieniem beztpiecze*stw* uczniora i nauczycielom w. czasie xrjEd organiz.owanych
przez szkolq. Szkola ma obowiqirek zapervnid uczniom bez.pieczeristu,o li:;rczne i psychiczne,
ale nie poprzez polirykE rtvkluczenia spolecznegn, ale edukacjE wlqpzajqc6 kt6ra
w bie2qcym roku szkr:lnvm jest jednym z podstawor,vych kienrnktir.v realizacji p6lityki
o$wialorvej pafistlva. DIa ucznin niepelnospr&.wnego ruchr:wo poristawon4 kwesri4 jest
znicsienie balier ar:chit*ktonicznvuh, dajqpe pi:czucie samo<iziclnosci, c<l spru$a chqci d*
pracy i wsp6ldzialanis. z rdlr,ie$nikanri i nauczycie lami.

10. Opis uiawnionych nieprawidlorvo$ci w zakresie nieadqtl,,m kontrolq w zwiqTku ze
st**ierdzonyil:i nieprawidlor,*'odciami 1v dzialalno$ci dydaktycznej, l,,ychowawczej
i opieku*czej r:rraz inne.i dzialalno$ci statu{CI}vej sz-koly: nie stwierdzfino.

1L. lVyrlano zalecenia:

Wzmosni( nadzdr pedagogicz-n-v w stosunku cln nauczycieli wspornagajqcych, asystent6rv
i nauczycieli pnrwadzqpych zajEeia rewaliclacyjne {xaz natl pracq zespo}6w
opraccx'ujqcych indywidualn* programy edukacyjno terapeutysene w zakresie
r'vta$ciwego orgarlizcwania ksztatceiria, wyr;drowania i opieki dla dzieci posiaclaj4cych
orzeczen i e o potrzehie ksztalceni a specj *l nego.
Termin rwlizacji za{eeenia: o$ lZ twietnie Z$tg r.
Wy:maczyt nauczycielorvi wspomagajqcemu i asysterdom nauczycieli dziatania i zajqcia
edukacyjne. jakie powiruti realizowai wsp6lnicr z innymi nauczycielami - *t' 7 usl. r$

R*zporzqclzenia il{inistru Eduhadi Narorlowe.l z tlnia g,rierpnitt JL\T roku a,sprawie
orp;anizotu*niu ksztttlt'tnia. *,.,-chttu,{rxirr i apieki $k; rl:iwi i mt*dziefi; niepelno.sprawnltslx.
niedus{rtsttu'1711i:4:11 spttler:znie i ragroktnydt nietl*slI.sou,ilniet spalecrnynt (Dz. U. z 2$17
r.! poz. 1578).

Terwin reuliz*eji zaleceni*: *tl Il kwietuiq Z$i$ r.
Zapcwnic bezpieczne warunki ksztalcenia i realizac.iq obowiqpl,iu szkolnego dla uczennicy
posiadaj4cej orzeczenie o patrzetrie ksztalccnia specjalnego wydane ze wzglgdu na
niepelnosprawno$i ruchow4 w t,vm 'at:azlqpoprzez zniwek:rvanie barier architektonieznych
- trrt" 68 ust' I (istaw'i' z dnia l1 grudnia 2t)t6 r. llrawo o*riatowe (Dz. {"}. zZ$17 r., poz.
59 z pritn. r".m-) w zwiq;rku x urt. 3 u,tt" I tisttw,! z dniu 27 paidziernika Jt)lZ r.
o .lin $ fi s ow' uni u z ttdu fr rr.fnrr46o&3,{' h {Dz. lJ z Ztt 17 r. poz. ??03).
Termin realiuttji zolecenia: oet l2 kwietnin 20IS r.

Sosnowiec, 12 kwietnia 2$18 r.
i tl*ta Stodpisani* protalwlu

Sosnowiec, I? kwietnia 20lB r.
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podpi,t rl3rektora szkol.y, mir:f,scr i da{u podpisuniu pt"a{okolu

ar ,t , 'rt'i ''

Scsnorviec, Sosnorviec, 12 kniotnia 2018 r.
potlpis clyrektoru s;krtr.r\, miejsce i d*tu adlsioru protoko{u

Dyrekturorvi szkoly', w tenninie ? dni roboczych ercl rlnia otrzymrmia protokolu kontroli,
przyshrguje pri{w(} zgloszenia pisenrnego. um$tyv!,o$,'anego zastrzrzenia dotycr,qcego ustaleli
zawartych w protokole kontroli do .*tqpkicgo Kuratora O$wiaty. ul. Powstaf,cdw 4la, 40-0?4
Kattwice, zgodnie z $ 18 Rozporzqdsenia Ministru lidukucji Narodawei s clnia 2J sierpnia
2$17 roku u' sprawie nutlzoru ped*gogiczrugo (Dz. U. z 2Ol7 r., poz. 165g).
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