
DK-BB.5532.53.2018

Protok6l kontroli Planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 19, ul. Pokoju 2,43-200Brzelce
2. Imig i nazwisko dyrektora: El2bieta Famulok
3. Nazwa i siedziba o.gan, sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Aldona Fulczyk
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 13 listopada 2018 r.

DK-BB.5s32.53.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakoirczenia kontroli: 21 listopada 2018 r.

7. Tematyka kontroli: ocena prawidlowo5ci zapewnienia dzieciom i mlodzieZy pomocy

psychologi czno - pedagogicznej
8. CzynnoSci kontrolne: przeprowadzono ronnowg z dyrektorem szkoly, analizowano

dokumentacjg: arkusz oryanrzacji pracy szkoty z roku szkolnego 201712018, aneks nr 4 do

arkusza organizacji pracy szkoty z roku szkolnego 201712018, indywidualne teczki dzieci,

diagnozy logopedyczne, protok6l posiedzenia Rady Pedagogicznej z 15 wrzeSnia

2017 r., dzienniki zajg6 specjalistycznych, oceny efektywnoSci udzielonej dzieciom pdmocy

psychologiczno-pedagogicznej wraz z wnioskami, dokumenty potwierdzajqce wsp6lpracA

dyrektora przedszkol a z r o dzicallrti dzieci.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w mviryku z planow4 kontrol4 MEN w zakresie zapewnienia

dzieciom imlodzieily pomocy psychologiczrto -pedagogicznej, w okresie od 1 wrzeSnia 2017 t-

do 3l sierpnia20lS r. Kontrol4 objgto dokumentacjg 5 losowo wybranych uczni6w.

Og6lna liczbauczni6w w szkole wynosila 113, w tym og6lna liczba uczni6w ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi, z wylqczeniem uczni6w posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie

ksztalcenia specjalnego 26.
Arkusz organizacji szkoly i aneks okreSlaly og6ln4 liczbg godzin pracy finansowanych ze

Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy szkolg, w tym liczbg godzin zai96 z zakresu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lno6ci przez pedagoga,

logopedE i innych nauczycieli.
Uizniowie byli objgci pomoc4 psychotogiczno-pedagogiczn4 na podstawie rozpoznania

indywidualnych mozliwoSci psychofizycznych :ucznia i czynnik6w Srodowiskolvych

wptywajEcych na jego funkcjonowanie w szkole
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole byla udzielana z inicjatywy: rodzic6w

ucznia, nauczyciela i wychowawcy klasy.
Realizacja zajE6 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej byla dokumentowana

w dziennikach zajg1 zgodnie z $ 1l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z drua

25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoty

i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczartia, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz

rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. 22017 r. poz. 1646).

Realizowano w szkole nastgpujqce rodzaje zajE1 z zak'resu pomocy psychologicTf,lo-

pedagogicznej: zajgcia dydaktyczno - wyr6wnawcze, zajgcia korekcyjno-kompensacyjne,
zajEcia logopedyczne, porady, konsultacje.

Liczebno(6 uczni6w na zajEciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie

przel<raczaNa: 5 uczni6w na zajgciach korekcyjno-kompensacyjnych, 4 uczni6w na zaigciach

logopedycznych i 8 uczni6w na zajgciach dydaktyczno-wyr6wn awczy ch-
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Nauczyciele i specjaliSci tdzielajqcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
oceniali efektywnoS6 udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotyczqce dalszych dzialah
maj4cych na celu poprawg funkcjonowaniaucznia

Pomoc psychologicmo-pedagogiczna byNa organizowana i udzielana we wsp6lpracy
zrodzicami uczni6w.

Dyrektor szkoly uzgadrual warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole z rcdzicarrri uczni6w.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwirqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dzialalnosci statutowej szkoly: nie stwierdzo4o.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z drua 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2018 r. poz. 996 ze zmianami) nie wydano zalecerl.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrehora placfwki, miejsce i data podpisania protolalu

12. PoSwiad czenieodbioru protokolu kontroli:
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dyrektora placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, prrysluguje prawo zgloszenia
pisemnych, umoWowqnych zqstrzeneri dotyciqcych ustaleli zawarryin w protokole ttoit ii iZ'it6t;;";;'ru;;r*
O:{wiaty' ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Roiporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 201 7 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z zotz, poz. I 65g).
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