
DK-BB.5532.73.2018

Protok6l kontroli planowei

Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 3 im. Zofii Kossak

Szczuckiej w Ligocie, ul. Bory 2,43-518 Ligota

Imig i nazwisko dyrektora: Jadwiga Wizner

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 16 listopada 2018 r.,

DK-88.5532.73.2018

6. Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: od 30 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodzie2y pomocy

psycholo giczno-pedagogicznej.

8. CzynnoSci kontrolne:

1) anahza arkusza organtzacjr,
2) anahza dokumentacji przebiegu nauczania,
3) analizateczekpomocypsychologiczno-pedagogicznej 5losowo wybranych dzieci,

rozmowa z dyrektorem szkoly.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

1. Kontrolg przprowadzono w zwiqzkv z planowq kontrol4 MEN w zakresie zapewnienia
dziecicrm i mlodzie?y pomocy psychologiezno - pedagogicznej, w okresie od 1 wrze6nia
2017 r. do 31 sierpnia2018 r. Kontrol4 objgto dokumentacjE 5 losowo wybranych dzieci.

2. Og6lna liczba dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 im. Zofti I(ossak-Szczuckiej w roku
szkolnltn 201712018 wynosila 99, w tym ogolna liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, z wylqczeniem dzieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztatcenia
specjalnego to 13. Do Szkoly Podstawowej nr 3 im. Zofir Kossak-Szczuckiej uczEszczajq
zgodnie zUchwalqRady Miasta Czechowic-Dziedzic uczniowie klas 1-8.

3. Arkusz organizacji szkoly okreSlal og6ln4 liczbg godzin pracy finansowanych ze Srodk6w
przydzielonych przez organ prowadzEcy szkolg, w tym liczbg godzin. zajg(, z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lnoSci przez pedagoga
i innych nauczycieli realizujqcych zalEcia dla ucznia z r6znymi trudnoSciami.
W arkuszu organrzacji nie zaplanowano zaJQe z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej wynikaj4cych rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9
sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organrzacjt i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkolach i plao6wkach (Dz. U. z 2017 r. poz.
1se1).

4. Dzieci w szkole byly objgte pomoc4 psychologiczno-pedagogicznE na podstawie
rczpoznania indywidualnych mozliwoSci psychofizycznych dziecka i czynnik6w
Srodowiskowych wplyrvaj4cych na jego funkcjonowanie w szkole.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole byla udzielana z inicjatywy rodzic6w
dziecka - 7 uczeh, nauczycieli/wychowawc6w - 4 uczm6w.

6, Pigciu losowo wybranych do kontroli uczni6w zostalo wpisanych do dziennik6w innych
zajE(,.
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7. Ponadto nauczyciele - wychowawcy udzielajEcy pomocy w breaqcej pracy z dzieckrem
udzielali rodzicom porad i prowadzili konsultacje.
Nauczyciele i specjaliSci udzielEqcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom
w ramach prowadzonych zajg(, oceniali efektywnoSi udzielonej pomocy i formulowali
wnioski dotycz1ce dalszych dzialahmaj4cych na celu poprawg funkcjonowania dziecka,
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy
z'. rodzicami dziecka i poradniami psychologiczno-peda gogicznymr.

10. Dyrektor szkoty uzgadnial warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole z rodzicami dziecka i poradniami psychologiczno-
pedagogiczn5zmi.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonl.rni nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: na poclstawie pozyskanych
informacii od Dyrektora szkoly wgtpliwoii budzi realizacja zalecefi zawartych w opiniach
i orzeczeniach o potrzebie ksztalceniu specjalnego.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. U.2078 r., poz. 996 z poZn. zm.) zaleca sig:

1. uwzglgdni6 w arkuszu organizacji szkoly og6lnej liczby godzin pracy finansowanych ze
Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy szkolg, w tyrn hczbg godzh zajg(, z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, reahzowanych w szczeg6lnoici przez pedagoga,
psychologa, logopedg i innych nauczycielr, zgodnie z przepisami $ 17 ust. 2a pkt 4
rozporzqdzema Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczeg6lowq organizacji publicznych szk6l i publicznych przedszkoli (Dz. lJ. po2.649,
zp62n.zm).
Termin realizacji do 2l kwietnia 2019 r.

Bielsko-Biala, 07. I 2. 20 I 8 r.

podpis kontroluj qce go, jsce i data podpisania protokolu

Bielsko-Biala, 07. I 2. 201 I r.
, ;rr,li-{,lad}yig a Vvtzne f .

podpis dyrektora szkoly/plac1wki, miejsce i data podpisania protokolu

PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

8.

9.

Bielsko-Biala, 07. I 2. 20 I B r.

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
proyo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeieit dotyczqcych ustaleri zcruartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaitc1w 11a,40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprcnuie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, 2017,
poz. l65B).

..,,NEKTOR 
SZKOLYI.lnu

, Viryrca W'izner
....'i...
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