
DK-CL.5532.55.2018

Protok6l kontloli planowej

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa w Ciasnej, wchodzqca w sklad

Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w Ciasnej, ul. Lubliniecka 21

2. Imig i nazwisko dyrektora: Barbara Kaczmarek

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul, Powstaric6w 41a

4. ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Agnieszka Kocela

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 23 listopada2018 r.,

DK-C2.5532.55.2018

6. Terminy rczpoczEcia i zakohczenia kontroli: 30 listopada 201 8 r,

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

psycholo giczno-ped a go giczne,i.

8. CzynnoSci kontrolne: I(ontrola dolcumentac.li tj. arkusz organizacji szkoly, opinie wydane

przez poradniE psycliologiczno-pedagogtczn4 (5 uczni6w), dzienniki zajg(, specjalist6w,

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Do Szkoly Podstawowej w Ciasnej, wchodz4cej w sklad Zespolu Szkolno-Przedszkolnego

w Ciasnej uczQSZcT,a 282 dzieci, w tyrn 56 ob"igtych .iest pomocE psycl'rolgiczno -
pedagogiczn4 (z wytqczeniem dzieci posiadaj4cych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia

specjalnego). W arkuszu organizacji szl<oly na rok 201712018 okreSlono og6ln4 liczbg

godzin pracy finansowanych ze Srodk6w przydzielontych przez organ prowadz4cy szkotq,

w tym liczbg godzin zajgc z zakresu pomocy psycholgiczno-pedago gicznej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, logopeda objgli pomocq psychologiczno-

pedagogicznq dzieci na podstawie rczpoznat'rych indywidulanych potrzeb, rloZliwoSci

i czynnik6w Srodowiskowych. W tyrn celu przeprowadzili rozmowy i obserwacje.

Zajgcia z zal<resu pomocy p-p organizowane s4 z inicjatywy rodzic<iw oraz nauczycieli

wyclrowawcow. Za.jEcia logopedyezne oraz dydaktyczno - wyr6wnawcze dol<urnentowane

s4 prawidlowo w dziennikach za.iq( spec.jalist6w. LiczebnoSi uczni6w na tych zajgciach .jest

zgodna z zapisani rozporz1dzenia. ZastrzeZenja budzi dokumentac.ia pedagoga dotycz,1ca

zajgi korekcyjno - konrpensacyjnych. Dylektor szkoly bez okreslenia daty zalecil pisemnie

podzial na grupy w klasach VII i IV, ale nie odnotowal rcdizacji tego zalecenta.
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Nauczyciele i specjali3ci oceniaj4 efektywnoS6 i skutecznoSi swoich dziatah oraz formuluja

wnioski do dalszej pracy,

Pomoc p-p jest organizowana we wsp6lpracy z: rodzicami, poradni4 psychologiczno -
pedagogiczn4, przeds'zkolami z kt6rych przychodz1 lrczniowie, podmiotamr dzialajqcymi na

rzecz rodziny, dzieci r mlodzieLy a warunki tej wspolpracy s4 r,rzgadniane w formie ustnej

oraz pisemnej.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwtqzktr

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekul, cz ej oraz innej dzialalnoSci statutowei szkoty/plac6wki :

NIE DO YCZY

1 1 . Na podstawie art. 5 5 ust. 4 ustawy 'z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. tJ

201 8 r. poz, 996 ze zm.) zaleca siE:

Organizowac 'zalEcia korekcyjno kompensacyjne w grupach do 5 uczestnikow zajgi

zgodnie z $ 8 rozporzqdzema Ministra edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad

orgar-rizacji i Lrdzielania pomocy psychologicz.no - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkolach i plac6wkach (Dz. U. poz. 1591).

Termin realizacji zalecenia'. 2l grudnia 201 8 r.

WTZYTATOR

podpis kontrolujqcego, ntiejs'ce i data podpisania protokolu

podpis dyreklora szkoly/placdwki, ntiejsce i clata podpi.sania prr,ttokolu

mP,'r r'

DYREKTqB

podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i clate oclbioru protokolu



Dylektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia offzymama protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenta pisemnych, umotywowanych zastrzeAeA dotycz4cych ustaleri

zawafiyclt w protokole kontloli do Sl4skiego I(uratora OSwiaty, ul, Powstafcow 4Ia, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnra25 sierpnia

2017 roktw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. IJ.2017 po2.1658).
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