
DK-BB.s532.4.2018

Protok6l kontroli Planowei

1. Naz:wa szkoly/plac6wki, siedziba: Specjalistyczna Poradnia dla Dzieci z Wad4 Wzroku,

Slgchu i Autyzmu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-

Bialej, ul. Slowackiego 45,43-300 Bielsko-Biala -
2. Imip i nazwisko dyrektora: lzabela Kotorflska

3. Na4wa i siedziba organu sprawujEce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40-.,- 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imip i nazwisko kontrolujqcego: Elibieta Skrzypek

Datp wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 marca 2018 r.'

D$-88.s532.4.2018

Terlniny rczpoczgciai zakonczenia kontroli: 12 marca 2018 r.

Tenratyka kontroli: Prawidlowo5d wsp6lpracy publicznych poradni psychologiczno-

peflagogicznych z przedszkolami i szkolami.

8. CzynnoSci kontrolne:

do|<onano analiry dokumentacji plac6wki:

o Plan pracy na rok 201612017,

o Podsumowanie dzialalnoSci Specjalistycznej Poradni dla Dzieci z Wad? Wzroku,-

Sluchu i Autyzmu w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,

o Orzeczenia z 201612017,

o Dzienniki nauczycieli i specjalist6w 2201612017,

. Karty pracy w terenie nauczycieli specjalist6w w 2016/20t7,

o Spis i dokumentacjazajg(, i udzielanej pomocy dladzieciimlodzieZy w201612017,

. Spis i dokumentaqa zajg1 i udzielanej pomocy nauczycielom, wychowawcom,

specjalistom, rodzicom i pelnoletnim uczniom,

o Dokumentacjapracy zespol6w zadaniowych,

o Oferta i materialy edukacyjne przygotowane przez poradnig dla uczni6w, nauczycieli,

wychowawc6w i rodzic6w.

pt?eprowadzono r ozmow g zz

o Dyrektorem zespolu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku- Bialej pani4

lzabel1 Kotorisk4.

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

4.

5.

6.

7.
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o Na terenie dzialania poradni funkcjonuje: 9 przedszkoli, 19 szk6l (4 gimnazja, T szk6l

podstawowych, 8 szk6l ponadgimnaflalnych),2 plac6wki (MOS, Pogotowie Opiekuhcze).

o Liczba dzieci i mlodzieiry objgtej wsparciem poradni w przedszkolachtrrv szkoldch &,
w plac6wcelEw ramach wczesnego wspomagania - dzieci ponizej 2,5 roku zpcia-ft
\,1cznie wsparciem obj gto *iec i i mlodziefi ..

o Poradnia podjEla wsp_6lprac9 z Sprzedszkolami z obwodu oraz dodatko'*b z lp
przedszkolami tpo'u, ftzkolami z obwodu oraz dodatkowo z e tpo'u obwodu' z dwoma

plac6wkami.

1.1 Poradnia psychologiczno-pedag ogtczna wsp6tpracuje z !f przedszkolami, f szkolami

i ,llplac6wkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszk-dla, szkoty i plac6wki pomocy

psihologiczno-pedagogicznej oraz 
-opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych program6w

idukacyjno terapeutycznych oraz indywidualnych program6w zajg1 rewalidacyjno-wychowa,wczych.

1.2 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna podjgta wsp6lpraca, na pisemny wniosek tilyrektora

przedszkola, sz[oly lub plac6wki lub rodzica dziecka niepelnosprawnego albo pelnoletnie6lo trcznia

niepelnosprawnego, w okresleniu niezbgdnych do nauki warunk6w, sprzgtu specjalistycznego

i Srodk6w dydaktycznych, w tym wykorzystuj4cych technologie informacyjno-komunikacyjne,

odpowiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mrtrZliwoSci

psychofizyczne dziecka niepelnosprawne- go albo pelnoletniego ucznia niepelnosprawnego.

Dotyczy to: 33 przedszkoli, 61 szk6\,1 plac6wki.

1.3 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela wsparcia merytorycznego nauc2ycielom,

wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielaj4cym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub plac6wce (scenariusze spotkah v,naz z protokblami po

spotkaniach).

Forrny wspdlpracy LiCzba '
*Vf iafvrh fnnlr r;mn6lilrlcv.

udzial w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawc6w grup

wychowaw czy ch i speci alist6w
JI3r.

udzial w zebraniach rad pedagogicznych *r
warsztaty lb
grupy wsparcia rF
wyklady i prelekcie lD
orowadzenie mediacii b
interwencia kryzvsowa

-dzialalnoS6 informacyi no-szkoleniowa
'UDorganizowanie i prowadzenie sieci wsp6lpracy i samoksztalcenia

dla nauczycieli, wychowawc6w grup wychowawczych i specjalist6w, kt6rzy
w zorganizowany spos6b wsp6lpracuj4 ze sob4 w celu doskonalenia swojej
pracy, w szcze g6lno Sc i p opr zez v,rymianE do Swi adczeri

J.
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Z. Zesp6l orzekaj4cy dzialaj4cy w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania

inrormac]ii o probllmach dvdaktycznych i wychowawczych ucznia zasiggal opinii nauczycieli

szkoly, ao mOre.l uczehvczEszczalub wychowawc6w plac6wki, w kt6rej uczeh przebywa.

Przy wyclawaniu orzeczefizespol zasiggal opinii: 103 przedszkoli, 1 54 szkol,2 plac6wek.

3.1 Nauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestnicz4 w spotkaniach zespolu

nauczyciBli i specjalist6w pracuj4cych z uczniem w szkole, opracowuj4cego indywidualny program

edukacyj noterapeutyczny.

3.2 lNauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestnicz4 w dokonaniu

wielospelcjalistycznej oceny poziomu funkcjonowaniauczniadokonywanej w szkole.

10. Qpis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ae stwieidzonymi nieprawidtowoSciami w dzialalno5ci dydaktyczn€1, wychowawczej

i opiekut'rcz ej or az innej dzialalno Sci statutowej szkoly/plac6wki : nie stw ierdzono

11. Na stawie art. 55_.ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o5wiatorve

Wf?#&E$83h) zalecasis: nie wydano zarecefir(Dz:

{l?gr tlzE typek B.wjkl* .- h{E. ..h $ )n i [,

q>,(unr6o64iaj
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ppdptt dyrektora szkoty/plac,wki, miejsce i data podpisania protokolu

Dyrektorqtwi szkoly/plac\wki, w rerminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje

pio*o zgloszenia'pisemnych, umotwowanych zastrzeieri dotyczqcych ustalefi zanartych w protokole kontroli
'do 

Stqstqgo Kuritora ds*ioty, ui. Powstaric|w 4|a,40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia

Miniitra Eau*o"ji Narodowej'z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,

poz. 1658.).

Oarafa dvpktora

rodzai iednostki liczba iednostek liczba spotkari

przedszliole I 2

szkola 1 I

ac6wkfl

rodz-ar iednostki \iazba iednostek liczba spotkafi

przedszkole 25 25

szkola 4t 41

plac6wka 1 1
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