
DK-CZ.5532.66.2018

Protokół kontroli planowe.j

Nazwa szkoły/placówki, siedziba:

Szkoła Podstawowa w Starym Broniszewie, ul. Kwiatowa 28,42-23l Mykanów

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placowki: Krzysztof Wrzalik

Nazwa i siedziba organu sprawrrjące go nadzor pedagogiczrry:

Śląski Kurator Oświaty, 40*024 Katowice, ut. Powstańcórv 4la

Kontrolujący - imię i nazwisko kontrolującego: Władysława Tkaczyk - st. wizytator

Data wydar-ria i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

4 grudnia 2018r. - Nr DK-CZ.5532.66.2018

Terminy rozpoczęciai zakończenia korrtroli: 4 grudnia 20l8r.

Tematykakontroli (zgodnaz przepisami clrt. 55 u,gl. 2 u,s,tctl4,,y,- Pravlo ośv,iatowe):

Ocena prawidlowości zapewnienia dzieciom i mlodzieży pomocy psychologiczno
pedagogicznej.

Czynności kontrolne:

rozmowa z dyrektorem szkoły p. Krzysztofem Wrzalikiem, analiza: dokunrentac.ii
dot. organizacji pracy szkoły, udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogiczne.i, dzienników
zajęć.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, n,tynl ujawnionych nieprarvidłor,vości:

Kolltrola dotyczl,ła zapewniellia dziecionl i rlłoclzie z1, poilloc)1 psy,cllologiczno
pedagogiczne.j, r,r,okresie od 1 ri,rześnia 2017 r. do 31 sierpnia 20l8 r. Ogcilna liczba ucznió,,ł,
w szkole w roklt szkolnl,m 2017/2018 - , tl,t1,1ll t_lczlliórl,ze spec.ialnyrrri potrz-ellalr-ri

edukacy,jnl,mi.
Kontrolą objęto dokunlentację loso,,vcl lr,,vbranych ltcz,niolv ze spec.jalnylni
potrzebami edukacyjnyml. Z pozyskar'ych infbrmacji lrllrika, ze pomoc psychologiczllo
pedagogiczna dla uczniórv była orgaIlizowana z r,rr,vzględnieniertl roz,porząd,zenia Mirljstra
EdukacjiNarodowej zdnia 9 sierpnia 2017 r. w sprarvie zasad organizacii i ucjzielania p()llloc)/

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przcciszko]ach, szkolach i placcllł,kach
(Dz. U. z2017 r, po7,. 1591 zę zm,). Uczniowie zostali ob.jęci poll}ocą na podstawie
rozpoznatria indywidr,ralnych niozlirvości psycholizyczrry,ch i czl,nnikórv środor,viskolvych
wpływających na ich finkcjonowanie w szkole. Portloc była r-rdzielana ,z, inicjatywy poradni
psychologiczno-pedagogicznej. W rarnaclr polllocy psl,chologicztlo-pedagogicznej uczniowie
tlczestniczyli lv zajęciach korekcyjno-kompensacl,jrrych i logopedyczrrych. Realizac.ja ti,cIl

zajęc była dokumentowal]a w odpolł,iednich dzicrrrlikach za.jęć. zgoclnie z rozporze|dzenietll

Ministra EdukacjiNarodowe.i z dnia 25 sierprria 2017 r. rv spt,arł,ie sposobrt prorł,adzeniaprz,ez-

publiczrre przedszkola, szkoły i placólvki c1o]<ttnre nlac.ji przebie g1.1 natlczania, działalllości
lłychowawczej i opiekuriczej oraz rodza,iów tej dokunletltltcji (Dz. L,.,1,20l7 r, poz. 1ó46).

Liczebrrośc uczniorv na zajęciacI,t z,,l,al<resLl pollloc1, psychtllogicztlcl-1leclagogiczncj bl'ła
zgodna z przepisami prawa (za.jęcia korekcyjno-kot"llpensacl,jne pror,vadzolto rł,grupie
do 5 uczniorv, zajęcia 1ogopedyczlle,- \! grr"rpic clo 4 ucznicivl,).
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Nauczl,cicle i specjaliści urdziela.jąc1, potllt,lcy psychologiczno peclagogiczne.i ltcztrionl ocerriali

efekty1vność Lrclzielonej porrroc1., i lbrrnlrłorvali rł,niosl<i dot,vczace dalszycl-r działari lrra.iącl'ch

tla celu poprawę ich ltrrlkc.jotror.vania. Potl-1oc bl,ła organizowana i r,rdzielana rł'e wspołPrac}'

z rocIzicanri uczt,liow, ora,z, poradrrią psychologioztlo pedagogiczrla1. uzgcldniono r,r'arunki

.jcj organizclu,ania i udziclarria.
t\rkusz organizacji szkoły na rok szkolny )01]|2018 określał ogolną liczbę godzin pracy'

{tnatlsorvanych t,e śroclkorv przydzielorlych przez, orgatl pror,vadzący, l,rl tytt-i liczbę godzirr zaięc

z zakresu pomoc,v psychologiczno-peclagogiczrre.j. realizor,vanl,clr w szczegoIności PueZ
teraper-rtę pedagogicz-rrego i 1ogopede .

10. Opis u jarvtliotrych llicprarvidłorvosci \,v zakrcsie nieobjęty'rll korrtrolą W związktr

ze str,vierdzonyrni nieprawidłowościatlri w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz inne.j działalności statutowej szkoł,v/placón'ki: nie sly'ierdzono.

l1. Na podstarvie art, 55 Llst. 4 urstalł,y z dnia 14 gludrria 2016 r. - Prawo oŚrł'iator,ve

(,Dz,U. z 20l8 r., poz. 996 ze ,z,rn.') zaleca się: nie ll,\;dOno zctleceń.
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l 2. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

Dy,rektorowi szkoły/placówki, ,,v ternrinie 7 drli roboczy,ch od dnia otrzymania protokołlr

kontroli, przysługuje pra\Ą/o zgłoszenia pisenrtll,cli, LIIIotyu,olvall!,clr ,zastrzeżen dotycz.ącl,ch

ustaleń zar.l,artych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Ośli,iaty. ul. Powstańców 41a.

40-024 Katowice, zgodnie z § l8 ust. 1 rozporządzenta Ministra Edukacji Narodol,vej z dnia

25 sierpnia 2017 r. w sprawie tladzoru pedagogicznego (Dz. U. z2017 r.,poz.1658).
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