
DK-88.5532.1.2018

Protok6l kontroli planowej

l. Nazwa plac6wki, siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bielsku-Bialej,

wchodzqca w sklad Zespolu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Bialej; ul.

G6rska 9 4, 43 -300 Bielsko-Biala

ImiE i nazwisko dyrektora: Izabela Kotoriska

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Stqski Kurator O6wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafrc6w 4la

ImiE i nazwisko kontroluj qcego : Bozen a W alaszczyk

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli: DK-B8.5532.1.2018

Terminy rozpoczEciaizakoitczenia kontroli: 15 stycznia 2018 r.

Tematyka kontroli (zgodta z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo

o6wiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6in. zm.): prawidlowoSd wsp6lpracy publicznych

poradni psych olo giczno-peda go gicznych z przedszkolami i szkolami.

8. CzynnoSci kontrolne:

dokonano analizy dokumentacji :

o Plan Pracy na201612017,

o PodsumowaniedziatalnoSci

o Orzeczenia z 2016/2017,

PPP nr 2 rok szkolny 201612017,

Dzienniki nauczycieli i specjalist6w z 20t6/2017 ,

Karty pracy w terenie nauczycieli i specjalist6w w 2016/2017,

Spis i dokumentacja zajg(, i udzielanej pomocy dla dzieci i mlodzie?y w 201612017

w nastqpuj4cych formach; socjoterapia, zajgcia z uczniem zdolnym, zajEcia grupowe

aktywizuj4ce do wyboru kierunku ksztalcenia i zawodu, inne formy pomocy

grupowej, badania przesiewowe, indyr,vidualna terapia, porady bez badah,

Spis i dokumentacja zajq1, i udzielanej pomocy nauczycielom, wychowawcom,

specjalistom, rodzicom i pelnoletnim uczniom w 201612017 w nastgpuj4cych

formach: treningi, warsztaty,terapiarodzin,udzial w radach pedagogicznych, porady

po badaniach r bez badari oraz inte formy pomocy - konsultacje dla rodzic6w,

pelnoletnich uczni6w i nauczycieli, udzial w konferencjach poza poradniq dylury

w szkolach,udzial w zespolach wspomagania szk6l SORE,

Program i zal.oZenia organizacyjne ,,Szkoly dla rodzic6w",

Dokument acja pracy zespoi6w zadaniowych,
parafa kontrolujqcego
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o Oferta i materialy edukacyjne przygotowane przez poradniQ dla uczni6w, nauczycieli,

wychowawc6w i rodzic6w.

przeprowadzono rozmowg z:

o Dyrektorem Zespolu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w B-B pani4 lzabelq

Kotoriskq.

9. Opis ustalonego stanu fakty cznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Na terenie dzialama poradni funkcjonuje: 18 przedszkoli, 27 szk6l i 2 plac6wki. Ze

wszystkimi ww. jednostkami Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 podjEla

w poprzednim roku szkoln5rm wsp6lpracE. Liczba dzieci r mlodziely objEtej wsparciem

poradni w roku szkolnyn 201612017 wyniosla - w przedszkolach 1,117 (pomoc

indywidualna) i 120 (pomoc grupowa), w szkolach 1422 (pomoc indywidualna) i 1981

(pomoc grupowa), w plac6wkach 16.

1.1 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna wsp6lpracowala w roku szkolnym 201612017

z 18 przedszkolami, 27 szkolami i 2 plac6wkami w udzielaniu i organizowaniu przez

przedszkola, szkoly i plac6wki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz

opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych program6w edukacyjno-terapeutycznych

oraz indywi dualnych pro gram6w zajg(, r ew alidacyjno -wychowawczych.

1.2 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnyrn 201612017 nie podjgla

wsp6lpracy, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoly lub placowki lub rodzica

dziecka niepelnosprawnego albo pelnoletniego ucznia niepelnosprawnego, w okresleniu

niezbgdnych do nauki warunk6w, sprzgtu specjalistycznego i Srodk6w dydaktycznych, w

tym wykorzystujqcych technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze

wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwoSci

psychofizyczne dziecka niepelnosprawnego albo pelnoletniego ucznia

niepelnosprawnego, poniewuZ w poprzednim roku szkolnynr laden taki wniosek nie

wptyn4l do poradni.

1.3 Poradnia psychologiczno-pedagogrcznaudzielala w roku szkolnym 201612017 wsparcia

merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom

udzielajqcym pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub

plac6wce. Dotyczy to: 138 natczycieli i 46 specjalist6w w nizej wymienionych formach:
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udzial w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawc6w grup

wychowaw czych i specj alist6w 940

udzial w zebraniach rad pedagogicznych 13

W ar sztaty dl a nauczyciel i 15

grupy wsparcra 4

wyklady i prelekcje 6

prowadzenie mediacji I

interwencja kryzysowa

dzialalnoSi informacyjno-szkoleniowa t4

organizowanie i prowadzenie sieci wsp6lpracy

dla nauczyci eli, wychowawc6w grup wychowawczych i

w zorganizowany spos6b wsp6lpracujq ze sob4 w celu

pr acy, w szczeg6lnoSci poprzez wyniang doSwiadczeri

i samoksztalcenta

specjalist6w,ktorzy

doskonalenia swojej

103

2. Zesp6l orzekajqcy, dzialajqcy w poradni psychologiczno-pedagogrcznej, w celu uzyskania

informacji o problemach dydaktycznychi wychowawczychuczniazasiggal w roku szkolnym

2016/2017 opinii nauczycieli szkoly, do kt6rej uczennczeszcza lub wychowawc6w plac6wki,

w kt6rej uczeh przebywa, Przy wydawaniv orzeczen zesp6l zasiggal. opinii: 19 przedszkoli,

38 szk6l podstawowych,46 gimnazjow t 64 szk6l ponadgimnazjalnych.

3.1 Nauczyciele z poradti psychologiczno-pedagogicznej uczestniczyli w roku szkolnym

201612017 w spotkaniach zespolu nauczycieli i specjalist6w pracujqcych ztczniem w szkole,

opracowuj 4cego indywidualny pro gram edukacyjno-terap eutyczny.
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3.2 Nauczyciele z poradni

uczestniczyli w dokonaniu

dokonyr,vanej w szkole.

psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 201612017

vvielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

,3i,l.rk,: &;* ll . //./ la it,

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrolq w zwrqzku

zestwierdzonyrni nieprawidlowoSciami w dziaN.alnolci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekufrczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie stwierdzono.

10. Napodstawie art. 55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.

2017, poz. 1658) nie wydano zaleceri.

1;S#.*'4,}i& 
aue.q5tco- bto,(-c. , Ig o(, lolBr,

i"iii' r,",;;:,t;i{%^ ;;;';; ;;;,, iilp,i',,i, p,ltokot,
nvnrfioB ZiSP0:-t, PCir\ DNI

'ff::;'xw;i,

$
(6

P(/)

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

11. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
prayo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zmrartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 1B ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicmego (Dz. U. 2017,
poz.1658)
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