
DK-CL.5532.51.2018

Protoktil kontro li pla non,ej

9.

Podstawolva irr,. Kazimierza Wielkiego

.l

or pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiafy,

olgbska

eprowadzenia kontroli: 19 listopada 2018 r.

2 listopada 2018 r.

Ternatyka kontroli pcena prawidlowoSci zapewnienia dzieciorn i mlodzie2y pomocy

psychologiczno-pcd a gogiczn ej.

CzynnoSci kontrolnd: analiza dokurnentacji potwierdzaj4cej reahzacjE zadaf w zakresie

zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogic'znej, rozmowa z d1,1sk1.r.m, wpis w ksigdze

kor.itroli nr 29.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieplawidh:woSci:

KontrolE przeprowadzono na polecenie Slqskiego Kuratora OSwiat1,.

KontrolE oceny pLawidlowoSci zapewnienia ucznionr pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i.n, Szkole Podstawowe.l im. Kazinierza Wielkiego w .Tastlze;biu przeplowadzono za okles

od 1 wrzeS nia 201 7 r. do 3 1 sierpnia 201 8 r.

Analiz4 objgto dokurnentac.jg 5 losowo wybranych uczniow ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, z wyl4czeniem uczni6w posiadaj4cych orze<:,zenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego. Stu,ierdzono. ze na podstawie rozpoznania potrzeb uc:rni6w otazzaprsow opinii

poradni psychologiczno-pedagogiczne.i z,aplanowano z.a.iqcia dydaktyczno-wyr6wnawcze

oraz inne zajgcia o chatakterze terapeutycznym. Dyrelctor szl<oty w alkuszu organizacji na rol<

szl<olny 201712018 przewrdzial godziny na rcalizacjg tych zajg:c. Zajgda dydaktyczno-

wyr6wnawcze odbywaly sig w grupie Iiczqcej do 8 uczni6u,, o inne zajgcia o charakterze

terapeutycznym w grupie liczqce.i do 10 uczni6w. Pomoc psychologiczno-pedagogtczta
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udzielana byla .we wsp6lpracy z rodzicani,

p1ac6w.k4 doskonalenia nar-rczycieli.

Dylektor rcahzu.jEc zalecenia zawarte w opi

w celu realizacjr zajgc. Nauczyciele oceniali

wnioski dolyczq'ce dalszl,qh dziatah. Reilliza

udzielana byla .we wsp6lpracy z rodzicani,

zaJQc.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w

zestwiqdzonymi nieprawidlowoSciami w

i opiekuricz ej onz innej dzialalno ri ci statuto wej

Nie stwierdzono nieprawidlown$ci w zakresie

11. Na podstawie art. 55 r"rst. 4 ustawy 'z dnia z

(Dz. U. 22018 r. po'u.996 ze zrn.) zaleca:;iE:

Zalecet\ nic lvydano.
w rz oR.

hE C zgsto c l"row a, 27 listopdda

:k
o e i dcrlcr ltodpi.scrniu protokoll,r

un

zakresie nfeobjgtym kor-r1ro14 w zwiqzl<u

dzialalnoS{i dydaktyczne.j, wychowawcze.j

ry

r. Prawo oSwiatowe

t,,t i ,r,in1rru i ioto p,oapiror|o plol,okoltr

12 kotu kontroli:

im. #['[f,u,"n. i

*J i F(,d,r,rn Czgstochowa, 27 listoplda 
f 0l8 r'

pctdpis cl.yrektorct szfutly/plar:6wki, ntieis'ce i clatu oclbioru plotaktTluiktllu

Dyrektorowi szkolyiplac6wki, w terminie 7 dni

przysluguj e pral,vo zgtro szema pi seLnnyc h, umo tyw

w protokole kontloli do Sllqskiego Kuratora OSwia

z $ 18 ust. 1 Rozporz1dz,ema Ministra Edukacji l.larodowe; z dnip 2l sierpnia 2017 rohu w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1 658).

'cgo, )'L ll


