
wN .5533. L.57.2018

Protokiil kontlol i dora2nej

l. Nazr^,'a szkolviplac,iri'ki. sredzrba: Niepubliczna Szkola Podstawowa z Oddzialami
Integracyjnymi Nrrlzrr ^Szkolo w Katowicach, ul, I{arcerzy WrzeSnia 1939 nr 5, 40'659

Klitt"lwice

2, lnrig i nazrvisko dyrcr.tora: Sabina Kubica

J. Nazu,a i siedziba orl.1,mLr sprawujqcego nadzor peclagogiczn-'-: Slqski Kurator O5wiaty,

40 .- 0')4 Kalowice, ul, I)owstaicow 4la
4. Inrig r nazwisko kontrolujqcego: Iwona Przybyla - zastQpoa Dyrektora Wydzialu Nadzoru

Hdukacji, Adriarra \.\'a(nik - wizytator Wydzialu Nadzoru Edukacji

-5. I)a1a n,rdarria inrrrrrer rrpuivrrzrricnia do przeprowadzenia kontroli: nr WN.5533,L57.2018
t );l pt|clt.\ernika .l(r I8 r.

(r lcrnrirn,rozpoczgci,r izakoriczenra ktirrtroli: 25 i26 pa2dziernika 2018 roku
7, 'le rnirtyku krtrttroli: zrrpcwniirrrie uczrriorn hezpiccznych i higienicznych warunk6w nauki

ioprr:ki, posiltdarrrl p)/-e1. nauczycieli wymaganych kwalifikacii do prowadzenia

plzvcizielony'ch inr zirjgc, olganizac.ia ksztalcenia rrcznitiw w szkole oraz przestrzeganie praw

dziccka r,r' kolrtekie ic sf)r'a\\ porusz.onych w piSmie rodzic6w i nauczycieli

h. ( z1 rtrrtrsui ktrrrtlullt.

ilJ,rttllizl ilokttrttr:ttt..eji:
- rlziennik6r,v zajqc specjalislycznl,ch ptowadzonych w szkole w roku szkolnym 201812019,

()l'zeczel'i o llottzebic kszta.iccttia specJalnego gStniu loscir,vo wybranych uczniOw;

- indywidualrrych plogranrow edukacyjno-terapeutycznych opracowanych dla wyhei

wskazauych oSmirr wybranych Iosowo uczniow;
- ocen i;rrziornu frrrrkc.lortou rrnia ucznirr dla wl'Zej wskazanycli oSmiu wybranych losowo

u r:zl titiw,
- clokrurrcntriu pot 'r iclrl,,.u1qcl ch l<rvalitikacje wybrlnych nauczycieli prowadz4cych za)Ecia

rrtlukirc)'jnc i rcu,rl idrrcy j ne;

- planu dyzurow Iri"rrlcT.\ crclskich;

lr) roznrowa: :r- dyrclitire rtr szlioly, ptrrri4 Satlirrq Kubic4,
(r) t,gl4d ptrrnies./-uzll) i oloczcttia szkol),.

i). 01ris rrstulortcgo starru lakty'rrzncg(). \\' tynr ujawnionych nieprawidlowoSci:

l. l)o Kura{oriurn oswiatl w Kaiolvicach l8 pazdziernika wplyng}o'pismo, w kt6rym

z-gtoszono niept'rir,r,idlowoSci clotyczqoe prce y Niepublicznej Szkoly Podstawowej

z ()dtlzialarnj lrrti:grucyjnvnri ,\,a.r:a .Szfutla w Katowicach. Poinfbrmowano, 2e szkola

nie zapervrriel)la rrvr)inr rruz-rriorn ..ilonn bc;pLcc:enstut'u" popt'zez brak zabezpieczenia

ltirdy'nku (..ot\t'Lu tr ,.lltr tt.s:t',ttkiclt. ntigrl:y' it'tn.t,mi dltt pucjentciw przychodni", ,,kazdu

o,sobu v'c'ltctd:q, ti : ulit't' nru2t .\tl Llo tttt'l clos'la(;", ,,brak kontroli nad u,c.jlciami

in,.y,llcictmi cl:it,, r :t, t:kol.1:"), zorglrrtizowanie wsp6lnej szatni dla pacjent6w przychodni

i rlzicci, brak na.'lzoni natrczye ieli nrid dz,iecnri" \\' t;,v11 podczas zajEi hipoterapii. W5rod

zarzrrt(ru' pcl.iavr. ilr sig tuIzc dotr czllur: niepravvidlou,ego realtzowania zajg( (,,bruk .tuli

.\,,itnt't(t.\1.\ t'.'nt',t t rirlr /r tttlrjj :,,i" ..1't,tk it ,trlkritr tttt 1to:l.tlttr,t'ttv,tt potrzehy' i u,.v-dulki",



tewalidacyj rrych
',:,Jll'^',,,ri',,i.r:,',,1,rr,""""*,':,!::::,, *'::,'::::,::,',,',). 

"',"' ,r,:.,ru,,, 
dotvcz4ce orsanizacji(..tcraytii pruktltt.sylie httrk.

1,,1;s'r.1,,r"l, 
,,,, .ry.i* ri'*'rnoi,'riruiiilrjl,'*rri'ror;lr,.J:JT;:I::,:,^1,,. :rir,alcenie uczni6w niepelnosprawnych

l:;".,!",i,:;','uoi,,!lii'fi!',1ff,::,;ri::;!::::i;rii,;;;\":;#H',:ffT.#
;:1,'"":;;'.*;,,1';;':':yi"::,:,',:,.r-r-, i,ii,',*,,ii,1"'il'i,Jl,i,,l::T;::;:;::T^::;::;pudaczki ... utruclnia utlzielenie i* p),*ory,1.

2, Warunki funkcjonowania szkoly,
Niepubiiczna Szkola Podstawowa z ocldzralanri Irtegr.acyjnymi Nasza szkoruw Kat'wicach st',iq ciziaialnosc rozlroczgla r rvr.zesria :0 r6 roku. Jej organemzar.zycielski.r 'i.sr F'c,r.micus Sp z o'o' obecnie sredzrba szkoly znajduje ri'w Katowicach p)7y ulic1, l{arcerzi Wrze$nia l939 nr 5, \\ budynku dztel6nymzNiepublicz.nym l,aklaclern Opieki Zdr.owotnej \\, czgsci pomieszczefi,z kt6r5'ch k.,rzysr. szkora pocrstawo,r,va, odb1r.va.i4 sig takze zajgcia dra siuchaczyciorn.'{r4skie.j w,r'zszej Szkory I Iandror,v,e3 i'n. ,u..,i.i".rro Korfantego rv Katowicach.Dyrekror szkory ri trakcie kontrori wyjasnil, ,, urru,r";; * szkore podstaw.w ej dziecinic rna.j4 bezpoSn:tlniego kontaktu z iac.lentarni

-jak p.zvchrcinia rrajE odrgbrre wejscia. I). nonriesz rrrt, Nz'ol),HrX;::XTJil.:gltiwrre r've.iscie J, budl'11krr, pr).rr. kro,.e 
-,n,cho,1zq 

r,.':z,iu"* ,rr;ulo-r'ls*iua.ry.,zc pacjcnci korzl:ra.j4 z niego spor..tl-vczrric i Prr n,r"^,.",,, ol u, 'r",rr*'ii"rrla 
,igprzeciwn4 w srrong niz dzteci. Z.a.jqci-.a r,, ,,rlr"rin* 

,C,irruSlqskie; 

Wyzszej SzkolyHarrdlowej w Karowicacrr odbywalq ,ig * weekendy, cz.yri poza godzinami zajgc

:;,t:::7,Y,:i:I_:i:f ffpubricznq 
.s,r,ore p.crsriLwowq z odd,ziatami rntegracyjnymi

Przegrqd irrrdl',ku wykazar. zc d. cr'sp.z1,.cjr .zk,11'fest g sar rekcyjnych, szatnia,po'z.a t),nl sala.io zqjpi korekcl,jno-korrrputsacl,jnl,ch. 
Swietlica, bihrlloieka, czterygabirrety (dra ps'choroga, pecragoga i rog.pecryj. Nauczyciere prowadz*cy , zaiqaia'z dzjecn'ri mogq rla co clziefi r.otryr,oc z laptopciw z crosrgpenr do internetu, tablicy

'rultirnediarnej, rrronito.a i,teraktywnego oraz pomocy dydaktyc znych do matematyki,przvrocly, bi.rogii. chernii, tizy,ki, 'za.1gcia wych,rrua,ia't:ry"rn"guodbywajq w sari zajgckorckcyino-koftll)crlsil('yjrrych, 
poza tyrn uczni,wie klas v-vlll dwie gociziny wychowanializl',czllego w tyu,tinttt rcaliztriq ri .,,,1i girrrnastvr:zncJ l)rzy Zespole szk(lt r.echnicznychiogtilnoksztalcqcrch ttr 3 irn E.lwarria Abramor.vski*g,, gr.y Lrr. Harcerzy wrzes,ia r939rtr 2' zajgcia konrpurerowe oraz infbrnraryka 1,,-n*rdl-u,,. ,u * oru.uwni komputeroweJ

.:#:,fi,Katowicach. 
w szkote pr,,*udrou,r jest rehatriiitacla ruchowa .zawieraj4ca

w trakcir l<ont.'ri dyrekr.r sru'ierirzil. ze '2, szatni cra Lrczniow nie korzystaiqirric rna.jq do prcl ciostgpu pac'jerrci N1()1. . przejscie do sari gimna.stycz.ne.jv'ZS'r'io nr -r w l(irt,u,icach ,r.,2 d, s.ri l,,urpurcrrwcj',-,,ir.r, w Katowicach zawszeotlbywa sig pod opickq nauczycieli. Nadzor naci urrnigdzvlekcl'invch .raz konrrotg naa ic' wei(cienr , *,1;Il';" ::ff;trol;il;nauczyciele wyz,ttczeni ptzez dl',rektora w opracowanym harmonogramie dy2ur6w,Dyrektrrr oswiaticzy'l' ze w szk,ie nie rnial. nriei sca 
'zti,arz.enie 

zwiqzane z atakiem

2



padaezki ttcznia Stq it'l'tlzil takze. ze roclzice nic zglosili 2arinej kradziezy rzeczy
1trlzostawit.rny,ch prrct. ucznictw w szatni.

w dniach kontroli, li,25 i 26 paldziernika 2018 roku, do Niepublicznej szkoly
Poclstawowej z oddzialami Integracyjnymi Nasza szkola w Katowica ch uczjszczalo
34 uczni6w, w tynt 26 p<-rsiadajqcych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
uczqcych sig w osmiu oclclzialach (klasy od I do vll|. Dyrektor w trakcie kontrolistwierdzil, 2e wszl"stkie oddzialy w szkole s4 oddzialami integracyjnymi, Liczbauczni6w
posiadaiqcych ,t zcczenie o potrzebie ksztalcenia speclalnego w poszczeg6lnych
oddzialach nie Pr2eftpsc'zara 5. 'z przedsrawronego prriz'dyrektora wykazu wynika,
2e do klasy , lczqszcza troje uczni6w, z kttirych

Z,godnie z art.4 pkr I ustawy z dnia 14 grudnia 2016r' Prawcr o$rviat.we (t..i. t)2..t-J, ,zz0rtt r. po...996 zpohn. zm.) oddziarem integracy.inym
w szk0le jcst ,, otltlzial ,tzkttlny, vt, kr6rym uczniou,ie posiada.iqcy orzeczenie-o potrzebie
k,t':tulc:cniu .\pcc.li.tlnag() Lt(.zq .s.ig i u.1t1,/16t1,ulq ruzem , Ouror,o{rmf u,inilia,*i. iyretto.wyjas^il, ze .bci:rir s1'tuacja w klasie spowodowana zostara

rorlzaj niepelnospraw,no5ci poclany w orzeczeniach

o polrzcbrc kszlalcenra

,v

Organi zac.j a ksztalcenia spec.j ahtegcr
TABELA 1:

o potrzebic ksztafucnia spccjalnego.

u\jlnlow

odrlzialc

1_



w szkole ziltrudniono w klasie pierwsze.j nauoz)cicJa posiada.lqcego kwalifikacje
z z'akresu pedag.giki specjainej w e eiu *,spdlorganizo*,ania ksztalcenia uczniowniepelnosprawnr ch uczgszcza.i4cl ch do te1 klasy w pozostalych oddzialach clyrektor
'szktrli nie zatl't:rlttil irrti rrie rr'\'znitcz.!l zaigc erlukacl,jnlch r-traz, z.iltegrowanych dzialaht;krc:llunl cli rv trtdywirlulrirt)'ttt pI()granric criukucy jnt>te nrpeL ttycznym, realizowanych
wsptilnie z inttyttit ltlruc:zyciclami;trz,ez, nauczycicli posiaeiajqcych kwaliflk ac.Je z,zakresupedagogiki spcc.jalnej w ceru r.vspolorganizou,ariia ksztalcenia uczniow
niepehtospr'awnyg['1, co jest niezgoclne z 5 7 ust. 13 rt>z.porz4d,zenia Ministr.a Edukac.iiNarodowei z dnitt 9 sierp,ia 201"1 r. w sprawie warunkriw organizowania ksztalcenia,
wychowania i opieJ<i dla clzieci i mioclziezy niepeirosprawnych, nieclostosowanych
spolecznie i zagrolonych nieciostosowaniem spolecznym (Dz. U. 22017 p.z, l57g).

Ksztalqcnie specjalne uczr-ririw niepehrosprawrrlch zorganizowano vv oparciuo orzec'zeniit o l)otrzebie ksztaicenia spec.ialnego, wydane pr.", zespol nrr.ku.|U.,
dziala'iqcy w prrblicz.ej poradni psychologicz,r-pedagogicz.c'j, ze wzglgdLr na rodzajer
niepelnosprawn()(e i vvskazane w przcpisach prarv,a.
Kontrolq ob.jgto tlokunrentac;g o$nriu losovlo rvr,trrirn;,ch Lrczniow niepelnosprawnych
objgtych ksztaicc,r r iertr spcc]alnynr.
i. (jczen * kllsrt orzcczcrric nr . o potrzebic ksztalcenia spec.jalnego

z rrrvag''i na , rvskaz.arritr; ind; lliclualn e zajEcia rewaridacylne
t-twzglgclrtia-ii1ue cwiczettia usprawnia.iqec perccpc.jq wzrgkowq, l<sztattowanieprawidlowyulr rtatvl'kdit p,dczas pisairia, rkrskonalenie teclurikr czytania.
W indywidrtitlnym progtamie edukacljno-tcrapeurycznynr okredlono lormy i okresudziela,ia pornocy psych.r,gicznr-perdagogicznel : zajgcia korekcyjno-



,2,

kompensac;JrrL: (l godz ). zajqcia z psvchologiem (l goclz')' rehabilitacja ruchowa

(1 godz.). hlrlrotertrpi ,r (2 razl,w ntiesiqcu) oraz dogoterapia (l godz' w miesiqcu)'

\r,,1/,sruLettittt:hclyrekrorazv,iqzunychzut)zielaniemuczniowipomocy
psycholog'ic,ztto. peclagtlgiczrlej,, uwzglEclniono zajEcia rewalidacyine w wymiarze

lgodziny, jednak pud.ru, rozmo\^ry z dyrektorem ustalono, Ze zajgcia logopedyczne

majq rownicz chorakter za.iEc rewalidacyjnych' {.Jczen nie realizowal minimalnego

tygot.lnior,r,ep., wyr.rriir|r-r gorlzirt zalEc rewalidacy.lllych okleslonego w punkcie

2zalqczstil<a rrr ) r0z-lrtrr,r.qclzenia lvlirllst|a t:.dukacii Narodowej z dnia 28 marca2017

r, u,sprawiu li.llno\\'y(lh lllallow tlauczania dla pr'rblicznych szkol (l)z'U' 22017 poz'

703), ponieriaz z- anulrzy wpisow w cizienniku tyOh zajg(' wynika, ze zaigcia

l()gopcel)/czn,: ;trorvadzorre tryly od l8 wrzeSnia 20i8 r', a usprawniaj4ce technikE

czytattia i 1li:,rLrlia ocl 2 pazdz-ielnikii 20i 8 r'

Ljczeri ki.rsa orzeczenic llr (l potrzebie ksztalcenia

spor:jalnegi) $'y(lalrego zc wzglgclu ' r'vskazania: prowadzenie rewalidacji

inclywitlualr)c.l z pf7-eznaczettienr lla usprawnianie z-aburzonych funkcji: sluchowych'

sprawno(ci Firalblnotoryczncj, umiejqtno$r':i spolecznych, kontynuowanie terapii

psychologicznci. peilagogicznej,logopc<iycznej, rehabilitacjioraz w miarg moZliwosci

szkoly wl)l()wa(lzenie cltlclatkowych fornt terapii: SI, Tomatis, inne.

W inciywiciuitirllrlll proe,tatltic e.-lukacyjno-terapeutycznynt okreSlono lbrmy i okres

uclzicla.ia p,)r.oc\ pryctrotogicz,,o-pedt,gogicznei: zLlqciA z psychologiem (1 godz')'

l)ydr()tclapil(2lL\Tyrniesi4crr)orazdogoterapia(lgodz.wmiesi4cu).
W.,[..t,:lttlanrrrch ,lyraktttru tt'iqzunS't:h z udzielaniem uczniowi pomocy

1t.s.yc,ho/ogit.::n()- pL,(lilllttgicznaf" urvzglgdnit>no za.iEcia rewalidacyjne w wymiarze

I goclziny, .1t,tnuk pgtlczlis IOzlnowy z dvt'cktorenl ustalono' 2e z'aiqcia logopedyczne

rnalq r.owni.z chlr',rkte r za.19t Lcwaliclacy,irtych Liczen rile realizowal minintalnego

t1,g,clrri9u,er,,, u'1 ntiat'u gltr,lzirt za19c rewalidacyjny'ch okreslonego w punkcie

2 zal4czrrik,, ,,, I ,'uzpu rt-,qdt-.ertta Ministra l:dukac.ii Narodowej z dnia 28 marca2017

r, w sprawie ranrowyclr plarttiw naucz.ania dla publicznych szkoi (Dz'U' 22017 poz'

703), ponie\vaz 'z anal\zy wpisow w dzienniku zajg( rewalidacyjnych wynika'

ze z.ajqcia logopcdycznc pror.vaclzone bvly od i9 wrzesnia 2018 r" a usprawniaj4Ce

gralbnrotorl kg oraz urniejqttro(ci spolecztle od 2 otaz i I pa2dziernika 2018 r'

W inclvwiclpiLlityttt progLarlrie edukacyino-terapeutycznym nie uwzglgdniono

\\,tarr"rirel) ,,rlJqu rr:rltilicfitcyirllch rozui.iania trrnie-lgtnoSci komunikacyjnych

przez n.igciir r()7-wiitl)qce urr-ric.lqtrtoSci spolecz'nt' l.tyn' 
umiejqtno$ci komunikacyjne'

z,godnic z \ b Lrs1. 2 pkt .) rozporzqclzenia Ministra Edukac.ii Narodowej z dnia

() sieqltia .)(ll7 r'. ri, sprevl'ic l'vilrutlktlll' organizclwania ksztatcenia' wychowania

iopieki .ll.r ilzicci i nrloclzrcz\ rliepclnosprriwnych" niedostosowanych spolecznie

i z'agroztltt\ e il tttedclsttls()waI]ieI)] slltllccztly'tli (Dz, U' z?()17 poz' 1578).

.l, [. czeri - k ], i:ir ,.y1,7sg71y11ic r)l porrzel'lie ksztalcenia spec.jalnego

rr1'tlirrrr: ze ii,r-giqdrt nrt zalccenia: zalgaia rewalidacyjne

skierowa,e .a rrir.r,elowanic skutk(rw niepeinosprawnoSci, inne tbmy pomocy

psycholt_rgic:.zrro-prtlap,ogrcznej, rj terapia logopedyczna, zapcia terapeutyczne

z psychologrr:llt, telapia Lue lt,,w, sl, w indywiclualnym programie edukacyjno-

terapcLli),c.71\ln gkrcslttno tortnv iokres uclzielarria pomocy psychoiogicznO-
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pedagogiczncj;zajgcia z psl,chorogiem (r gocrz.), r.ehabiritacja ruchowa z Sr (r godz.),

;7u,.7i,,,'),',ffl,iot";:':,ol)" ,".y,:,). :::: dogoterapia (1 godz w miesi4cu)W ,.Us,rctlenicrch c.l.yrekrora 
" 

^r,rtru,;.ir,):i 

"r"*','i)i,l)',iri)rrojrrr,i*,^riiff)],
p'rychorogi('.:no- petra,qo,giczne, Lrwzgigdniono za.igcia rewaridaci,jne w wymiarzer gocrzi,y, { rczen nic rearizowal rnirinrarrr"gn ,yg,r,i,,,,,rr.*n wymiaru godzin za.jqcrewaridtrcyjrrych, ,kresr.ncgo w punkcic z ),r+ai:,,rft.u n. t rozporzqdzenia MinistraEdukacji N.r'ocrowej z cJnia is n,,,r.r, 2.0rr r.w sprawie ramowych pranow nauczaniadla pubriczrrycrr szkril (Dz.(i. 220r7 p.oz. uir:), 

'puni.*u, 
z ana,zy wpis<iww tiziennikr t z'a'ig( w,'nika, 2e zajEcia rewaridacyjne prnwudrune byryod5 pafdzic'nika 20rg r.. w wymiarze i'gocrziny',ig,,aniu*o. w indywiduarnym;lroglrrrrrie cdLrkacyjrro-terapeut-\'czn)1n nic Lri zgrgcrniont, w ,uro.h zajgcrewalirliic.yjri.vch rozvli.ilrria urrriclqtrro(cr kornunik,,.1i,,1,r.,l ) przez, zalEciarozwijajqceurrriejq'trr<-lSu spolc:czrrc. w lyln ,,,,,i.,.1g,u,rSrr k,rrnunikac.-_urr.. rgodnie z $ 6 ust.2 pkt 3

llfl*,#:i[,#H;'lX]il:J:1:1:'i ; ;;';"; sierpnia 2017 r w sprawie

ni eperno spr o;nvrr, n ied osrosow,**t lil::f i [TLi:x ffi:;"H]1*spolecznynr (Dz. U, zZTtj poz, tSiA].4. [.lczei - liJirsa , rtrzcczenic nr. o potrzebie. ksztalceniaspec.jirlrre go rvyrilrrc z rruagi na

i:'ffi;-,;:,iil;,i;ffi;1. ::H:1i:111,,,,, 
w,Yrn,,eraPi4,.,;::#;

udzjerania p,,,,,o.y psychologicrrrlJlil;';r1ijXri"'iffiffiH.,::;:;r, :-:i(l godz')' hydrorerapia (2gocri, w miesiEcL'lrrrur..rugr,*rupiu (1 godz. w miesi4cu).W ,,[/.stulett!,rt,/t dl,raktorrr ztyiclzcrnt t.lt : trl:iclcr, ,

l).t:.t,1'/1rr1r,,f,r,..,r,- ltctlrrg(),gir:ttc/.. uv\,/tledrii()lt() zajqci. "'rii,,Orrirlr{i,i.,!', 
Ur;:U:;rl,.jednak itttdt.zlrs l.ozn1()\v.v z_ clyr.cklor.cnr r.tstulon<.r. t.e t,a.jqcialogopedyczne (1 goclz.)nrtrj4 rdwniez cltarakte r zajgc rervaliclacl,j,ych. LJczeri'nie realizowal minirnarnegotyg'dniowego wyrniaru godzin zaJ:c rewaricracyjnych okre.ronego w punkcie2zalTcznika tu I rozporzqdzcniaMinistra 

Edukac.f i 
"rr",r"*.1 

z dnia 2g marca2017r' w sprawic ramowych plan6w nauczania clla publicznycr., .rr.o+ (Dz.tJ. z 2017 poz,70.3). po,ie vaz, z 
^r.rriz,v 

rvpisorv d. dTienplr( a z.ajgt,r;;,i, 2e zajgciarewaridacyjnellr,tvilclzttllt'i'vl) ,tl I Pazdzir:t'rrika l0l8 r'.. rr i,rgc,,".lr.r,r.,cl l7 wizesnia 20ig r.5. I jczett - L ilsa <trzcc,zenic nr
specjalncgo rvyrlane zc wzglgdu ,a 

o potrzebie ksztalcenia

dziecka dr;ciarkowa ^^;.i;: 
":. , zalecenia: objgcie

;f :j, ffi rffi :': 1m, # :: :iri. : :llill, ;-i *t,,:*:y*il;
w szk.rc, p,,,,"i,dzt,nic ,iesri rcra,.,,,,*,f.1i1"i,",J]fil;,, 

tr?;l,],rr;i::;-.#;,.Ii:i:
irnozlirvr-rjcirrrni pracriuki - Birtcecrtuck, nrcr,rra .l.n,r,oiiru, 

sr. w,incJywiduarnymprograrnie ctlukacyjrr0-tc.rapcutt,cznym.okr.e$lono 
tbrmy i okres uclzielania pomocypsychokrgiczno-pedagogiczrrej: 

zajqciarogrpedyczne 
1t'g.rcrz.1, rehabiritacja ruchowaz sl (1 g,rrz')' hydroteiapia (2 godz. w rniesiqcu) oraz dog,terapia (r godz.w rniesiEcu). W ,,(istaleniuc.h ,lyrcit,,,,., zy,rt1zun1,ch z uclzielaniem uczniowi pomocylts'.).,cholrtgic,:uo- l)t)(l(.tgo,qic.zrrtt1.^. r.rwzglgclniollo ziljgcls rewalitlacyjne (l godz.),



;,? jednak poclc;r"r:, roz.nj()\\)'2. clyrcklorem ustalono, z.e z.ajqcia z psychologiem (1 godz.)

/ nrajel rtiwnicz chttraktcr za;gc rcr,l'alidacy.jnych. IJczeir nie realizowal rninimalnego
tygoclniowego wyntiaru godzin z.apc rewalidacyjnych okreSlonego w punkcie
2zalqcz.nika rtr 1 roz.porzqclzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 mxca2017
r, w sprar.r,ic r',rrnowvch planriw,nauczania dla publicznych szk6t (Dz.U. zZ0l7 poz.
703), ponicrrtv- 1 iilali/,,y upisow w ilzienrrikLr tych zajgc wynika, ze zajgcia
rcwrtlrrlrrcl'jn.' plowarl.,or.rc b1,tr otl 3 pazdziclnika 201 8 r. W indywidualnym

1,r[trgriunie ,:rlukacvjrro-tera[)cut),cznyrr] nie uwzglgdniono w ramach zajg6.

rcwalidac;'jn\'!rl) rozwijania urtricaEtno$ci komunikacyjnych przez zajgcia rozwijajqce
umiejgtnoSci :poleczne, w tym urrriejgtnosci komunikacyjne, zgodnie z g 6 ust. 2 pkt 3

ro'z1torz4dzcnrrr IVlinistra Edukacji Narodowe.j z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
wrirunk(lr'i ot.lrtllizo\.\'attru ksztalccnia, wychowania i opieki dia dzieci i miodzieZy
tttepctnrlslltarrrlveh. Iti('(lr)st,JSowanych spoiecznic i zagrozonych niedostosowaniem
spolecznyrn (l)2. LJ, z.')-017 poz. l-571i).

[-'uZeri k].rslr o|ZcCZelrtc nr

spec.jalnego ;, uu,agi rra

I Jczen - kiri lr , orz-ecze nic rtr

specjalrrego z Ltwagr na

o potrzebie ksztalcenia

zaiecenia: objgcie ucznia indywidualnymi

o potrzebie ksztalcenia

, zalecenia: stosowanie iwiczeri

za.lEciarni rcvrttlidac;,.;nyrnr ukierur*owanymi na usprawnianie technik szkolnych,
styrnultrwanii' i koLygowanie zaburzonych iunkcji oraz wzmacnianie posiadanych
urrlic')qtrto(ci rt'_\ rrirt nt t,i'rnic Irirkrirv i zap6hiegapie dalszym nieprawicllowo$ciom.
W irl<1yw'itlu,rlttyttt ptogrrrtttir.: ucluliacyjno-tcrapeLltyczny,m rlkreSlono formy i okes
urlziclrrrriir p()n)()c\/ psychologiczno-pe dagogiczne.l', za.iEcia logopedyczne (1 godz.),
hydrotcrapiti (2 godz. w rnicsiqou) oraz dogoterapia ( I godz. w miesi4cu).
W ,,U,stalenitu'h clyt"sl(1,,r, zwiqzanl,,ch z udzielaniem uczniowi pomocy
ps'1<'11,,1,,f r':iio- [)c(lugo.qic,zncj" .jako zirjgcia rewalidacyjne uwzglEdniono zajgcia
z psyciullcigi,:n (1 goilz.) uraz koLekcyjno-kompensacyjne (1 godz.), Uczef nie
realizoti'ir} Irtittinutincgo l)'g()(lnio\vc!{o w1'rnialu godzin zajgc rewalidacyjnych
rlkt'eSltrrtych rr' punkcie 2 zttl4cz,nika nr I rt>z,porzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowe.j z, dnia 2lJ nrarcil '2011 L, w sprawie ramowych plan6w nauczania
dla publicznrt:h szkol (Dz.Ll, z 2017 poz.. 703), poniewaz z analizy wpisow
w clziennrku za.igc r.v5'nika, ze z.ajgoia rewalidacyjne prowadzone byly
crtl 1 pazclzierrrika 2u18 r,, tz psychologiem od 3 paLdziemika 2018 r.
\\'irrtll,rvillurLlrryrrr Jrrogr;rnrie crlLrkaujrro-tcrupeut),cznym nie uwzglgclniono
w rarnaclr /.]lgc rcwalidacl,jny'ch xrzwijania urniejgtnoSci komunikacyjnych
yt|zezzalgcia roz*'ilajqce umiejgttro(ci spoleczne, w tym umiejg(noScikomunikacyjne,
zgtlclnie z $ r, ust. 2 pkt 3 r'ozporz4dzcnia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
() sier ltrrirr lo lT r. u,' sltrirw,ic w,alunktiw organizow,ania ksztalcenia, wychowania
iopicki clla ,izicci i ntiodzicz! nicpelnosprarvnl,ch, niedostosowanych spoiecznie
i zagrozonl,ct, rriceiostrrsowanicnr sllolecznyrrr (tlz. U. z 2o17 poz. 1578).

sprzyjaj4cyclt koncentrac.ii uwagi, stale poszerzanie wiedzy og6lnej, stymulowanie
percepcji wzrokowej, trenirrg czyLania, W indywidualnym progranrie edukacyjno-
teraPeutyczt)ym okleSlotto fbrtnl, i okres udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogiczn,rj: zaigcia logopedycznc (l godz.), hipterapia (2 godz. w miesiqcu)



:,^;rl:f:,'r,''i,',''i,,!,', ,,Y:oi- -1 
rttiesiqcu) \N "( 'stctteni,c'h ctvrektora nt'iqzanvch

zajgcia reu,rrlidacVi ,,'i",', '1,'!j'!,'l,t ,..'.'.t:",,""lttgiczrtrt' Tteriugogicznei" uwzglgdnionozajEcia reu,rriciacyj1. 
1, *"il'i,' i,!i;i'i'nii"7'^:";,:;:ffrr,,ilriio,"iFtffi::

Le't,ajgcia z psychologiern (1 go11z,) mai4 rdra,niez charakte r zajg( rewaridacyjnych.lJczen nie realizLrje nrinr,ialneg. l),godniorvego wyrniaru godzin zajgcrewalidacyjrrych okresronego * lrrrkri. 2 z,artycz.'ika nr r rozporzqdzenia MjnistraEduktrc'ii N;rrocl'wej z ritiia 28 rnrrrcu 2017 r.w sp,wiu ramowych plan6w naucz,niadla publicznych szk61 1Dz.l). z 20j7 p<t2.. i,,rl puni. wa2 z analizy wpisdwricr rlzicnnik tr z,a.iqc wynika, z,e za jgcia rewaliclacl,jne pror,vadzone byi),od L paidz'ir'r'.ika 20lg r., a z psychorogienr od 3 tr;a2dz.iernika 20lg r,8. tlczelt - klasa , orzeczenie nr
specjalnego z uwagi 1a potrzebie ksztaicenia

, zalecenia: cwiczeniepercepc.ii sJrrchowe.j i wzrokowel, r.zv'i.jarie samodzielnosci uczenia, pokonywaniatrudrtosci, I)r'()\'vaclzenie terapii psychc,peclagogicznej, pr.wadzenie niestandardowychform terapii zgoclnie zbiiz4Jy,ti potrzcbanri oraz. ,no*liwosciami placowki. tJBiofeed'ack' meroda Tonratisa, si. W incrvwiduarnynr programie edukacyjno_te,apeirt1';0711y'n, rkresi,no forrrry i ,rir.es ucizierania o"r;; ;rr.,_r;;;rr"_pedtrgogicz.rrcj: zajgcia z psychologicrn (l.gociz.). rJogote rapia (1 godz. ry miesi4cu).W,,[.',ttulctrl,tc.h r/yrcktoru :r,iqin,,1,r,h : ttcl:itlatni,
1.t,s.yr:hrlrgit.:tro-Ttetlrtg..gtr,znc/,, rrwzglgcl,iorr. ,.r"utiau.fT. (i,,fZ#r, rih::i
podczas l'ozll)owy z dyrektorern rrral,lnu. ze reirabilitacja rur:howa z sl (l goclz.) mar6wniez citruakter za.lg( r.ervaliclacvjrrl,cfi. Uczeh rl. realizowal minimalnegotyg,<l,iow.:i, wyr,iaru godzin rrigi rewariclacl,i.ych okresronego w punkcie2 tal4czttlk'L rtr I rozporz4d'zenra Ministra Iitlirkacji Nar.,rciowe. j z dnia2g marca2017r' w sprawie ramo,,vych prarrciw nauczania dla pubricz,ycrr szkor (Dz.u,22017 poz,703), ponievt,a'z z anajtz.y wpisriw w dzienniku ,_o;g. ,"y,rik a. Le zajgcia rewaridacyjneprorvaclzont: byly od ll paldziernika 2018 r., a..t,r,uilitu.lu ruchowa od l7 wrze$nia2018 r' w indywiduarnym programie edukacyjno-r.ruo.urf.rnym nie uwzgrgdnionow ramaclr z'aig( rev'arrclacy.jnych rrzivijnnrx umie.iitnosci komunikacy.ini,chprzcz za.igci'r r.zra'ii;1.iqce urnie.igt.ric:i sP.icczne" \\, rynr u,,,i..1g,uus.i kurnunikacy.jne,zgoclrrie z I 6 usr. 2 Pkt .l r.ozp,,rrq,lrc,,i, ,,,,, ,,,,.. i.iru".r, Narodowej z dnia9 sicrpnia ).t)l'., r. w sptawic waturrkorv orsan jzowania ksztalcenia, wychowaniai opicki dll dzieci i nrlodziczy niepelnosprawn.\,ch, nie<lostosowanych spoieczniei zagrolony-clt niecjostosowaniem spolecznynr (Dz. L/. z ZOllpoz, l57g).

W l|irkcic korrtroli ltorJcl;uro irrrirlizie r,r,\,lrrall.y Inriy,rvirlual,y progr.am Edukacyjno-'i'elapculy'czn-r' 
zari'ic.a.iqc;,: zlrkr.es isl.rosrih c]osroscrwania wymagari edukacyjnychdo indyr.r.,icluiilrn ch potrzeb rozwoi()\\,\,ch i edukacyjnych ofaz nro2liwo5ci

filli:k';:);,:_:'i,14.dzialania o cha'akrc.zc ,..uunii.ru.-u.jryr, formy i okres

w k t<irym ro,,.,.*1, ll "';'J,,,J"r".,ll:I?'tT_ t:i;?;i# 
;;1,1 JI*ft :ilr,,:rodzic6w uczniir' zakres wspordziarania z p.radniami psych.rogiczno- pedagogicznymi,zajgcia reu'alitlitcvjlte tldlltlwtcdrtie ze wz;rlgtlu na irrdywidu,lne potrzeby rozwojowei eduk.c'y'j.c ()riiz rrr,zriwoici ps,u.rr,,liz.r.;;," ;.;;;,'o.''"n,., okredrono natomiasr:



/i//
zirrtegmu,an),clr rlzialan nauczvcieli i specJalistow prowadzqcych z.alEcia z uczniem

rukierulko'wanc, rla p()prawq jego funkc.jonowania. rodzaiu i sposobu dostosowania

warunkrirv orgirnrz-ac ji ksztalccnia cJo rodzitiu niepelnosprawnosci, organizac.ii zajqc

specjalist)cznyt,lr. sposobu integrowania uczni(rw'ze Srodowiskiem r6wieSniczym

oraz przygolowania iclr ckr samodzielnoSci w Zyciu dclroslym, co jest niezgodne z $ 6 ust'

1 pkt 6 w zwiqzl<u z r\ 5 r'ozporz4dzcnra Ministra Fidukacji Narodowej z.dnia 9 sierpnia

Z0l7 r. w s[)r'a!\ir,walunk6w orgirnizowania kszta]cenia, wychowania i opieki dla dzieci

i rrrloclz-iez1, irrcltelnospmrvn)ch. nicckrstoson'anych spotecznie i zagtohonych

rriedrtstosowilni\'nl sp,rlecztrl'ttt (Dz' l.J. z20I'7 r' poz. 1578)'

Indywidualnv Progran-r Eilukacyjno-'l'erapeutyczne dla ucznia opracowal zesp6l, kt6ry

tworzq nauczye iele i specjaliSci, prowadzqcy zaigcia z uczniem, po dokonaniu

wielospecjalistvcznej oceny pozionru funkcionowania ucznia, uwzglgdniajqc diagnozg

i lvnioski sfitrrl Lrioilane lla ici porlstawie oritz zalecetlia zawarte w orzeczeniu

s pollz-ebic kszrrrlcerria speclalrrego. W z-wi4zku z indywidualnymi potrzebami

rozu,ojou,.l mi i eelirkrcy.]rt1,rli oraz- mozlirvoSciami psychotizycznymi uczniow

wsklzirly'rni vr ()r'zucl-cniu.r potlz-ebie ksztalcenia specjalnego oraz wynikajqcymi

z wielospecjalisn'cznych ocen poziomu t'unkcjonowania zaiEcia rewalidacyjne majq

charakter int'lyiv iclualrtl'. Dyre ktor szkoll' zawiadornii pisentnie, w spos6b przyjqty

w szkgle, r'oclzrt'pw ucz.riia o tcrrninie kazdego spotkania zespotu opracowu.jqcego

i rnocil,fikgjqccf,() int1,v-w,i<lr"ialrr)' progranr eclukacl,jno-terapeutyczny oraz, dokonu.iqcego

wre losltcr.:.jalistr.:zrrvch occr) poziorrtu f ttnkcionowattia ucznia i mo2liwoSci

lcz.cstr)iczeuiil \\ tyr)r spotklriu. W dokurnentar:ji szkoly brak potwierdzenia, Ze rodzice

rrczni(rw otrzYnrrrii kopiq r,r,relospecjalistycznych ocen pozionru funkcjonowania ucznia

oraz ind vrv id ual r rc go program u cclukacyj no-terapoutycznego.

4, Kwalil'ikacje Itrrur.zycieli.

Ko1tl9lq obigLo riokrrnrenlacjE I I naucz.ycieli oraz specjalistow, kt6rym dyrektor

szkoly por,r'icrzr I ltto wttrlzenie z-ii3 g0 ecl uhacVj nych oraz spec; ali stycznych:
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W szkole cltr dnia koltLoli nie zatruclniono r)auczyciela techniki, jednak z wyjaSniefl

dyrektora wyniktr, Ze podejmuje dzialania w tym zakresie. Obecnie zalgcia techniki

prowaclzone s,4l,rze'l. nauczycieli z-atrLrdnionych w szkole nie posiadaj4cych wymaganych

kwalifikac.ji, co jcsL niezgorine z przepisanti $ 4 ust.l rrt'zporz-,:4dzenia Ministra Edukacji

Nar.9rl9wu,i z tlrrrl I srerpnil 20l'7 r. rv sprawie szczegotowych kwalifikacji wymaganych

ocl nituczicicli tt)2.1,. t.2017 r. poz. l'575)'

W szkgle lr;ew,actzone sq clzienniki L'dJqC rewalidacyjnych dla poszczeg6lnych

ucznii:w - nie u,szy,stkie zawierai4 porwicrdzcnia przeprowadzania zai96 (dotyczy zajg(

prowadzonl,ch przcz .jednego nauczyciela), c0 jest niezgodne z $ 11 ust, 1

rszporzqcl'z,enia \'linistra l-.clukacji Ntrroclowe.j z dnia 25 sierpnia 2017 t. w sprawie

spr-rsobu prov\lirlze niit przet pril;liczne plzeclsz.kola, szkoly i placowki dokumentacji

przet-ricgrr natr;zr.rrria. dzialalrro(ci u,ychou,awczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej

dokumentircji.

10, Opis u.jarvnionych nicllrau,iclJor,i,oSci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzku

ze stwiercjzrtpynri nie pran icllowoiciartti w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opie klriczc,i oraz rinr,i clziirlillnoici statLttou'ej sz.kttty'i plactiwki: ttie stwierdzono.

11, Na podstawic aLt. :i5 usr, 4 usurwy z clnia 14 grucirria 2016 r, Prawo o$wiatowe (t.j' Dz'U.

't,2Q18 t. poz. 9L)(> t potrt. zrl.) zaleca sig:

l) Wyznacz.y,c z.iiigcia eclukacyjne oraz zintegrowane dzialania i zajqcia okre5lone

w ildywiclLtalrt\ trt 1.lrogtamie oclukacyjnr;-lcrapelrtycznyrn, realizowane wsp6lnie

z irrnyrni nauczycielruri ptl.c1, u rirczle ieli posiada.jqcyoh kwalifikacje z zakresu

pcdap,ggili.i :lreci"rlrrci \\ celu i,r'spt'iltrrganizowania ksztalcenia uczni6w

rricprellssprau,lr ch ILrb ivyznacz-yc z-a1gcia, w kttirych ci nauczyciele uczestnicz,qzgodnie

z $ 7 usr. 8 r\)/polzE(lzeniti Ministra L,dukacji Narodowe.i z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w sprai,vie rvar.rrnl<ru olgunrzou,aniA ksz.talcenia, wychowania i opieki dla dzieci

intlt,dzic2), rii(pcltlospt'il\^/n),ch. niedost()sowan,r-ch spoler;znie i zagro2onych

ttiecirrstosowilt)r,.'rl) spoleqTn;lll ([)2. (]. z 20lt7 ptt't. t578)'

l'etntitt ttlrlizl..;l: I ptutlttt:t ltlll'i rtrktr.

I{eaiizirwar.. zirlceia rcwalirittcyjne \^/ wynriarze okleslollyrll w punkcie 2 zalqcznlkaw 1

rozlrorz-qdz-enirr Mitrislrit Edukircji Narodowcj z dnia -28 marca 2017 t. w sprawie

rarrrtrw'yclt prlalt,rw tiiir.tczittlia dla publiczrl)'clt szkol (Dz'U' '22017 poz.703).
'l'ernrin rcaliza.rli: 15 Iistopadtr 2018 Loku

Urvzglgcltric u przvltirdku Ltcznirivr.'7 rllltJ--zntent. \v t)/lI) 7- zespolcm Aspergera, w ramach

ntjEc r.cwalitl,ie 1,ip1ch, \\' iuclirr,rri6p,'1,,r'rr'', p199,rarnie edukacyjno-terapeutycznym

rrrz-r.vi.ianie uttticjgtn,iici l<ottrLtniklcyirlych prl,ez zajgcia rozwijajqce umiejgtnoSci

spgleczlc. w tvrlt trrnie.jqtnoici konrtrnikac;'jnr:, zgoclnie z $ 6 ust. 2 pkt 3 rozpotzqdzenia

N4inistLa t.,clrrkrcji NaLodowey z rlnia 9 sieLpnia 2011 r. w sprawie warunk6w

6rgarrizgrvanirr kszri.rlccrria, rvvcltovvania i opieki dla dzieci i mlodzie2y

?)

3)
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4) okreslii w irrtlywirlualllyrn pr.grrrnrie cdukacrjn,-rerapeutycznym 
zintegrowanedz'ialania l)auczlrcjsli i specjalisr<)w prr-rw'aclzqclcrr z,rjgc, ia z uczniem ukierunkowanena poprawq jcg, tunkcjonowania, warunki clo nauki, spos6b integrowania uczni6wze $rodowiskrenr rowiesniczy,t' w tynl z uczniarni pelnosprawnyrni. przygotowanieuczni6w do srrttodziel,osci ia' zyciu rlor.slv,r, ,guani. z zgodnie z $ 6 u.st. 1 pkt 6w z'wi4zkt z g :i p117p6rz,qt)z,e,ia Ministra L:ciukacjiNarod,rwcl z crniag sierpnia 20r7 r.w sprawie n'rt.utlkriw olSi]ttiz()w,,tia ksztalcc,ra. *f.no*rnln iopieki dla dzieciimiodziezl' :riepcrrr.sprari,\,ch.,,i.;;r,;;,;"r;.;;' 

s,orecznie i zagrozonychniedosto.sou,an ietn ,p.r1..r,lr,u., (Dz, l) . z 20l7 t. poz.l 5 7g).'lerrnin realizacji: 1 grudnia 201g roku,
5) Powierzai pror'r"adzeni e zajgc edukacyjnych nauczycierom posiadaj4cym kwarifikacjecrk'eslone przepisarni $ 4 ust l rrz'porz\dzenia Minlstra Eciukacji Narodowej z, dnia 1sierpnia 2017 r' rv sprawie szczegol.tvych kwalilil<acji w,yrnaganych ocr nauczycieri (Dz.

,:#li' 
I' po7' 1575)'c|rt-vcz1'latruclnicnra 

w'szk<-rrc nauczyciera cro prowadz eniazajgc

_. ferrnin realizacjr: I grudnia 20lg roku.
6) Prowadzic dzic,nikizajgo rewalidacy.lnyc'h zgodnie z g l 1 ust, 3 r,zpo rzqdzeniaMinistraEdukacji Narorrowej z crnia 2-5 sierpnia ioll ,. i" ,p*.i. sposobu prowadzeniaprzez publicznir przedszk,la. szk.h' i 1;lar:6*ki croktrrrierrtacji przebiegu nauczania,c{zialaln.ici wr,'.liorvrrw,czc,i i .picku,i.r.,, ,,,,,, rrdz_rritirr tc,; cl.kumentacji (Dz. U. 22017r,, poz. 1646)

'l'errnin realizacji: 15 listopaclir 20lg nrku.

niepelnosprawnych, niedostosowanych
spotecznym (Dt.,rJ,;::ffi;"wanvch 

spolecznie i zagroLonl'ch niedostosowaniem
'l'errnin rcalizarrii: I grucllia 20lg roku.

ldzb6111nru plolokolu kontlol i :
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byrektorowi szkoly/plac6wki' w terminie 7 c]ni roboczych ocrdnia otrzymania protokolu kontrori,prz'vsluguie prawo' zgl,sz'cni' pit.*ry.rr, ,,roiy*l*unv.r-, zastrze.eh dotyczqcych ustareriz:ittarrvch w pr,tokole k.;111e11 
'do 

Srqskieg; K;i;;r"cis*iu,y, ;ft;;#.0* + ra,40_024Kattrwice' zgodnie z $ lt3 rrst' l. t<""f irqazi,ia Minisil E,ruu..irNarodowej z dnia25 sierpnia201 7 roku w sprawie nadz.i'Lr p.drg;;i;,ego (Dz, u. z zotr-r., pnr,.r 65g).
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