DK-BB.5532.t9.20t8

Protok6l kontroli planowei
1. Nazwa szkoly/plac6wki,

siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Zywcu, ul.

Grunwald zl<a 10, 43-300 Zyw iec
Imig i nazwisko dyrektora: Magdalena Nowakowska
Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny:

S[ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstarflc6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: EDbieta Sobieska

i

Data wydania

numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli:

7

czerwca 2018 r.,

DK-88.s532.19.2018
Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 8 czerwca 2018 r.

Tematyka kontroli: PrawidlowoS6 wsp6lpracy publicznych poradni psychologicznopedagogicznych z przedszkolami i szkolami.
8.

CzynnoSci kontrolne:

dokonano analizy dokumentacj i plac6wki:

o Plan pracy na rok 201612017,
o Podsumowanie dzialalnoSci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
o Orzeczenia 2201612017,
a

Dzienniki nauczycieli i

o

Karty pracy w terenie nauczycieli specjalist6w w 201612017,

a

Spis

o

Spis

i dokumentacja

i

specj alist

zajE6

dokumentacja

w Zywcu,

6w z 201 612017,

i udzielanej pomocy dla dzieci i mlodziely w 201612017,

zajg|

i

udzielanej pomocy nauczycielom, wychowawcom,

specjalistom, rodzicom i pelnoletnim uczniom,
Dokumentacj a pracy zespol6w zadaniowych,

.

Oferta i materialy edukacyjne przygotowane przez poradnig dla uczni6w, nauczycieh,

wychowawc6w i rodzic6w.

przeprowadzono rozmow g zi

o Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w

Zywcu Pani4 Magdalen4

Nowakowsk4.

9.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

o

Na terenie dziaNaria poradni funkcjonui4: 42 przedszkola, T2 szkoly,l plac6wka.
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o
o

Liczba dzieci i nilodzie?y objgtej wsparciem poradni w przedszkolach 1050, w szkolach
17711, w plac6wce 290, w ramach wczesnego wspomagania - dzieci ponizej 2,5 roku zycial9l. N-4cznie wsparciem objgto 2055 dzieciim\odzieZy..
Poradnia podigtra wsp6lprac9 z 42 przedszkolami, 72 szkolami, 1 plac6wk4.

psychologiczno-pedagogiczna wsp6lpracuje z 6 przedszkolami, 29 szkolami
organizowaniu przez przedszkola, szkoly i plac6wki pomocy psychologicznopedagogicznej oraz opracowywaniu i
realizowaniu indywidualnych program6w
edukacyjnoterapeutycznych oraz indywidualnych program6w zajg(, rewalidacyjno-wychowawczych.

1.1 Poradnia

w udzielaniu i

1.2 Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zywcu nie wplyn4t ani jeden pisemny wniosek
dyrektora przedszkola, szkoly lub plac6wki lub rodzica dziecka niepelnosprawnego albo
pelnoletniego ucznia niepelnosprawnego, w okreSleniu niezbgdnych do nauki warunk6w, sprzgtu
specjalistycznego i Srodk6w dydaktycznych, w tym wykorzystuj4cych technologie informacyjnokomunikacyjne, odpowiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe

mo2liwoSci psychofrzyczne dziecka niepelnosprawnego

albo

i

edukacyjne oraz

pelnoletniego ucznia

niepelnosprawnego.

1.3 Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom,
wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom udzielaj4cym pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu, szkole lub plac6wce.
Dotyczy to:
-

116 nauczycieli,
- 0 wychowawc6w grup wychowawczych,
- 64 specjalist6w,
i niZej w)rmienion)rch form:

udzial

w

spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawc6w grup
wychowaw czy ch i soeci alist6w
udziaL w zebraniach rad oedasosicznvch

5

J

l0

warsztaty
sruov wsoarcra
wvkladv i orelekcie
Drowadzenie mediacii
interwencia kryzysowa
dziaNalno 3t, informacvi no - szko leni owa

organizowanie

i

prowadzenie

0
0
0
0
0

sieci wsp6lpracy i

samoksztalcenia
dla nauczycieli, wychowawc6w grup wychowawczych i specj alist ow, kt6rry
w zorganizowany spos6b wsp6lpracuj4 ze sob4 w celu doskonalenia swojej
Dracv" w szczes6lnoSci ooorzez wvmiane doSwiadczeri

10

2. Zespll orzekaj4cy dziaNajEcy w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania
informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia zasiggal opinii nauczycieli
szkoly, do kt6rej uczenuczgszcza lub wychowawc6w plac6wki, w kt6rej uczen przebywa.
Przy wydaw ari.u orzeczefi zesp6l zasiggal opinii: 1 8 1 przedszkoli, 328 szk6l,3 1 plac6wek.
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3.1 Nauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznej nie uczestnicz4 w spotkaniach zespolu
nauczycieli i specjalist6w pracuj4cych z uczniem w szkole, opracowuj4cego indywidualny program
edukacyj noterapeutyczny.

Dyrektor wyjaSnil, Ze aadna szkola nie zglosila takiej potrzeby
o uczestnictwo w spotkaniu.

i

nie zwr6cila sig z

proSb4

psychologiczno-pedagogicznej nie uczestnicz4 w dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowanianczniadokonywanej w szkole.
Dyrektor wyjaSnil, 2e Zadna szkola nie zglosila takiej potrzeby i nie zwr6cila sig z proSbq o
uczestnictwo w dokonaniu WOPF tcznia.

3.2 Nauczyciele z poradni

ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oruzinnej dzia\alnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

10. Opis
11.

t4

Na podstawie

2016

r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 2017, poz.
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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Dyrehorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2eit dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstarictw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,
poz. 1658).
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