DK-BB.5532.26.2018
Protokol kontroli planowej

l.

Nazwa szkoly, siedziba: Gimnazjum w Goleszowie, ul. Szkolna 2, 43-440 Golesz6w

2. Imig i nazwisko dyrektora: Aleksandra Studnik
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzor pedagogiczny:

Sl4ski Kurator OSwiaty,

- 024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Aldona Fulczyk, Karolina Kaliska-Skrabanta
5. Data wydania i numelupowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 12 czerwca 2018 r.,
40

rm'

3226.20t8ffit$tr-

DK-BB.55
6. Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 19 czerwca 201 8 r.
7. Tematyka kontroli: ,,Ocena prawidlowoSci zapewnienia warunk6w i organizacji ksztalcenia
uczni6w niepelnosprawnych w szkolach og6lnodostgpnych"
8. CzynnoSci kontrolne:
1 ) Analizowano dokumentacj g szkoly:
a) orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
b) dzienniki zajg( specjalistycznych w formie elektronicznej, indywidualne programy
edukacyj no -terapeutyczne,
protok6l
posiedzenia rady pedagogicznej Gimnazjum w Goleszowie z 2l wrzeSnia 2017 r.
c)
(pkt 5- powolanie zespol6w do opracowania arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcj onow ania ucznia oraz IPET),
d) wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcj o no w ania ucznia,
ffi-";dz'c6w uczni6w posiadaiqcych orzeczeyia

edukacyjno-terapeutycznych i wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowaniaucznia.
2) Przeprowadzono rozmowg z P. Aleksandr4 Studnik, dyrektorem Gimnazjum
w Goleszowie.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrolg przeprowadzono w Gimnazjum w Goleszowie 19 czerwca 2018 r. w zwt4zku
z kontrolE planow4 w zakresie oceny zapewnienia w szkole prawidlowych warunk6w i organizacji
ksztalcenia uczni6w niepelno sprawnych.
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w przepisach prawa. Ksztalcenie tych prowadzone jest w szkole nie dluzej ni? do kofrca roku
szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w kt6rym uczefi konczy 21. rok Zycia, odpowiednio

w nastgpuj4cych oddzi utu"t,,*rawnemu
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We wszystkich kontowanych przypadkach szkoia nie
reahzacji:
- zaleceh zawartych w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego, co jest niezgodne
$ 5 ust. 1 pkt I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y

$

niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie r zagrolonych niedostosowaniem spolecznym
(Dz. U. poz. l1l3 ze zm.);
- zaJge specjalistycznych, co jest niezgodne z $ 5 ust. 1 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i m\.odzieLy niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie
i zagrolonych niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz- ll73 ze zm.) i $ 7 ust. 1 pkt 4
rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i orgarizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkolach i plac6wkach (Dz. U. poz. 532, ze zm.).
W lad kontrolowanych przypadkach (uczniowie ff{ED szkola nie zapewnia realizacjr
innych zajE6 odpowiednich ze wzglEdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
mozliwoSci psychofizyczne uczniu co jest niezgodne z $ 5 ust. 1 pkt 4 rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie
i zagroZonych niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz.lll3 ze zm.)
We wszystkich kontowanych przypadkach szkola zapewnia warunki do nauki, sprzQt
specjalistyczny i Srodki dydaktyczne, odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwoSci psychofizyczne ucznia. S4 nimi:
a) warunki do nauki: gabinet pedagoga szkolnego (psychologiczny), pierwsza lawka,
b) sprzgt specjalistyczny: komputer,
c) Srodki dydaktyczne: gry dydaktyczne, edukacyjne, bryly przestrzenne, pluzzle jgzykowe.
W ramach zajgt z klas4, w tym pozalekcyjnych.
Ponadto zapewnra tym uczniom zajgcia

fliepelnosprawnych zostaly opracowane indywidualne programy
edukacyjno-terapeutyczne, okreSlaj4ce zakres i spos6b dostosowania wymagari edukacyjnych,
o kt6rych mowa w art. 44b ust. 8 pkt I ustawy o systemie oiwiaty, do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz molliwoSci psychofizycznych ucznia, w szczeg6lnofici przez
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy zuczniem.
Stwierdzono, 2e indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny okreSla zintegrowane
dzial.ania nauczycieli i specjalist6w prowadz4cych zajEcia z uczniem ukierunkowane na poprawg
je-sl niezgodne z $ 6 ust. 1 Pkt 2
jego funkcjonowania, z wyj4tkiem
lit. a rozporzqdzeall Ministra Edukacji Narodowej z--iJF.Fa 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w
organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y niepelnosprawnych,
niedostosowanychf spohnznie i zagpinnVch.si
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- dzialania wspieraj4ce rodzic6w ucznta a takle w zaleilnoici od potrzeb, zakres wsp6ldzialania
z poradniarmlps,yc@ogiczpqgmdagpgie6rypU,,..v(,${*rpo.E4lianU specjalistycznymi, specjalnymi
oSrodkami Siltolno-wychowawczymi, plaidwkami dodkonalenia nauczycieli, organizacjami
pozarz1dowymi oraz innymi instltucjami dzialqqcymi na rzecz rodziny, dzieci imlodzieLywskazano poradnig psychologiczno-pedag ogicznq, w tym specjalistyczn4,
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dzialania z zal<resu doradztwa edukacyjno-zawqdowego i spos6
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nie okreSla w przypadku uczni6w nr€E
Sinnychzajg(, odpowiednichze wzglgdu indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
mozliwoSci psychofizyczne ucznia, co jest niezgodne z $ 6 ust. 1 pkt 3 rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieZy niepeinosprawnych, niedostosowanych spolecznie
i zagrohonych niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz. lll3 ze zm.),
W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym okreSlono zakres wsp6lpracy
nauczycieli i specjalistow zrodzicami ucznia w realizacjiprzez szkolg zadahzwrqzanychz
- reahzacjqzalecenzawartychw orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
- zapewnieniem warunk6w do nauki, sprzEtu specjalistycznego i Srodk6w dydaktycznych,
odpowiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moZliwoSci
p sycho fi zy czne uczni6w,
- or ganizacj q zaj gC rewal idacyj nych,
- integrowaniem uczni6w ze Srodowiskiem r6wieSniczyffi, w tymzuczniami pelnosprawnymi,
- przygotowaniem uczni6w do samodzielnoSci w zyciu doroslym.
W indywidualnym programie-edukacyjno-terapeutycznym nie okreslono organizacji za1EC,
specjalistycznych dla uczni6* .,, ! 3C, e We wszystkich kontrolowanych przypadkach nie
okreSlono organizacji innych zajgd odpoiiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwoSci psychofizyczne uczni6w, co jest niezgodne
z $ 6 ust. I pkt 6 w zwiqzku z $ 5 rozporzqdzema Ministra Edukacji Narodowej z dnia
24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i mLodzie?y niepelnosprawnych, niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz. lll3 ze zm.).
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny okresla w zaleLnoici od potrzeb ucznia
niepelnosprawnego rodzaj i spos6b dostosowania warunkow organizacji ksztalcenia do rodzaju
niepelnosprawnoSci ucznra, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagaj4cych to
ksztalcenie.
W ramach zqgc rewalidacyjnych w indywidualnym program edukacyjno-terapeutycznynT
uwzglgdniono w szczeg6lnoSci rozwijanie umiejgtnoScr
przypadku
w tym umiejgtnoSci

ualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowal zpqp6l, kt6ry
i specj al i Sc i pr ow adz7cy zaj gcia z uczniem.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowai Zesp6l
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dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzglgdniaj4c diagnozg i wnioski
sformulowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie ksztaicenia
specjalnego, we wsp6lpracy, w zalehnolci od potrzeb, z porudni4 psychologiczno-pedagogiczn4, w
tym poradni4 specj alis ty cznq.
Dyrektor szkoly zawiadomil pisemnie, w spos6b przyjEty w tej szkole, rodzic6w ucznia
albo pelnoletniego ucznia o terminie kahdego spotkania zespolu opracowuj4cego i modyfikuj4cego
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonuj4cego wielospecjalistycznych ocen
poziomu funkcjonowania ucznia i mozliwoSci uczestniczenia w tym spotkaniu. Rodzice ucznia
albo pelnoletni uczeri otrzymali kopiE wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania
ucznia i indywidualne go pro gramu e dukacyj no -terapeutyc zne go .
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne zostaly opracowane dla uczni6w przed

dniemwejSciaw2ycierozporzEdzenia,G{-*rffiI,zostalydostosowanedowymog6w
okreSlonych w tym rozporzqdzeniu w terminie do dnia 30 wrzeSnia2)lT r.

W szkole, w kt6rej ksztalceniem specjalnym s4 objgci uczniowie posiadaj4cy orzeczenie

opotrzebieksztalceniaspecjalnegowydanezewzg|q&liltym#,lub

zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadaj4cych kwalifikacje
specjalnej w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w
iliepelnosprawnych.

Dyrektor szkoly, uwzglgdniaj4c indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjrffiu,
mo2liwoSci psychofizyczne tcznia niepelnosprawnego, wyznaczyl zajEcia edukacyjne oraz
zintegrowane dzialania i zajgcia okre6lone w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, realizowane wsp6lnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli posiadaj4cych
kwalifikacj e z zakresu pedagogiki specjalnej w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w
niepetrnosprawnych, lub w kt6rych ci nauczyciele uczestnicz4.
Dyrektor szkoly powierzyl prowadzenie innych zajg6 odpowiednich ze wzglgdu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwoSci psychofizyczne tcznia
niepelnosprawnego, w szczeg6lnoSci zajqcia rewalidacyjne, nauczycielom lub specjalistom
posiadaj4cym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepelnosprawnoSci vcznta.
nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiEzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuhczej

10. Opis ujawnionych

or az

innej dzialalno Sci statutowej szkoty I plac6wki : ni e dotyczy.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnialzlarL t+ grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz.U 2018 poz,996 zpoLn. zm.) zalecasig:
1. realizowal zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia specjalnego zgodnie
z g 5 ust. 1 pkt 1 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia24lipca2015 r- w sprawie
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y
niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagrolonych niedostosowaniem spolecznym
(Dz. U. poz. lll3, zp62n. zm.);
Termin realizacji zalecenia 30 wrzeinia 2018 r.
2. organizowa1 zapcia specjalistyczne, zgodnie z $ 5 ust. I pkt 3 rozporz4dzema Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r, w sprawie warunk6w organizowanta ksztalcenia,
wychowania. i,,Qpieki dla dTieci i mlodzie7y niepelnosprawnych, niedostosowanych spotrecznie

i,%Eitiltidiffi"sBolecznym(Dz.U.poz.l]l3,zpo2n.Zm.),oktorychm9wa
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Ministra Edukacji N?-i1#tw-ej'f;Unie:s$3ervietniar?glU r.
organizacjL pomocy pffidffiEi;]no-peaaeogi&fri'w pu6iit-hvcrr
przedszkolach, szkotach i plac6wkach (Dz. U. poz. 532, zp62n. zm.);
Termin realizacji zalecenia 30 wrzeinia 20lB r.
3. organizowad inne zqEcia odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz moZliwoSci psychofizyczne ucznia zgodnie z $ 5 ust. 1 pkt 4 rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania
ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzie?y niepelnosprawnych, niedostosowanych
spolecznie r zagroaonych niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz. 1113, z poln. zm.);
Termin realizacji zalecenia 30 wrzeinia 2018 r.
4. opracowa6 dla uczni6w niepelnosprawnych indywidualne programy edukacyjnoterapeutycznego okreSlaj4ce zintegrowane dzialania natczycieli i specjalist6w prowadzqcych
zajqciazuczniem, w tym dzialania o charakterze rewalidacyjnym, zgodnie z $ 6 ust. I pkt2lit. a
rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnra 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w
organizowaria ksztal.cenia, wychowania i opieki dla dzieci r mlodzie?y niepelnosprawnych
niedostosowanych spolecznie i 4po.39*Ig[$sgssowaniem spotecznym (Dz. U. poz. 1113,
zpoZn. zm.);
Termin realizac.ji zalecenia 30 wrzeinia 2018 r.
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5. opracowad dla uczni6w niepelnosprawnych indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
zgodnie z $ 6 ust. I pkt 3 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dma24 lipca2075 r.
w sprawie warunk6w organizowania ksztatcenia, wychowania i opieki dla dzieci r mlodzieZy
niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagrohonych niedostosowaniem spolecznym
(Dz. U. poz. 1113, z p62n. zm.), tj. okreSlaj4cego formy i okres udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w kt6rym poszczegolne formy pomocy bgdq
realizowane i o ktorych mowa w rozporzEdzeniu Ministra fdukacji Narodowej z dma 30 kwietnia
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogrcznei
w publicznych przedszkolach, szkolach i placowkach (Dz. U. poz. 532, z poLn. zm.);
Termin realizacji zalecenia 30 wrzeinia 2018 r.
6. opracowai dla uczni6w niepelnosprawnych indywidualnych program6w edukacyjnoterapeutycznych okreSlaj4cych inne zajgcia odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwo6ci psychofizyczne ucznia, zgodnie z $ 6 ust. I pkt 5
rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w
organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodzieZy niepelnosprawnych,
niedostosowanych spolecznie i zagrohonych niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz. 7173,
zpoLn. zm.);
Termin realizacji zalecenia 30 wrzeinia 2018 r.
7. okresli6 w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych zakres wsp6lpracy
nauczycieli i specjalistow z rodzica;rri ucznia w realizacji przez szkolg zadah zwiqzanych
z organrzacjq zajE(, specjalistycznych, o ktorych mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach
i plac6wkach, organizacjq innych zajgc odpowiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz moZliwoSci psychofizyczne uczni6w, w szczeg6lnoSci zajE(,
rewalidacyjnych zgodnie z $ 6 ust. 1 pkt 6 w zwiqzku z $ 5 rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania
i opieki dla dzieci i mlodzie?v niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie r zagrohonych
niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. poz. IIl3, zp62n. zm.).
Termin realizacji zalecenia 30 wrzeinia 2018 r.
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PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

podpis dyrektora szkolylplac6wki, miejsce i data odbioru protokoiu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeZeh dotycz4cych ustalen
zawartyci w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la,
40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnra
25 sierpnia 2017 roklw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)

