DK-88.5533.1.43.2018

Protok6l kontroli doraZnej

1.

Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Liceum Og6lnoksztalc4ce w Zespole
Og6lnoksztalc4cych i Technicznych w Mil6wce, ul. Dworcowa

2. Imig

17 o

Szkt6l

34-360 Mil6wka

i nazwisko dyrektora: Cecylia Dunat

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40

- 024 Katowice, ul. Powstarictiw

4. Imig
5.

41a

i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

Data wydania

i

numer upowaZnienia do przeprowadzenra kontroli: 08.11.2018 r.

DK-BB.ss33.1.43.2018
6.

Terminy rozpoczEciai zakohczenia kontroli: 09.11.2018 r.

7. Tematyka
8. CzynnoSci

-

09.11.2018 r.

kontroli : P rzestrzeganie zapis6w statutu szkoly.
kontrolne:

Kontrolg

przeprowadzono

W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpuj4ce

czynnoSci: rozmowg

z dyrektorem szkoly

oraz

oraz wychowawc4 klasy, do kt6rej \czEszcza
nastgpuj4cych dokument6w: arkusz organizacji pracy szkoly na
v,fiaz

analizg

rok szkolny 201812019

z aneksami, plan nadzoru pedagogicznego, e-dziennik zaigt,lekcyjnych, statut szkoly,

plan pracy szkoly, rejestr uchwal rudy pedagogicznej, protokoiy ze spotkair

rady

pedagogicznej, kwalifi kacj e nauc zy ciela

dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej otaz
procedury udzielania

i

organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

specjalnego, orzeczenia

i

i

ksztalcenia

opinie, notatki sluzbowe dyrektora szkoly, przedmiotowy system
szkolny planzajg6.

oceniania zprzedmiotu: geografia, protokoly z

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidiowoSci:
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajg( rewalidacyjnych
W Zespole Szk6l Og6lnoksztalc4cych i Technicznych w Mil6wce zostal opracowany
statut, zatwierdzony uchwal4 Rady Pedagogicznej

Nr

81201712018

w dniu 28.11.2017 r'

Statut zawiera informacje dotyczqce organrzacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
i ksztalcenia specjalnego (Rozdziat IV $ 18, RozdzialY $ 38) oraz wsp6lpracy z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi

i

innymi instytucjami dzialajqcymi na rzecz rodziny,

dzieciimlodzie?y (Rozdzial IV g 19).
Ponadto,

w

szkole opracowano procedurg udzielania pomocy psychologiczno-

i organizacji ksztalcenia specjalnego. w punkcie g ww. procedury wskazano
dziatania szkoly w przypadku, gdy uczeh posiada orzeczenie o potrzebie ksztalcenia

pedagogicznej

specjalnego.

W

zatwierdzonym

w dniu 29.05.2018 r.

przez Starostg Zywieckiego

arkuszu

otganizacji pracy Zespolu na rok szkolny 20l8l20lg nie zostaly ujEte zajgcia rewalidacyjne
dla uczni6w posiadaj4cych orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego ze wzglgdu

na

dostarczone dyrektorowi szkoly oSwiadczenia rodzic6w

rezygnacji

i

z

uczestnictwa

w

tych uczni6w, d,otycz4ce

zajgciach rewalidacyjnych na terenie szkoly: oSwiadczenie

zorganizowanie zajgi dydaktyczno-wyr6wnawczych z przedmiot6

Aneksem nr 1 oraz nr 4 do arkusza oryanizacji pracy Zespolu wprowadzono zmiany,
dotycz4ce m.in. organtzacji

I

Aneks nr 1 obowi 4ruje od,dnia 01 .0g.2018 r., aneks nr 4 od dnia 15.10.2018 r.

Z

ustnych oSwiadczeri oraz udostgpnionej przez dyrektora dokument6w wynika,
2e aktualnie do Liceum Og6lnoksztalc4cego ucz1szcza 116 uczni6w w czterech oddzialach.

w

klasie pierwszej utworzono oddzial integracyjny liczqcy 20 uczni6w,

zapisy temat6w w e-dzienniku informuj q o realizacji zajEc rewalidacyjny.h

I

w oparciu o zal4cznik ttr 5
do procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

i

orgarrizacji ksztalcenia

specjalnego dyrektor zawarl w

kt6re mog4 byc realizowane na terenie

szkotry, zaakceptowane

2

Ponadto,

w

ramach wspomagania

realizowane

sq

zajgcia

zgodnie ze wskazaniami

w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego.
Dyrektor zatrudnia nauczyciela wsp6lorganizuj4cego ksztalcenie ucznia

I

w wymiarze

Zajgcia rewalidacyjne
prowadzone s4 indywidualnie

w

z uczniem, co

nie

orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego.

jest zgodne

z zaleceniem wskazanym

W orzeczeniu wskazano na koniecznoSd

prowadzenia zajg(, rewalidacyj nych o charakterze

Dyrektor szkoly oSwiadczyl, ze do Liceum

Nauczyciel wsp6lorganizujqcy ksztalcenie

I
W szkole dokonano

orM

Jf

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

(protok6l z posiedzenia Zespolu ws. organizowania
pedagogicznej

z

Aniu

w kt6rym

I.),

wymagan edukacyjnych, formy

i

i

udzielania pomocy psychologiczno-

okreSlono zakres

i spos6b dostosowania

okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
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ze sprawdzon4 i

ocenionq pisemnq prac4 swojego dziecka zwraca

iq

nauczycielowr.

Na pro6bg rodzica, nauczyciel omawia sprawdzon4 i ocenionq pisemnq pracg ucznia.

Szkolne zasady oceniania

z

przedmiotu: geografra zawieraj4 informacje

o

mo2liwoSci

wglqdu rodzic6w do prac pisemnych swoich dzieci -,,Sprawdziarry mog4 by6 r6wnie2 udostgpnione
do wgl4du rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia na ich proSbg".

Z powyaszymi regulacjami rodzice uczni6w zostali

zapoznani z poczqtkiem roku szkolnego

podczas zebrania z wychowawc4 klasy.

Ponadto, dyrektor szkoty oraz wychowawca

10.

I

oSwiadczyly,

w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
nieprawidlowo$ciami w dzialalno$ci dydaktycznej, wychowawczej

Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci
ze

stwierdzonymi

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono
11.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia

z

dnia L4 grudnia 20L6

r. Prawo

o6wiatowe

(Dz. U. z 2Ol7 r. poz. 59 i 949 ) wydano zalecenia:

1.

Dokonad modyfikacji Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego'
opracowanego

dla ucznia posiadajqcego

orzeczenie

specjalnego, uwzglgdniajqc zalecenia wskazane

w

o

potrzebie ksztalcenia

orzeczeniu oraz

oceng

efektywnoSci programu, we wsp6lpracy z poradniq psychologiczno-pedagogicznq'

r. w sprawie
opieki dla dzieci i

zgodnie z S 6 rozporzqdzenia MEN z dnia 24 lipca 2015

organizowania ksztalcenia, wychowania

i

niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie
spolecznym (Dz" U. z 2015 r.

2.

poL

i

warunkdw
mlodzieiy

zagrolonych niedostosowaniem

1113).

Powierzyd zajgcia naucrycielom

tub specjalistom posiadajqcym lrwalifikacje

odpowiednie do rodzaju niepelnosprawnoSci ucznia,

w celu wsp6lorganizowania

ksztalcenia specjalnego, zgodnie z S 7 ust. 1 rozporzqdzenia MEN z dnia 24 lipca
2015 r. w sprawie warunkdw organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla

dzieci

i

mlodzieiy niepelnosprawnych, niedostosowanych spolecznie i zagroionych

z 2015 r. pou 1113) oraz zgodnie z $ 23
rozporzqdzenia MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegdlowych kwaliftkacii
niedostosowaniem spolecznym (Dr" U.

wymaganych od nauczycieli (Dz" U. z 2017 r., poL 1575).

3. Zorganizowafl. dla

ucznia posiadajqcego orzeczenie

specjalnego zajgcia rewalidacyjne

o

potrzebie ksztalcenia

w wymiarze wskazanym w ramowym
5
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