DK-8B.5532.24.20L8

Protok6l kontroli planowej
1. Nazwa szkoly: Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Kr6lowej Swigtej Jadwigi
w Koszaraw ie, 34-332 Koszaraw a 67 5
2. Imig i nazwisko dyrektora: Roman Zoi
3. Nazwa i siedziba org-u sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 6 czerwca 2018 roku,
DK-88.5532.24.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 12 czerwca 2018
organizacji
7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia warunk6w
ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych w szkolach og6lnodostgpnych.
8. CzynnoSci kontrolne: roimowa z dyrektorem, dokumentacja uczni6w niepelnosprawnych
obj gtych ksztalceniem specjalnym.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrole przeprowadzono w zwiqzku z kontrol4 planow4 w zakresie oceny prawidlowoSci
zapewnienia warunk6w organizacji ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych w szkolach
og-6lnodostgpnych. Kontrolq zostalo objgte Niepubliczne Gimnazjum Fundacji Ift6lowej Swigtej
Jadwiei w Koszarawie.
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@iowiniepelnosprawnemu:realizacj9zaleceizawartychworzeczeniu
o potrzebie ksdalcenia specjalnego, warunki do nauki, sprzgt specjalistyczny i Srodki

dydaktyczne, odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
moZliwo$ci psychofizyczne ucznia, zajgcia specjalistyczne, o kt6rych mowa w przepisach
rozporzqdz"ri * rpru*ie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznei
w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach, inne zajgcia odpowiednie ze wzglgdu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjue oraz mo2liwo6ci psychofizyczne uczni4
w szczeg6lnoSci zajgcia rewalidacyjne, integracjg ucznia ze Srodowiskiem r6wieSniczym, w tym
towanie do samodzielnoSci w
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Indywidualny program edukacyjno
edukacyjno terapeutyczny okreSla: zintegrowane dzialania
nauczycieli i specjalist6w prowadzqcych zajgcia z uczniem ukierunkowane na poprawg jego
funkcjonowania, zintegrowane dzialaria nauczycieli i specjalist6w prowadzqcych zajgcia
zuczniem ukierunkowane na komunikowanie sig ucznia z otoczeniem z :ulyciem
wspomagaj4cych i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego
uczestnictwa w 2yciu szkolnym, formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w kt6rym poszczeg6lne formy pomocy bgd4 realizowane
zgodnie z przepisami, dzialaria wspierajqce rodzic6w :ucznia, zakres wsp6ldzialania
z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
specjalnymi oSrodkami szkolno wychowawczymi, plac6wkami doskonalenia nauczycieli,
organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi instytucjami dzialajqcymi na rzecz rodziny, dzieci
imlodzieiry, zajgcia rewalidacyjne oraz inne zajgcia odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwo5ci psychofizyczne ucznia, dziaNania z zakresu
doradztwa edukacyjno zawodowego i spos6b realizacji tychdziaNafi.
W indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym okreSlono zakres wsp6lpracy
nauczycieli i specjalist6w z rodzicarri ucznia w realizacji przez szkolg zadaf, zwi4zarrych
z rcalizacjq, zalecef. zawartych w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego, zapewnieniem
warunk6w do nauki, sprzgtu specjalistycznego i Srodk6w dydaktycznych, odpowiednich ze
wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwoSci psychofizyczne
uczni6w, organizacjq zajgd specjalistycznych, organizacjg innych zajgi odpowiednich ze
wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwoSci psychofizyczne
uczni6w, w szczegillnoSci zajgd rewalidacyjnych, integrowaniem uczni6w ze Srodowiskiem
r6wie6niczyffi, w tym z uczniami pelnosprawnymi, przygotowaniem uczni6w do samodzielnoSci
w Zyciu doroslym. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny okreSla - w zaleimoSci od
potrzeb tcznia niepelnosprawnego - rodzaj i spos6b dostosowania warunk6w organizacji
ksztalcenia do rodzaju niepelnosprawnoSci ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania
technologii wspomagaj4cych to ksztalcenie. Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny
okreSla, w zale2noSci od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo2liwoSci
psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego lub
wynikaj4cych z wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, wybrane zajgcia
edukacyjne, kt6re sq realizowane: indywidualnie z uczniem.
W ramach zajgd rewalidacyjnych w indywidualnym program edukacyjno-terapeutycznym
uwzglgdniono w szczeg6lnoSci rozwijanie umiejgtnoSci komunikacyjnych przez zajgcia
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spos6b przyjEty w tej szkole, rodzic6w ucznia
o terminie kazdego spotkania zespolu opracowuj4cego i modyfikuj4cego indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny oraz dokonuj4cego wielospecjalistycznych ocen poziomu
funkcjonowania ucznia i mo2liwoSci uczestniczenia w tym spotkaniu. Rodzice ucznia otrzymali
kopig: wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualnego programu
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Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczni6w przed dniem
wejScia w 2ycie rozporzqdzenia, zostaly dostosowane do wymog6w okreSlonych w tym
rozporzqdzeniu w terminie do dnia 30 wrzeSnia2}IT r.
W szkole, w kt6rej ksztalceniem specjalnym sq objgci uczniowie posiadaj4cy orzeczenie
o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglgdu na attyzm, w tym zesp6l Aspergera, lub
niipelnosprawnoSci sprzg2one, zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadajqcych kwalifikacje
pedagogiki specjalnej w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w
, rik
"suniepelnosprawnych, specjalist6w. W szkole, w kt6rej ksztalceniem specjalnym s4 objgci
uczniowie posiadaj4cy orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego wydane ze wzglgdu na
inne niepelnosprawnoSci nii- autyzm, w tym zesp6l Aspergera, lub niepelnosprawnoSci
sprzg2oni, za zgod1 organu prowadz4cego zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadaj4cych
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wsp6lorganizowania ksztalcenia uczni6w

10.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w

zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznei, wychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: brak

l.L. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 20L6 r. Prawo oSwiatowe
(Dz.lJ.2017 poz.59 ze zmianami) zaleca sig: brak zalecei

b;P)r\U,o-Sicr{o"r ,(2 t26
sce i data podpisania

JDII

protokolu

OLY'

podpis dyrektora, rniejsce i data podpisania protokolu

N_!EPL;rt. 1,

w

34-332

12.

ZIIE

L,- t,Lf,iAZrfUM

: ,KIJ SHI!,:EJ JADWIGT
KOSZAI,S,WrE BYSTltEi,

FUNDACJI ']

KOSZARAWA 6?5

PoSwiffi

podpis dyrU

&gli aoto odbioru protokolu

Dyrektorowi Punktu przedszkolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguie prawo zgloszenia
zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul.
pisemnych,
'powstiirc1w u*oty*irony"h zaslrze2ei dotyczqcych wtaleti
4ta, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roht
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017,

poz. 1658)
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