DK-BB.5532.49.20t8

Protok6l kontroli planowei

1.

Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Przedszkole Publiczne wchodz4ce w sklad Zespolu
Szkolno-Przedszkolnego w Swinnej, 34-331Swinna, ul. Przedszkolna

2.

I

Imig i nazwisko dyrektora: Barbara Szczotka

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Beata Janczak
5. Data wydania

i

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 13 listopada 2018 r,,

DK-88.5532.49.2018
6. Terminy rozpoczgciar zakohczenia kontroli: 23 listopada 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowo5ci zapewnienia dzieciom

i

mlodzieiy pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.
8. CzynnoSci

kontrolne:

W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpujqce czynnoSci: rozmowq z dyrektorem
przedszkola oraz analizE dokument6w zwiEzanych z organizacj4 pomocy psychologicznopedagogicznej w roku szkolnym2017l20l8, w tym arkusz organizacyjny przedszkola na rok
szkolny 201712018, dzienniki zajg(, korekcyjno-kompensacyjnych w roku szkolnym
201712018, dzienniki zajg(, logopedycznych w roku szkolnym 201712018, teczki
indywi dualne uczni a doty czqce pomo cy ps ycholo gi czno -p edago gicznej.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego,
1.

W

w tlrn ujawnionych nieprawidlowoSci:

roku szkolnyrn 2017l2O18 do Przedszkola Publicznego w Swinnej uczgszczalo 59 dzieci,
potrzebami edukacyjnSrmi, z wylqczeniem uczni6w

w tym 18 dzieci ze specjalnymi

posiadaj4cy ch orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specj alnego.

5 losowo wybranych dzieci ze specjalnymi

2.

Kontrol4 objgto

J.

W arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 201712018 okreSlono liczbg godzin zajEt
z zal<resu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych przez logopedE (3 godziny)
oraz dw6 ch nauczyciel i zaj E(, korekcyj no -komp ensacyj nych (2 go dziny)

4.

Dzieci, o kt6rym mowa, zostaly objgte pomoc4 psychologiczno-pedagogiczna na podstawie
rczpoznania ich indyr,vidualnych mozliwoSci psychofizycznych i czynnik6w Srodowiskowych
wptywaj4cych na ich funkcjonowanie w przedszkolu.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu byla udzielana wskazanym
wychowankom przedszkola z inicjatyr,vy nauczyciela prowadz4cego zajEcia z tymi
wychowankami.

potrzebami edukacyjnyrni,

zwylqczeniem uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego.

.

5.

"{lil"i"'

parafa kontrolujqcego

tn

6.

7.

Wszystkie losowo wybrane dzieci przedszkolne objgte byiy w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej zajEciami specjalistycznymi: zqgciamr korekcyjnokompensacyjnymi (5 dzieci) oraz zajgciami logopedycznymi (2 dzieci).
Realizacja zajg6 specjalistycznych zostala odpowiednio udokumentowana

w

dziennikach

ZEQE.

LiczebnoSd dzieci na zajEciach z zakres;rt pomocy psychologiczno-pedagogicznej byla zgodna
z zapisami rozporzqdzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizaqr
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach
i plac6wkach (Dz. U. poz. 1591): na zajgciach logopedycznych nie prze.Waczala
4 uczestnik6w zaJgc, na zajgciach korekcyjno-kompensacyjnych nie przekraczala
5 uczestnik6w zajgi.
9. Efektywno56 udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalist6w
udzielaj4cych tej pomocy zostal.a przez nich oceniona i sformutrowana w dziennikach zajgt
specjalistycznych w postaci wniosk6w dotycz4cych dalszych dzialah maj4cych na celu
poprawg funkcjonow ama dzieci.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogrczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy i na
podstawie uzgodnionychprzez dyrektora kontrolowanego przedszkola warunk6w wsp6lpracy
z rodzicami dzieci objgtych pomoc4, poradni4 psychologiczno-pedagogicznq oraz innymi
przedszkolami.
8.

10.Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi1zku
zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznel, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono
l1.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. U . 2018, poz. 996 z p62n. zm.) zaleca sig: nie wydano zalecef
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i data podpisania protokolu

I 0.

PoS*iadczenie odbioru protokolu kontroli:

U

REK'f()IT

Zespolu

afi. C;t t8r
ktora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrehorowi szkbly/placdwki, ut terminie 7 dni roboczych ad dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
prayo zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrze2efi dotyczqcych ustaleit zawartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powsta{tc1w 41a,40-021 Katowice, zgodnie z $ 1B ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacii Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,
poz. 1658).

PararadYrekt"T*rv

parafa kontrolujqcego

fl1

