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Protok6l kontroli planowei
1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

nr 1 Osrodek

Profilaktyki i Terapii w Bielsku-Bialej, 43-300 Bielsko-Biala, ul. Inwalid6w

4

2. Imig i nazwisko dyrektora: lzabela Kotoriska
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstafrc6w Ala

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

i

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 18 kwietnia 2018 r.,

DK-88.5532.7.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 23 kwietnia 2018 r.
7. Tematyka kontroli: 'PrawidlowoSd wsptilpracy publicznych poradni psychologicznopedagogicznych z przedszkolami i szkolami.

8. CzynnoSci kontrolne:
dokonano analizy dokumentacji placdwki:

o

Plan pracy na rok 201612017,

.

Podsumowanie dzialalnoSci Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

nr

I

w Zespole

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Bialej

o Orzeczenia z 2016/2017,
. Dzienniki nauczycieli i specjalist6w 22016/2017,
o Karty pracy w terenie nauczycieli specjalist6w w 201612017,
o Spis i dokumentacjazajgl i udzielanej pomocy dla dzieci imlodzie|y w 201612017,
o Spis i dokumentacja zajp| i udzielanej pomocy nanczycielom, wychowawcom,
specjalistom, rodzicom i pelnoletnim uczniom,

o Dokumentacja pracy zespol6w zadaniowych,
o Oferta i materialy edukacyjne przygotowane przez poradniE dla uczni6w, nauczycieli,
wychowawc6w i rodzic6w.

przeprowadzono rozmowg z:

o Wicedyrektorem Zespolu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku- Biatej
panie Malgor zatq
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9. opis ustaronego stanu faktycznego,w
tym ujawnionych nieprawidlowosci:
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Na terenie dziaraniaporadni

funkcjonuje 55 przedszkoli i 73 szkoly.
Liczbadzieciimlodzielyobjet3j.wsparciem^p*oauwprzedszkoiu"r,

763,wszkolach r913.
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Dotlzczy to:
- nauczycieli 116,
- wychowawc6w grup wych
owawczych 32,
- specjalist6w 27,
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Zespol orzekajqcy dzialajqcy w poradni
psychologiczno-pedag ogicznej
informacji o problemach dydaktv"^v"t,
celu uzyskania
i *y.rro*u*" zych u'cznir- iuriesul w
szkoly, do kt6rej uczertr"rgrr"rurru
opinii
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Nauczyciele z..poradni psychologiczno-pedagogicznej
uczestniczq
p*"'3["vch zuczniem vi.ziote, opracowujqcegow spotkaniach zespolu
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poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestnicz4
wielospecj alistycznej oceny poziomu funkcj onow ania ucznia dokonywanej w szkole.
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Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoici dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz irnej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie stwierdzono

11.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy
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dnia 14 grudnia 2016

r. Prawo o6wiatowe
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12. PoSwiadczenie
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odbioy protokotu

hfu{r#uliB Wy,t6,.1&' ll' ffril${t!:e ?:,?3?2o'r

podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrehorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2efi dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 4La,40-024 Katowice, zgodnie z $ lB ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w spratuie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,
poz. 1658).
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