
DK-88.5532.63.2018

Protok6l kontroli planowei

1. Nazwa szkotry/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 3 im. Juliusza Strowackiego,

u. Lipowska 26 w Czechowicach-Dziedzicach, 43-502 Czechowice-Dziedzice

2. Imig i nazwisko dyrektora: Danuta Laszczak

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzSr pedagogiczny: S[ski Kurator OSr,, tat',,,

40 *024 Katowice, ul. Powstar[c6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Anna Augustyniak

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 16 listopada 2018 r.,

DK-BB.5532.63.2018

6. Terminy rozpoczEciai zakoiczenia kontroli: od 26 listopada 2018 r. do 26 listopada 2018 r.

7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowo5ci zapewnienia dzieciom i mlodzie2y pomocy

psychologiczno-pedagogicznej.

8. CzynnoSci kontrolne:

l) analiza arkusza or ganizacj|
2) analiza dokumentacj i przebiegu nauczania,
3) analiza teczek pomocy psychologiczno-pedag o giczrcj 5 losowo wybranych <i. z. r, t ; :

rozmowa z dyrektorem szkoly .

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

1. Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku z planow4 kontrol4 MEN w zakresie zapewnienia
dzieciom i mlodzieay pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w okresie od 1 wrzeSnia

2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Kontrol4 objgto dokumentacjg 5 losowo wybranych dzieci.

2. Og6lna liczba dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach w roku
szkolnym 201712018 wynosila 389, w tym og6lna liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi, z wyN4czeniem dzieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego to 115. Do Szkoly Podstawowej nr 3 w Czechowicach-dziedzicachtczEszczaiq
z g o dni e z rJ chw al4 Rady Mi as ta Cze chowic -D zie dzic uczni owie klas 1 -6.

3. Arkusz organizacji szkoly okreslaly og6ln4 Liczbg godzin pracy finansowanych ze Srodk6'w

przydzielonych przez organ prowadzqcy szkolg, w tym liczbg godzin zajgc 'z i:akt'esu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lnoSci przez pei:iag1)[',a.

logopedg i innych nauczycieli realizuj4cych zajEcia dla tcznia z trudnos(;i:r.ll1l

adaptacyjnymi zwiqzanymi z r62nicami kulturowymi lub ze zmian4 irocir.trr;,;l.li:.

edukacyjnego, w tym zwiqzanych z wczesniejszym ksztaNceniem za granic4 - $ -i tist" 2.

pkt.l2. W arkuszu oryanizacji nie zaplanowano innych zajgd z zak'resu pontoc!'
psychologiczno - pedagogicznej wynikaj4cych rozporz4dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 20L7 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkolach i plac6wkach

(Dz. U. 2 2017 r. pol. 1 591).
4. Dzieci szkoly byly objgte pomoc4 psychologiczno-pedagogicznq na podstawie rczpoztania

indywidualnych mozliwoSci psychofizycznych dziecka i czynnik6w Srodowiskowych

wplywaj4cych najego funkcjonowanie w szkole.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole byla udzielana z inicjatywy rodzic6w

dzie cka - 2 dzieci nauczy cieli/wychowawc6w - 3 dzieci.
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6. Dyrektor olwiadczyNa, 2e spoSr6d wymienionych zajg(, prowadzone s4 zajgcia
logopedyczre oraz zajEcia dydaktyczno - wyr6wnawcze zajgcia dla ucznia z trudnoSciami
adaptacyjnymi zwiqzanymi z rSilnicami kulturowymi lub ze zmian4 Srodowiska
edukacyjnego, w tym zwiryanych z wczeSniejszym ksztalceniem za granic4.

7. Analiza opinii 5 losowo wybranych uczni6w vtykazala,2e 3 z nich zgodnie z zaleceniami
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej realizuje zajEcia logopedyczne, I uczeri objgty jest
zajEciami dydaktyczno - wyr6wnawczymi, natomiast 3 uczni6w w zaleceniach posiada

realizacjg zajg(, korekcyjno - kompensacyjnych lub zajg6 dydaktyczno-wyr6wnar.vczvcl:,
oraz zajgt z pedagogiem. W dokumentacji brak jest potwierdzenia rcalizacjr \4'\,'m, raiq:r-.

Z jednym uczniem prowadzone s4 zajgcialkonsultacje z matematyki. Zajgcia t'.;. nr;ria.

znamiona zajqt pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jednak nie s4 :zai;ci,nri
okreSlonymi $ 6 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach szkolach i plac6wkach (Dz. U . z 2017 r. poz. 1 59 I ). Ponadto
nauczyciel prowadzqcy zajgcia/konsultacj e, wykonuj e j e nieodplatnie.

8. Realizacja zajg(, z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowana byla
w dziennikach zajE1 logopedycznych, dydaktyczno-wyr6wnawczych oraz dziewrikach
innych zajg6. Pigciu losowo wybranych do kontroli uczni6w zostalo wpisanych do
dziennik6w inrry ch zajgt

9. Ponadto nauczyciele - wychowawcy udzielajqcy pomocy w biel4cej pracy z dzieckiem
udzielali rodzicom porad i prowadzili konsultacje.

10. Nauczyciele i specjaliSci tdzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciorn
w ramach prowadzonych zajgt oceniali efektywnoS6 udzielonej pomocy i fortnulor*,'ali

wnioski dotyczqce dalszych dzialaimaj4cych na celu poprawg funkcjonowania d:t.ei::l:r

1l.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we nspi;iyr,ir:.,.
z: rodzicami dziecka i poradniami psycholo giczno-pedagogicznymi.

12. Dyrektor szkoly uzgadniaN warunki wsp6lpracy organizowania r tdzielania porrroc;,

psychologiczno-pedagogicznej w szkole rodzicami dziecka i poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dziaNalnoSci statutowej szkolylplac6wki: na podstawie pozyskanych

informacji od Dyrektora szkoly wqtpliwoii budzi realizacja zalecefi zawartych w opiniach
i orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia specjalnego oraz realizacja przez nauczycieli
nie o dp I atny c h zaj g i z zakr e s u p o mo cy p sy c h o lo g ic zn o-p e dag o g ic zn ei.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o5wiatow'e

(Dz. U. 2018 r., poz. 996 z po1n. zm.) zaleca sig:
l. uwzglqdniai w arkuszu organizacji przedszkolalszkoly og6lnej liczby god::in ft,irr.:\,

finansowanych ze $rodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy szkolq. \.\" tlrn) i,, ;:L'.;'

godzin zajg(, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, reali,i:.r"r':tr:','i:t:

w szczeg6lnoSci przez pedagoga, psychologa, logopedg i innych nauczycieii, zgor"inir:

z przepisami $ 17 ust. 2a pkt 4 rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

17 marca 2017 r. w sprawie szczegolowej orgarrizacji publicznych szk6l i publicznych
przedszkoli (Dz. U. poz. 649" zpbin.zm}

kwietnia 2019 r.

Bielsko-Biala, 03. I 2. 20 I I r.

parafa dyrektora

'olujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

parafa kontrolujqcego



3

_.,,,Fi:5..n a,szKor,y

CfI).,, ,:t..rzcv'1" "'
po dpi s dyr e kl o r a s zkoly/p lacow ki,

PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
t)YIiliK'roR szK0ly

Bielsko-Biala, 03. I 2. 20 I 8 r.

miejsce i data podpisania protok$Wlqala pn4stawowa nr 3
im. JULILTSZA SLOWACKIEGO

43 _S0Z Czechowice_Dziedzice
ul. Lipowska 26

tel./fax 32/ 2td-gg-l7
Bielsko-Biala, 03. I 2. 20 I I r.

l)\ r{l"tK 16)ti .szH()}.
t',X,t

. ..,,;_.,. .l2wl,lc. l,t,szcznh

podpis dyr'ektora szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placfwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
praYo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2eri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaficiw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacii Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprm,vie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,
poz.1658).
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