DK-BB.5532.76.2018

Protok6l kontroli Planowej
im' Marii D4browskiej w Jaworzu' ul'
Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 1
Szkolna 180, 34-384 Jaworze
2. Imig i nazwisko dyrektora: Ewa Cholewik
SQski Kurator OSwiaty'
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6rpedagogiczny:
40 -}z4Katowice, ul. Powstarflc6w 41a
4. lr"iQ i nazwisko kontroluj4cego: Elibieta
kontroli:22listopac la 201.g roku
l. Data wydaniu i nu*.. upl*L"i.nia do przeprowadzenia
Nr DK-8B.5532.76.2018
: 6 grudnia20 1 8 roku
6. Terminy rczpoczEcia i zakoirczenia kontroli
z-apewnienia dzieciom mlodzieiy pomocy
7. Tematyka kontrori: ocena prawidlowosci
psychologiczno - Pedago gicznei
1.

Skrzypek

i

r.#J#JJ:t-Lffi
-Jril#t;;t;r.ii,
"#;ilil#7dv,.kto'"T,..*uli?u9ly:"'::*^:':'*.*i:H:Ty#t:
dokumentacji pomocv psvchologiczno
o*rifikacje

nauczycieii,

oceny
zwi4zku z planow4 kontrola MEN dotyczqcq
pomocy psychologiczno -pedagogicznej'
-;;i
prawidtrowosci zapewnienia dzieciom i mlodzieZy
ogoi"i ti""au uczni6w ze specjalnymi
tv*
;'
og61na riczba uczni6w w szkore
posiadaj4cy ch otzeczenie o potrzebie
potrzebami edukacyjny mi, z wytrQczeniem uczni6w

Kontrolg przeprowadzono

w

ksztalcenia sPecjalnego 1 05.
godzin pracy finansowanych ze srodk6w
Arkusz organizacji szkoly okreslal og61n4,liczbQ
ticzUq godzin zaiEt z zakresu pomocy
przydzielony"t, prr") organ prow adz4c,y szkoig, w tym
siczeg6lno1ci ptzez pedagoga' psychologa'
o{n r"J,

,"utirri*y.li';
psychologi.^o-p.dug
iogopedg i innychnauczycieli'
.
r- ---:^--^ -^
rozpoznama
na ^^,rcrqr
.podstawie
Uczniowie byli objgci pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn4
SrodowiskolYych
indywidualnych ,ooZii*oS"i

prY.-fro'f,i"ril"t uc"tia-i czynnik6w

wpiywaj4cych na jego funkcjonowanie w szkole'
pomoc pry.t otofi.rno-p"augo gicznaw szkole byla udzielana z inicjatywy:
lob specjalisty, prowadz4cych zaigcia z
naucryciela, wychowawcy grupy wychowaw.r"j

"t'fiiil;.: a

zaig(,

z

dokumentowana byla
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w dziennikachzaig6.
psychologiczno-pedagogicznej w szkole:
Rodzaj realizowanych zaig(, zzakresu pomocy
zaigciakorekcyjno-tr-p.rrtacy! n9, zaigcit lo gopedyczne'
pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie
Liczebnosd uczni6w na zajEciach z ,utr.tu
logopedyczne 4 uczni6w.
przewaczalu, t orut.y3"o-to*pl"sacyjne 5 uczni6w,
Gztalcenia, kt6ra obeimowala zajgcia
lJczeir obiety byl zindywidualizowanq scie2k4
z uczniem.
realizowane wsp6lnie , oidriul*m i zajgcia indywidualne
uczniowi
psychologiczno-pedagogicznej
pomocy
Nauczyciele i specjaliSci udzielajaCy
wnioiki dotycz4ce dalszych dzialaa
oceniali efektywnosd udzielon"j po*ftl i'foro,.rio*ali
maj4cych t u .Llt, poprawq funkcjonowania ucznia'
i udzielana we wsp6lpracy z:
Pomoc psychologiczno-pedag ogiczna byla organizowana
rodzicami ucznit'wiprradr,iami piychologiczno-pedagogicznymi.
1

Dyrektor szkoly tzgadniaL warunki wsp6lpracy organizowania

psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
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ujawnionych nieprawidlowosci

w
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Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

z

cznej,

dnia z dnia 14 grudnia 2016
(Dz. U.2018 poz.996 ze zmiananri) nie wydano zaleceri
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udzielania pomocy

zakresie nieobjgtym kontrol4

ze stwierdzonymi nieprawidtrowosciami
dzialalno$cl avaur.tv
i opiekuriczej orazinnej dzialalno6ci statutowej szkoly: nie stwierdzono.
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prawo o$wiatowe
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podptir*fiiittiiri'iriife&it i, miejsce i data podpisania protokoru

U2 pd,g
miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placfwki,

w terminie

7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguie prawo ,Fl:t1r,"r?
umotywowanych zastrzeieri dotyczqcych ustaleri zawargrc:h
lisemnych,
w protokole kontroli do Slqskiego
Kuratora oiwiaty, ui. Powstarichw 4li, qi-:1zq Katowice, zgodnie
z$
ust' I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Nirodowej z dnia 25 sierpnia
2017 rokuw sprowie
-18
nadzoru pedagogicznego (Dz. u. z 2017, por. l OSq
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