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Protok6l kontroli planowej

L. Nazwa szkoly: Szkola Podstawowa Nr 6 ZSP w Zywcu - Moszczanicy, 34-300 Zywiec,
Moszczanicka,24

2. Imig i nazwisko dyrektora: Malgorzata Kubera
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowaZ:nienia do przeprowadzeniakontroli: 6 czerwca 2018 roku,

DK-B8.5532.25.2018
6. Terminy rozpoczgciaizakohczenia kontroli: 13 czerwca 2018
7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia warunk6w i organizacji

ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych w szkolach og6lnodostgpnych.
8. CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, dokumentacja uczni6w niepelnosprawnych

obj gtych ksztalceniem specjalnym.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrole przeprowadzono w zwiqzku z kontrolq planow4 w zakresie oceny
prawidlowoSci zapewnienia warunk6w i organizacji ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych
w szkolach og6lnodostgpnych. Kontrol4 zostala objgta Szkola Podstawowa Nr 6 ZSP

w Zywcu - Moszczanic

Ksztalcenie specjalne uczni6w niepelnosprawnych zorganizowano w oparciu o

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego, wydane przez zesp6l orzekaj4cy dzialaj4cy w
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, ze wzglgdu narodzaj niepelnosprawnoSci

Szkola zapewnia uczniowi niepelnosprawnemu:
. realizacjg zalecefizawartych w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
. warunki do nauki, sprzgt specjalistyczny i Srodki dydaktyczne, odpowiednie ze

wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne orazmo2liwoSci psychofizyczne
ucznia,
. zajgcia specjalistyczne, o kt6rych mowa w przepisach rozporzqdzeri w sprawie zasad

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkolach i plac6wkach,
. inne zajgcia odpowiednie ze wzglEdu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz mo2liwoSci psychofizyczne ucznia, w szczeg6lnoSci zajgcia
rewalidacyjne,

integracjg ucznia ze Srodowiskiem r6wieSniczyffi, w tymzuczniami pelnosprawnymi,
przygotowanie do samodzielno6ci w iryciu doroslym.
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JDla ucznia niepelnosprawnego zostal opracowany indywidualny program edukacyjno

-terapeutyczny, kt6ry okreSla zakres i spos6b dostosowania wymagari edukacyjnych,
o kt6rych mowa w art. 44b ust. 8 pkt I ustawy o systemie oSwiaty, do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mo2liwoSci psychofizycznych ucznia,
w szczeg6lnoSci przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny okreSla:
. zintegrowane dzialmia nauczycieli i specjalist6w prowadzqcych zajgcia z uczniem
ukierunkowane na poprawg jego funkcjonowania,
. zintegrowane dzialania nauczycieli i specjalist6w prowadzqcych zajgcia z uczniem
ukierunkowane na komunikowanie sig ucznia z otoczeniem z uZyciem wspomagaj4cych
i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w Zyciu
szkolnym,
. formy i okres udzielania uczniowi pomocy
wymiar godzin, w kt6rym poszczeg6lne formy
zprzepisami,
. dzialania wspierajqce rodzic6w ucznia,
. zakres wsp6ldzialania z poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym
poradniami specjalistycznymi, specjalnymi oSrodkami szkolno wychowawczymi,
plac6wkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
instytucj am i dzialajqcymi na rzecz r o dziny, dzieci i mlo dzieZy,
. zajgcia rewalidacyjne oraz inne zajgcia odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mo2liwoSci psychofizyczne ucznia,

W indywidualnym programie edukacyjno terapeutycznym okreSlono zakres
wsp6lpracy nauczycieli i specjalist6w z rodzicami ucznia w realizacji przez szkolg zadair
zwi1zanychzrealizacjq,zalecefizawartychw orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
zapewnieniem warunk6w do nauki, sprzgtu specjalistycznego i Srodk6w dydaktycznych,
odpowiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
moZliwoSci psychofizyczne uczni6w, organizacjq, zajg(, specjalistycznych, organizacjg
innych zajg6 odpowiednich ze wzglgdu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz mo2liwoSci psychofizyczne uczni6w, w szczeg6lnoSci zajgt rewalidacyjnych,
integrowaniem uczni6w ze Srodowiskiem r6wieSniczym, w tymz uczniami pelnosprawnymi,
przygotowaniem uczni6w do samodzielnoSci w Zyciu doroslym. Indywidualny program
edukacyjno terapeutyczny okreSla - w zaleimoSci od potrzeb ucznia 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 zaleimoSci od indywidualnych potrzeb rozwojolvych 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 zuczniem, w grupie liczqcej do 5
uczni6w.

Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny opracowal zesp6l, kt6ry tworzq
nauczyciele i specj aliSci prowad z4cy zajgcia z uczniem.

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny opracowal Zesp6l: po dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzglgdniaj4c diagnozg
i wnioski sformulowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie

psychologiczno pedagogicznej oraz
pomocy bEdq realizowane zgodnie

,M,
dyre ho r a sz ko ly/p lacdw ki

1lb,*"rrf 
^*tujqcego/ych



10.

11.

ksztalcenia specjalnego, wo wsp6lpracy, w zale2noSci od potrzeb, z poradniq

Dyrektor szkoly, uwzglgdniaj4c indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
mo2liwoSci psychofizyczne ucznia niepelnosprawnego, v,ryznaczyl zajgcia edukacyjne oraz
zintegrowane dzialania i zajgcia okreSlone w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, realizowane wsp6lnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli
posiadaj4cych kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu wsp6lorganizowania
ksztalcenia uczni6w niepelnosprawnych, lub w kt6rych ci nauczyciele uczestnicz4.
Dyrektor szkoly wyznaczyl zadarria specjalistom i pomocom nauczyciela

Dyreklor szkoly powierzyl prowadzenie innych zajg6 odpowiednich ze wzglgdu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moLliwo3ci psychofizyczne tcznia
niepelnosprawnego, w szczeg6lno5ci zajgcia rewalidacyjne, nauczycielom lub specjalistom
posiadajqcym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepelnosprawnoSci ucznia.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznei, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: brak
Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia 14 grudnia 2OL6 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) zaleca sig: brak zaleceri
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podpis $trehoia, miejsce i data podpisania protokolu
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SZKOIA PODSTAWOWA NR 6

PRZIDSTKOTT NR I2
im. )anuoza Korczaka

34-300 ZvwifC, ul. Moszczanicka 26
tel 33.865-21'97 NIP 553'22'69'478

Dyreklorowi Punktu przedszkolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontoli, przysluguje prawo zgloszenia
pisemnych, umofuowanych zastrze2eri dotyczqcych ustalefi zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul.
Powstaicdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rolu
w sprawie nadzgru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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