DK-BB.5532.47.2018

Protok6l kontroli planowej

l.
,,

3.
4.
5.

6.
7.

Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa nr 7 im. ZohietzTr Wrze5nia
w fwiklicach, ul. Mgczennik6w Oswigcimskich 71, 43-229 ewiklice
ImiE i nazwisko dyrektora: Katarzyna Majewska
Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40-24 Katowice, ul. Powstaflc6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Kasztura
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 13 listopada 2018 roku,
DK-8B.5532.47.2018
Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 20 listopada 2018 roku
Tematyka kontroli:
Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodziezy pomocy psychologiczaopedagogicznej
CzynnoSci kontrolne:
1) analizaarkusza orgaruzacji szkoty,
2) araliza dokumentacji przebiegu nauczania,
3) analizateczekpomocy psychologiczno-pedagogiczrej 5 losowo wybranych uczni6w,
4) rozmowa z dyrektorem szkoly,
5) rozmowa zpedagogiem szkolnym.

9. Opis ustalonego stanu faktyaznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Og6lna liczba uczni6w w szkole: 175, w tym og6lna liczba uczni6w ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, zwyNqczeniem ucmi6w posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego
47.

1) Arkusz organizacji szkoty okreslal og61n4 liczbg godzin pracy

finansowanych

w tym liczhg godzin zajEt,
zzakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanychw szczeg6lnoSci ptzez
pedagoga, psychologa, logopedg i innych nauczycieli.
ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy szkolg,

2)

Wszyscy uczniowie byli objgci pomoc4 psychologiczno-pedagogicznq na podstawie
rozpoztaria indywidualnych moZliwoSci psychofizycznych uczsia i czynnik6w
Srodowiskolvych wplywajEcych na jego funkcjonowanie w szkole.

3) Pomoc

psychologicmo-pedagogiczna
(5 z 5 os6b).

4)

p arafa dyr e Hor a

w szkole byla udzielana z inicjatywy nauczycieli

Realizacja zajgi dydaktyczno-wyr6wnawczych dokumentowana byla w dziennikach
zajg6. Realizacja zajgt, z zajgt korekcyjno-kompensacyjnych dokumentowana byla
jednak wyl4cznie w dzienniku pedagoga.

s z ka

ly/p lac 6w ki

p arafa/y kontr o luj q c e go /y c h

realizowanych zajg(: z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
ucmi6w uczestniczylo w zajgciach korekcyjno-kompensacyjnych, 2 - w zajgciach

5) Rodzaj
5

dydaktycmo-wyr6wnaw cry ch.

6) LiczebnoSd

uczni6w nazajgciach korekcyjno-kompensacyjnych przekraczala 5 uczni6w.
LiczebnoSd uczni6w na zajgciach dydaktyczno-wyr6wnawczych nie przekraczala 8
uczni6w.

7) Brak uczni6w obj gtych zindywidualizowan4 Sciezk4 ksztalcenia.
8) Wszyscy nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom oceniali efektywnoS6 udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotycz1ce
dalszych dz,ialahmaj 4cych na celu poprawg funkcjonowani a uczria.

9)

Pomoc psychologiczno-pedagogiczra byla organizowana
zrodzicarri uczni6w.

i

udzielana we wsp6lpracy

l0)Dyrektor szkoly uzgadnial warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole z rodztcarti wszystkich uczni6w.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w

zakresie nieobjgtym kontrol4

11.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

z

(tj. Dz.

U.

w

mviqzklt
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opielruriczej
oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoty/plac6wki:
Nie dotycry

l)

z

dnta

dnia 14 grudnia 2016

r. Prawo oSwiatowe

z 2018 r. poz. 966, ze zm.) zaleca sig:

dokumentowanie zajg1 z zakresu pomocy psychologiczro-pedagogicznej w dziennikach
zajg6, zgodnie z g l1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkol4 szkoty i plac6wki
dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oruz rodzaj6w
tej dokumentacji (Dz. U. 22017 poz.1646).
Termin realizacji: do dnia 27 listopada 2018 roku

2) organizowa6 zajgcia korekcyjno-kompensacyjne w grupie do 5 uczestnik6w zaiEt, zgodnie z
$ 8 rozporzydzerua Ministra Edukacji Narodowej z drua 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
publicznych
organrzacji
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz. U.22017 poz. 1591, ze zrn).
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w

Termin realizacji: do dnia 27 listopada 2018 roku
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podpis dyrehbra szkoly/placdwki, mieisce i data podpisania protokolu
12. PoSwiadczenie odbioru protokohu

kontroli:

fl,O, l4 . apV

/

podpis dyrehorfi szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protolalu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
przysluguje prawo z$oszeria pisemnych, umotywowanych zastrzeleh dotycz4cych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4lU 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz1dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roklw sprawie nadzoru pedagogiczrego (Dz. lJ.22017 t.pol.1658).
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