DK-BB.5533.2.70.20L8

Protok6l kontroli dorainej
1. Nazwa szkoly, siedziba: Technikum Nr 5 ZSS w Zywcu, 34-300rLywiec, Grunwaldzka 10
2. Imig i nazwisko dyrektora: Zbigniew Czulak
3. Nazwa i siedziba o.g*u rpru*ui4..go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstafic6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 6 czerwca 2018 roku
Nr DK-BB.5533.2.70.2018
6. Terminy rczpoczgciaizakohczenia kontroli: 11 czerwca 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.
8. Cz5mnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly, statut szkoly, dziennik pracy pedagoga,
teczki indywidualne uczni6w, dzienniki zajEl z zal<resu pomocy psychologiczno
pedagogicznej, arkusze organizacji szkoly, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego
prowadzonego przez dyrektora szkoly.
Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Szkola realizuje pomoc psychologiczno - pedagogicznq w formie porad i konsultacji.
W szkole zatrudniony jest pedagog, kt6ry diagnozuje sytuacjg wychowawcz6 podejmuje dzialania
zzakresu profilaktyki uzaleimiefi i innych problem6w mlodzieiry, udziela uczniom pomocy
psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, inicjuje
i prowadzi dzialmia mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, pomaga rodzicom
i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych moZliwoSci, predyspozycji
i uzdolnieri uczni6w, wspiera nauczycieli w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
or az moLliwo Sci psychofi zy czny ch uczni6w.
Szkola prowadzi dzienniki zajEl z zakresu pomocy psychologicrto - pedagogicznej zgodnie
z obowiqzuj4cym prawem oraz gromadzi dla
badan i czvnnoSci
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nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiryku
ze stwierdzonymi nieprawidlowo5ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

Opis ujawnionych

z dnia z dnia 14 grudnia 2016
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie rvydano zalecefl.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy
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podpis dyrehora placfwki, miejsce i data podpisania protokolu

PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrektora placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi plac6wki,

w terminie 7 dni roboczych od dnia

otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prctwo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheri dotyczqcych ustoleri za,uartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora O$wiaty, uJ. Powstaricdw 4la, lO-OZl Kqtowice, zgoinie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokttw sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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