DK-BB.5533.2.62.2018

Protok6l kontroli dorafnej
L. Nazwa szkoly, siedziba: Zesp6t Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Ciesrynie, ul.
Kraszewskiego 13 a, 43-400
2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator O5wiaty'
40 -024 Katowice, ul. Powstaflc6w 41a
3. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat
4. Data wydania i numer upowa2nieri do przeprowadzenia kontroli: 8 maja 2018 roku
Nr DK-BB .5533.2.62.2018
5. Terminy rczpoczgciaizakoiczenia kontroli: 9 maja 2018 roku
6. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora poradni w zakresie planowania i realizacji
zadafi statutowych plac6wki.
7. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji poradni, statut poradni, dzienniki, ksiggg
protokol6w posiedzeri rady pedagogicznej, uchwaty rady pedagogicznej, dokumentacjg
nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora poradni, sprawozdanie z realizacii
zadafiporadni, rozmowa z dyrektorem poradni, dokonano obserwacji plac6wki.
8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono
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zwiryku ocenq pracy dyrektora Zespolu

Poradni

Psychologiczno-Pedagogiczrtych w Cieszynie (data wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach

l9l<wietnia 2018 roku)
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nr sprawy: DK-BB.5535.35.2018.
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zespolach psycholog6w, pedagog6w

i logoped6w.

Dyrektor organizuje pracA ZPPP w Cieszynie zgodnie z arkuszem organizacyinym, kt6ry
zostal sporz4dzony na podstawie obowiq4uj4cych przepis6w prawa oSwiatowego. Statut ZPPP jest

aktualizowany, zmiany sQ wprowadzone uchwalami RP.

Z

2e pracownicy sQ systematycznie zapoznawani ze zmianami

w prawie oSwiatowym

ksiggi protokol6w RP wynika,
podczas rad

pedagogicznych.

Dyrektor na kazdy rok szkolny opracowuje plan nadzoru pedagogicznego,
uwzglgdnia ewaluacjg wewngtrznq kontrole

i

wspomaganie nauczycieli.

w

Plan

kt6rym
nadzoru

pedagogicznego zawiera harmonogram obserwacji zajg6 prowadzonych przez nauczycieli omz

harmonogram szkoleniowych

i

stalych posiedzeri Rady Pedagogicznej. Wnioski wynikaj4ce

z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wykorzystywane

sq do planowania dzia\aft

podnosz4cych j akoS6 pracy Poradni.

W siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w

Cieszynie przy ul. Kraszewskiego

13A na gabinety pracownik6w pedagogicznych przeznaczonych jest 19 pomieszczeri. Opr6cz nich
funkcjonujq dwie duze sale (konferencyjna i sala warsztatowa do terapii grupowych); przy czym sala
1

konferencyjna mo2e pelni6 rolg drugiej sali do zajgt, terapeutycznych. W sali warsztatowej znajduje
sig sprzgt do terapii integracji sensorycznej, kt6ry do tej pory nie m6gl by6 nalezycie wykorzystany
ze wzglgdu na ograniczenia lokalowe. W kazdym gabinecie zamontowano szafg wngkowq bgdqcq

jego

integraln4

czgsciq, spelniaj4c4 wymogi bezpieczeristwa

i

ochrony danych osobowych

(zwlaszcza danych wrazliwych, wystgpuj4cych w kartach indywidualnych klient6w Poradni). Szafu
s4 zamykane, a

w

okreSlonym miejscu znajduj4 si9 karty indywidualne klient6w,ktlrzy trafiajq

do danego specjalisty. W nich te?mieszcz4 sig narzgdzia diagnostyczne, pomoce terapeutyczte oraz

inne materialy wykorzystywane przez psycholog6w, pedagog6w, logoped6w

i

doradc6w

zawodowych.

Standardowo gabinety wyposa2one sq

w biurka i stoliki

komputerowe, krzesla, p6lki na

ksipki i zabawki (w zalezroSci od wieku dzieciprzyjmowanychprzez
specjalistg). W kazdym gabinecie jest komputer z dostgpem do Internetu. Na koflcu korylarza

pomoce edukacyjne, w tym:

wjednym

z pomieszczefi znajdnje sig gabinet do badan sluchu wyposazony w

specjalne

davigkoszczelne drzwi. Slu2y on wykonywaniu przesiewolvych badan sluchu u dzieci imlodzieiry

i

terapii Neuroflow

-

nowoSci wprowadzonej

roku, a sluz4cej wykrywaniu CAPD

-

centralnych zabwzefiprzetwarzania sluchowego i ich terapii.

oraz diagnozie

w Poradni cieszyriskiej w ubieglym

Dzialaria te cieszq sig duz4 popularnoSci4 w5r6d rodzic6w; dziesigcioro dzieci mo2e skorzysta6

z darmowej rocznej tprapri Neuroflow,.dzigki prowadzony4.p1zg_z przeszkolonego w tym
- "unas
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zakresie specjalistg didgnozom i wysylaniu rafbrt6w z b
Dwa inne
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gabinety wyposaZone sq w lustra weneckie sluZ4ce do poglgbienia diagnozy specjalistycznej, w tym

obserwacji dziecka przez osobg nieobecn4 w gabinecie

i

cenna jest mo2liwoSd dokonywania takich obserwacji
zachowuje

w

obecnoSci os6b obcych,

przez dziecko niewidzian4. Szczeg6lnie

w

przypadku, gdy dziecko inaczej sig

a inaczej tylko w obecnoSci rodzica. Ponadto przez kilku

specjalist6w moZe prowadzi6 obserwacjg jednoczeSnie bez narrtaria dziecka na stres wynikaj4cy
z obecnoSci wigkszej liczby obcych os6b w malym pomieszczeniu.

jest bardzo dobrze wyposaZona w narzgdzia diagnostyczne,
bior4 udzial w licmych szkoleniach nadajqcych im nowe kwalifikacje, w tym

Poradnia cieszyriska
a

pracownicy

szczeg6lnie takie, kt6re pozwalajq poslugiwa6 sig nowymi

i

coraz doskonalszymi narzgdziar.rri

diagnostycznymi; tym bardziej, 2e problemy, z kt6rymi trafiaj4 do Poradni dzieci, mNodziez, ich

rodzice

i

nauczyciele wymagaj4 od udzielaj4cych

im pomocy i wsparcia stalego

doskonalenia.

Z pomocy ZPPP korzystaj4 r6wnie2 nauczyciele i wychowawcy.

Sprawozdanie

z

dzialan WDN ZPPP

dotyczqce opiniowania

i

w Cieszynie na rok 20L7120L8:

Przepisy prawne

orzecznictwa, Przepisy BHP, Emisja Glosu, Arteterapia-terapia przez

2

sztukg, Przepisy prawne dotycz4ce opieki nad maloletnim, Neuropsychologiczne podstawy
diagnozy.

Zespll Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie wsp6lpracuie z plac6wkami
oSwiatowymi m.in.

z przedszkolami, szkolami i plac6wkami oSwiatowymi powiatu cieszyriskiego,

MOPS-em, S4dem Rejonowym w Cieszynie, Policjq Strahq Poharnq. Do form wsp6lpracy moiryta

m.in. za\iczyd pomoc w opracowaniu program6w edukacyjno-terapeutycznych dla

dzieci

im\odzieiry,:udzia\.w posiedzeniach Zespolu do Spraw Orzekania o NiepelnosprawnoSci i Stopniach
Niepetrnosprawno5ci, konsultacje

z kuratorem dla rodzin objgtych

w terapii, konsultacje psychologiczne dla dzieci

z

autyztnem

i

nadzorem

dzieci

z

i

biorqcych tdziaN

Zespolem Aspergera.

W ramach wsp6lpracy organizowana jest grupa wsparcia dla psycholog6w i pedagog6w szkolnych,
doskonalenie umiejgtnoSci pracy z dzieckiem zattyzmem i Zespolem Aspergera.

nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zw:qzJrrtt
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznq, wychowawczej
i opiekufczej orazinnej dzialalnoSci statutowej poradni: nie stwierdzono.

1. Opis ujawnionych

14 grudnia 2016

r.

Prawo oSwiatowe

podpis dyrehora placfwki, miejsce i data podpisania protokalu

1. PoSwiadczerie odbioru protokolu

kontroli:

D'REKT'R

"::W^.

ZESPOLU PORADNI

U**y*,4Qj4rltr.

&Jwtga

Mretctno-

podpis dyreHora plac6wki, miejsce i tata odbioru protokolu

Dyrehorowi placfwki,

w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu

kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umowowanych zastrze2eri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaitc6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edulacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)

