
DK-CZ.5532.59.2018

Protokół kontroli planowej

Nazwa szkoły/placówki, siedziba:

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Prryjaciól Szkoła Katolickich im. Dzieci
Fatimskich w Rybnej, ul. Szkolna 5,42-23l, Stary Cykarzew

Imię i nazwisko dyrektora szkołylplacówki: Ewa Golis

Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

ŚĘski Kurator OświaĘ, 40-024 Katowiceo ul. Powstańców 41a

Kontrolujący - imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska - wĘtator

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli:

7 grudnia 2018r. - Nr DK-CZ.5532.58.2018

Terminy rozpoczęciai zakończenia kontroli: 14 grudnia 2018r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe):

Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieĘ pomocy psychologiczno -
pedagogicznej.

Czyrności kontrolne:

rozmowa z dyrektorem przedszkola, analiza: dokumentacji dot. organizacji pracy przedszkola,
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzienników zajęć.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrola dotyczyła zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w okresie
od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018t. Ogólna liczba uczniów w szkole w roku szkolnym
201712018 56, w tym 29 uczniów zę specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz
4 uczniów posiadających orzęczenie o potrzebie ksźałcenia specjalnego. Kontrolą objęto
dokumentację pięciu losowo wybranych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie ksźałcenia specjalnego.
Z pozyskanych informacji wynika, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów była
organizowana z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 20I7r. w sprawie zasad otganizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznychprzedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. zż0l7r. poz.159l
zę zm.). Uczniowie zostali objęci pomocą na podstawie rczpoznania indywidualnych
możliwości psychofizycznych i czynników środowiskolvych wpływających na ich
fuŃcjonowanie w szkole. Pomoc byŁa udzielana z inicjatywy nauczyciela prowadzącego
zĄęcia z uczńarrti oraz z inicjatywy poradni psychologiczno - pedagogicznej. W rartach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowie uczestniczyli w zajęciach logopedycznych
oraz w zajęciach dydakĘczno - wyrównawczych. Realizacja tych zajęć była dokumentowana
w odpowiednich dziennikach, co określa rczporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie dokumentacji z dnia 25 sierpnia 2017t. w sprawie sposobu prowadzenia ptzez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuń czej oraz rodzaj ów tej dokumentacj i (Dz.U. z 2017 t. poz. I 646).
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Liczebność uczniów na zajęciach z zalłesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej bYła
zgodna z przepisami prawa (zajęcia logopedyczne - w grupie do 4 uczniów, zajęcia

dydaktyczno - wyrównawcze- w grupie do 8 uczniów).
Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom oceniali

efektywność udzielonej pomocy i formułowali wnioski dotyczące dalszych dzińań mających
na cęlu popfawę ich funkcjonowania. Pomoc była organizowana i udzielana

we współpracy zrodzicami uczniów orazuzgodńono warunki jej orgarrizowaniai udzięlania.
Arkusz organizacjl szkoły na rok szkolny 20l7l20l8 określał ogólną liczbę godzin Pracy
finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, w tym liczbę godzinzajęĆ
z zakręsu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczegóIności przez

logopedę i nauczy cieli przedmiotów.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobję§m kontrolą w związku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńcz ej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki : ni e s tw i erdz o no,

11. Na podstawie art.55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oŚwiatowe
(Dz.lJ. z20l8r., poz.996 ze zm.) zaleca się nie wydano zaleceń.
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Podpis kontrolujqcego, miejsĆe i data podpishnia protokołu
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Podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:
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Podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dnt roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, przysługuje prawo zgłoszenta pisemnych, umotywowanych zasttzeżęi dotyczących
ustaleń zav,łartychw protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców  Ia,
40-024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 rozpotządzenta Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U . z 20I7r., poz. 1 65 8).
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