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Protokół kontroli planorvc.j
l.

1. Nazwa szkoły/placówki, siedziba:

Szlroła Podstalvowa w Łaźcu, ł,azicc 66, 4ż-27 4 Konopisl<a

2. Imię i nazwisko dyrel<tora szkoły/placowki: Barbara l{ronlolorvskir

3, Nazrva i siedziba orgallu spralvr-rjącego nadzóL pedagogiczrly:

Sląski Kurator Ośrviaty, 40*0ż4 Katowice, ul. Porvstańcórv 41a

4. Kontrolujący - imię i rTazwisko kontrolu.jącego: Właciysław,a'fkaczyk _- st, wiz-rtator

5. Data wl,dania i nunrer upclwirznierria do przeprolvacizertia kolłtroli:

7 grudnia 20l8 r. - Nr DK-CZ5532ó82018

6. Terminy rozpoczęci ai zakończenia kontroli: 10 grudnia ]()18 r.

7. Ternatyka kontroli (zgoclna z przapisanti art. 55 z,ts/. ] zts/rlltl, PrOv,rl o,;lti.cłtolrc):

Ocena prawidłowości zapervnienia dzieciom i rnloclzicży pomOcy psl,chologiczno
pcdagogicznej.

8. Czyr ności kontrolne:

rozmowa z dyrektorenr szkoły p Barbarą Kronrołorł,ską, analiza: dokr"rnle ntac.ji

dot. organizacji pracy szkoły" Lrdzielanc.j pomocy psvchologiczno pedtrgogiczlle.i, dziennikolł,
zajęó,

9, Opis ustalonego stanu faktyczllcgo, w,tym ujau,trionl,ch nieprarł,idłolvości:

Kontrola dotyczyła zaper,vnietlia dzięciorn i rrrłodziez1, polllocv psyclrologiczllo -

pedagogicznej, w okresie od 1 rł,rześnia2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Ogólna llcz,ba ttczniorv
w szkole lv roku szkolnl,m 201712018 - .lv tl,m ltczniorr ze specjallrytrri potrzeballli
edtrkacl,jnymi (z wyłączeniet-n uczniów posiadajac1,,ch tll,zecze-lli,-, o potrzebie ksztalcerria
specjalnego).
Kontrolą objęto dokumentację 1osorł,o r.l,,vbranl,clr ttczniorv ze specjalrry,nri

potrzebarrri edukacl,jnymi, Z pozyskanl,ch ililbnnacji vl,_vrrika, ze ponloc 1lsyclrologiczl]o-
pedagogiczna dla uczniów była organizort,ana z u,,l,zględnienienl rozporządzerria Mitlistra
EdLrkacjiNarodorve.j zdnitl9 sierprlia 2017 r. rr,,sprarł,ie zasaci organizacji i Lrclziclania pollloc},
psychoiogiczno-pedagogicznej w ptrblicznych przeclszkolach, szkołach i pJacorł,Itaclr

(Dz. U, z2017 r. poz. 1591 ze znl.'). Uczrrior.vie zostali ob.ięci polllocą lla podstrlric
rozpoznania indywidr_ralnych rloźliwości psycholizl,cztrvclr i czynnikorv środowiskowych
wpłyr,vającl,clr na ich funkc.ionowanie r,v szkolc. potllclc bvla i,rdzielana z irricjatyrł,,v poradrli
psychologiczr'o-pedagogicznej. \\/ ramaclr pomocy psl,ci,iologiczno-peciagogicznej ucz,Iiiorric
uczestrriczyli w zajęciach korekcyjllo-kotlpensacijnycli, ch,dal<ty,czlro-r.r,y,l,ór,r,trar,r,cz),ch

i innych zajęciach o clrarakterze terapeutyczrrym (ząęcia tet,apl,tttye zllc irrdyw,idualrre
z psychologiem). Realizacja tych zajęć była dokunrentolvana rv odpor,viec]rlich dziennikaclr
zajęc, zgodnie z rozporządzeniern Mirristra [ldrrkac.ji Narodorł,e.j z driia 25 sierplria 2011 r,

w sprarvie sposobu prowadzcnia przez publiczne przedszkola. szltoly i placowki dol<r,rmcntac.ji

przebiegu nauczania. działa]ności lvl,chorirawcz-ej i opiekuńczc.j oraz roclzajolł, t.,,j

dokumentacji (Dz. L]. z,2017 l,. poz, i616).
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i,lcz,ebnośc ltcz_niórv na za.ję:ciach z zaI<rcsu pol1,1oc)/ 1lsychologiczt-to.';ledagogiczlrej bYla

zgocltra z przepisan-ii prawa (zajęcia l<orekcl,jrltr-kotlrpctlsacr,,jtle prowadzono tv grLrPie

clo 5 lrczniorv. za]ęcia dydakty,,czllo-r,vyrówtrawcze _ rv grLrpie do 8 r_rcznióvr,).

Nar_rczyciele i specjaliści Lrdzielzrjący pomocy psychologiczrlo-pedagogicznej ucznionl ocelriali
elektywnośc lrdzielonej ponlocy i fbrrnr_rłowali rł,nioski dotyczące dalszyclr działań rna.iacych

na celu popra\\,ę ich funkcjonowania. Pomoc była organizowana i r,rdzielana we r,vspołpracy

z rodzicami uczniow, uzgodniono warunkijej organizoi,vania i r,rdzielania.

;\rkttsz organiz.acji szkoł.v na rok szkolny ż011lż018 określał ogolną liczbę goclzin pracy

llttirilsowanyclr ze śroclkow przydzielorrychprzez orgall prolł,adząc1,. w t,vm liczbę godzin zajęc

z zerkresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej" realizor,vanl,clr w szczególności prZeZ

terapeutę pedagogicznego, psycl'ologa i nauczycie |i zajęc eclukacyjnych.

10. Opis ujalvnionych tlieprar,vidłor.ł,ości !v z-akresie nieobjętym kontrolą \,v z\Ą'iązku

zc stwierdzonl,rli nieprirwidłowościanli w clziałalności ciyclaktycznej, r,lychor,varł,czej

i opiekuricze.i oraz' inrlc.j dzialalnclści stirtr-ttolł,c.i szl<ołr,pIacolvki: ni.e slll,ierdzrlno,

1i. Na podstawie art. ,55 ust. 4 ustarłry z dnia l4 gludnia 2016 r. Prarł,o oślviatorł,e
(Dz.l]. z2018 r.. poz. 996 z,e zm.) za|eca się: nic v,l,dclno zaleceń.
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Podpis dyrektoro szkoly/placóyt,ki, nlicjsce i clala podpisctltia protokołu

1 2. Poświadczenie odbiorr,r protokołr-r kontroli:

,tr.!,1!,.7'

Podpi.s dyrektora szkołly'placówki, miejsce i data odbioru protokoltt

Dyrektoror.vi szkoły/placólvki, r,v ternrinie 7 dni roboczych od drlia otrzymania protokołu
kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących
ustaleń zarł,art1,,ch rv protoltole korltroli do Sląskiego l(uratora Ośr,viatl,, trl. Porvstańcórł, rlla.
40-024 Katowice, zgoclnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Mirristra EdLrkacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 201] r. rł,sprar,vie tradzoru pedagogiczIlego (Dz. L].z2017 r..poz. 1658).
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