
DK-BB.5532.44.2018

Protok6l kontroli planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa im. Wadyslawa Broniewskiego
w Drogomy5lu, wchodzEca w sklad Zespolu Szk6t w Drogomy5lu, ul. Gl6wna 15, $-4;4
DrogomySl.

2. ImiE i nazwisko dyrektora: Ilona GabryS.
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstarflc6w 4la
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Boiena Walaszcryk
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 6 listopada 201g roku,

DK-88.5532.44.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 16 listopada 201g roku
7. Tematyka kontroli: ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodzieLy pomocy

psychologi czno - pedagogicznej
8. CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem i pedagogiem, analiza dokumentacji:

indywidualne teczki uczni6w objgtych pomoc4 pryitotogil"Tlys-pedagogicznq,, dzienniki
zajg(' arkusz organizacji szkoly, protokoly posiedzeri nuay f.AagJgtzne.l" i Zespolu
Wychowawczego SP w DrogomySlu, inna- dokumentacja po-o""y- psychologi czrto-
pedagogicznej, np. opinie poradni, inna dokumentacja pedagoga.

9. opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionyctr niepiawidlowosci:
Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku z planow4 kontrola MEN dotyczqc1 oceny

prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodzieby pomocy psychologiczno-peaagogicinij
Og6lna liczba uczni6w w szkole 231 w tym og6lna liczbi u.^i6* ze specjahymi

potrzebami edukacyjnymi, z wylqczeniem uczni6w losiadaj4cych orzeczenie o pot r"Ui"
ksztalcenia specjalnego 23

- Arkusz otgmizacji szkoly na rok szkolny 201712018 okreslal og6ln4 liczbE godzin pracy
finansowanych ze Srodk6w przydzielonychprzezorgan prowadz4cy ,it oli, w tym liczbg godzin
zajgt z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiiznq, realizowanych w szizeg6lnosclprzez
pedagoga -28 godzin, psychologa- 3 godziny.-
Uczniowie byli w poprzednim roku szkolnym objgci pomoc4 psychologi czno-pedagogiczn4 na
podstawie rozpoznania indywidualnych mo2liwoSci-psychofiry"rnyJh u"riiu i-ciynnik6w
Srodowiskowych wnfrlvajecych na jego funkcjonowanie w szkole, co wynika z analizy
protokol6w posiedz.eri Rady Pedagogicznej SP w DrogomySlu, protokot6w posied zeh Zespolu
wychowawczego sp. i dokumentacj i przeditawi onej przez rltoirlgo pedagoga.

Pomoc psychologiczno-pedago gicznaw szkole byla udziel *uii^"iutifr, ,crria, rodzic6w
ucznia- w I przypadku, poradni psychologi.rro-p.dugogicznej -w 4 priypuaXu"h (opinie).

Realizacja zajE(, z zakresu pomocy psychologicino-peaagogicznej iokumentowana byla
w dziennikachzajgl.

Rodzaj realizowanych zajg1 z zakresu. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole to
zaiEcia korekcyjno-kompensacyjnych i konsultacje z psychologi"-.

LiczebnoSi uczni6w na zajEciach .z zakre* pi-o.y psychologi czno-pedagogicznej nie
przefuaczala na zajgciach korekcyjno-komp"nru"y;rr. s ,cirrio* -Zajgcia' p.o*udrorre byly
indywidualnie lub w grupach 2-3 osobowych.

W poprzednim roku szkolnym nie bylo Zadnego tczniaobjgtego zindywidu alizowan1sciezk4
ksztalcenia, kt6ra obejmowala zajgciarealizowane wsp6lnie ,'r{driul"* i zajgciaindywidualne
zuczniem.



Nauczyciele i specjaliSci, udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,
oceniali efektywnoSd udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotycz1ce dalszych dzialait
maj4cych na celu poprawg funkcjonowarria ucznia. kt6re znajduj1 potwierdzenie w protokotach
Rady Pedagogicznej SP w DrogomySlu oraz dokumentacji pedagoga.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i :udzielana we wsp6lpracy
zi rodzicami uczni6w - wszyscy kontrolowani uczniowie, poradniami psycholo giizno-
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi - 3 uczni6w (rozmowy p.Augogu, grupy
wsparcia dzialajqce w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w Skoczowie i Ci"riyni.,
organizacja diagnozy na terenie szkoly) i organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
instytucjami i podmiotani dzialaj4cymi narzeczrodziny, dzieci i mtodziehy - I tczeh(program
,,Epsilon" - relacje spoleczne, finansowane z gminnych Srodk6w przeznaczonych na iziiarria
profilaktyczne).

Dyrektor szkoly uzgadnial warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, 

- 
wychowawtzej

i opiekuriczej orazinnej dzialalno5ci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

ll.Napodstawie art.55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oSwiatowe (Dz.tJ.
2018 poz.996 ze zmianami) nie wydano zalecef.
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podpis kontrotfiee4fo, miejsce i data podpisania protokolu
Dyrektor Zespolu Szkoi
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podpis dyrektora szkoly/placfwki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
Dyrektor Zespotu Szkot

{pos... ..}*.3*43..q\,.... )9.. !.t...k!.*:.
podpis dyre 'ora szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placfwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguie prawo zglgsTnil pisemnych, umotywowanych zastrzezeri aotyczqcyih ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Ofwiaty, ul. Powstalicdw 41i, +O-bU Katowice, zgoinie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacii Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sf,rav,ie
nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017 poz. l65S).


