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Protohdl l<ontroli planowej

I. Nazwa szkolyiplacowki, siedziba: Szl<ola Podstawowa im. Dywiizji J. H. D4browskiego

w KuZnicy Starej, I(uZnica Stara 44145,42-360 Poraj

Inrig i nazwisl<o dyrektora: Syllwia Sy,gut

Nazwa i siedziba organu sprawu.i4ce go rtadzor pedagogiczny: Slqski Kurator O5wiaty,

40 ^ 024 Katowice, ul. Powstarhcriw 4la

Inrig i nazwisko kontroluj4cego: Vlalgorzafta Gotgbska

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontrc,li: 19 listopada 2018 r.

DK-C2.s532.52.20r8

l'erminy rozpoczEcia t zal<ohczenia kontroli: 22 listopada 2018 r'.

Tematyka l<ontroli Occna prawfidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodzieZy pomocy

psych ologiczno-pedagogicznej.

CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentac.ii potwierdza.i'4cei lealizacjE zadan w zakresie

zapewnienia pomocy psychologicz;no-pedagogiczne.j, rozmowa z dy'rel<torern, wpis w ksigdze

kontroli nr 51.

9. Opis ustalonego stanu faktyczqego, w tym ujawnionych nieprawidlrcwoSci:

Kontrolg przeprowadzono na pplecenie Sl4skiego I(uratora OSwiaty.

KontrolE oceny prawidlowoSci zapewnienia uczr-riom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w Szkole Podstawowej irn. D'/wizji J. IJ, D4browskiego w Kuznicy Stalej lprzeprowadzono

za okres od 1 wrzeSnia20l7 r. do 3l sierpnia 2018 r,

e specjaln)'nri po.lrzebarni edukacyjnymi,

enie o potrzebie ksztalcenia specialnego.

otrzeb dziecka oraz. zapis6u, opinii poradni

psychologiczno-pedagogiczne.j zaplanowano zajgcia kor:el<c;,jno-llompensacyjne. Dytektor

szkoly w arkuszu organizac.ji nd rok szkolny 201712018 przewidzial godziny narealizacjg tych

za.1qc. Za.igcia korekcyjno-korirpensacy.jne prowadzone byly z jednym dzieckiern. Pomoc

psychologiczno-pedagogiczna Lrdzielana byla wewsp6lpracy z rodztcamt oraz poradni4

psyclr o I o gi czno -ped ag o gicznq.
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Dyrektor reahzujqc zalecenia'zawarre w opinii zape'wlil dziecku odpowiednie warunki w celu

realizacii zajqc.Itealizacjg zajEc polwierdzono wpir;afni w dziennikv zajEc. W czasie kontroli

nie prz:edstawiono dokumentacji potwierdzaj4cej {okonywanie przez nauczycieii oceny

efektyvmoSci ud:zielonej pomocy i wniosk6w doty,c7ql.t"h dalszych dzialan.

10. Opis ujawnion;,rch niepr'awidlowoSci w zakresie nieo-bjgtyrr kontrol4 w zwiEzku

zestwierdzonymi nieplawidlowoSciarni w dzial{lnoSci dydaktyczne.j, wychowawczej

i opiekrrncz ej or arz innel dzialalno$ci statutorvej szk,rl['/plac6Wki :

Nie stwierdzono nieprawidlowoSci w zakresie

11. Na podl,stawie art. 55 r-rst. 4 ustawy 'z dnia z

(Dz. U. 22018 r. poz. 996 ze zm.) zaleca siE:

nierofLj gty m kontro14"

dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

ZaIeca sig, aby naucz.yciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ucznior,vi oceniali efektywnoSd udzielonej pomocy i fprmulowaliwniosl<i dotycz4ce dalszych

dzialah maj4cych na celu poprawQ funkcjonov'rania Lrcznia, zgodnie z $ 20 ust. 9

rozporz4dzenia lv4inistra Edukacji Narodlowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pecla!,ogicznej w publiczn ychprzedszkolach,

szkolach i plac6 Lr (Dz. IJ. 22077 r. poz. 1591 ite zm,).

termin 29 listopada 2018 r.

R.WI
cd CzEstochowa,28 liptopada 2018 r.

kontroluiq,cego, miejsce i data podpis'ania protpkoht

Czgstochowa, 28 liltoRada 2018 r,

podpis' dyrektora szkoly/plac1tvki, ntiejrce i data poclplsania protokolu

1 2. PoSwiadczenie odbioru orotokolu kontroli:

Czgstochowa, 28 listopada 2018 r.

i"iiit arrunoro ,rrloilyipti,,ra;r,ti' ,n:,iiqirru i io,o o,it,ioru protokoltt

Dyrektorowi szkoly/placowki, w terminie 7 clni robo czyclt bd dnia otrzymania protokolr.r kontroli,

przystruguje pra\A/o zgloszeniapisemnych, umotywowanych ',zd:;trze2en do,Iyc'zqc5,ch ustalen zawartych

w protokole korrtroli do Silqskiego I(uratora OSwiaty. ul. Po',r,lsLaficow 41a.40-024l(atowice. zgodnic

z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji l'larodowej idnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie

nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r. po2.1658).


