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Protokół kontroli planowej

1. Nazwa placówki, siedziba:

Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Częstochowie, ul. Marysia 93bo

42-200 Częstochowa, wchodząca w skład Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

w Częstochowie.

2. Imię i nazwisko dyrektora placówki: Rafał Dziwis

3, Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

Śląski Kurator Oświaty, 40-.024 Katowiceo ul. Powstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzęnia kontroli:

6 lutego 2018 r. - Nr DK-CZ.5532.5.2018

Terminy rozpoczęciai zakończenia kontroli: 12 lutego 2018 r.

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

Ocena prawidlowości współpracy publicznych poradni psychologiczno
pedagogicznych z przedszkolami i szkołami.

Czynności kontrolne:

Tozmowa z dyrektorem; analiza dokumentacji dotyczącej zadań realizowanych przez
poradnię.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrola przeprowadzona na polecenie ŚĘskiego Kuratora OświaĘ.

Kontrola dotyczyła współpracy Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej rn 1

w Częstochowie, wchodzącej w skład Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
w Częstochowie, zprzedszkolami, szkołami i placówkami w okresie od l września2016 r.
do 31 sierpntaż}I7 r.

W trakcie kontroli ustalono, co następuje.
Na terenie działania ww. poradni w roku szkolnym 201612017 funkcjonowało:
25 przedszkoli, 69 szkół oraz 4 placówki. Poradnia objęła wsparciem 1130 dzieci
zprzedszkoli, 8850 uczniów szkół i 5 wychowanków. W analizowanym okresie poradnia
podjęła współpracę z18przedszkolami,39 szkołami oraz4 placówkami, wzakresie
udzielania i organizowania przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, opracowywania i realizowania indlłvidualnych programów edukacyjno-
terapeńycznych oruz indywidualnych programów zajęc rewalidacyjno-wychowawczych.
Dyrektor poinformował, że do poradni nie wpłynął żaden wniosek (dyrektora przedszkola,
szkoły, placówki lub rodzica dzięcka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia
niepełnosprawnego), stanowiący podstawę do podjęcia współpracy w określeniu niezbędnych
do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym
wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich zę względu
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na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwości psychofizyczne dziecka
niepełno sprawne go albo pełnoletnie go ucznia niepełno sprawne go.
Poradnia udzięlała wsparcia merytorycznego nauczycielom (589), wychowawcom grup
wychowawczych (182) i specjalistom (165) udzielającym pomocy psychologilzno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce. Podejmowane formy współpracy to: udział
w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów (569),
wykłady i prelekcje (11), warsńaty (I0), udział w zebraniach rad pedagogicznych (7),
prowadzenie mediacji (6), interwencja kryzysowa (6), działalność informacyjno-szkoleniowa
(4), organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych i specjalistów (13 x 10) oraz grupy wsparcia (8 x 25 -
logopedzi,4 x 10 nauczyciele wspomagający).
Zespół orzekający działający w poradni zasięgŃ opinii nauczycieli przedszkola i szkoły,
do której dziecko/uczeń uczęszcza oraz wychowawców placówki, w której uczeń przebywa,
w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka/ucznia
(liczbawydanych orzeczen, przy wydaniu których zespoŁ zasięgał opinii wynosi
odpowiednio: przedszkola- 3ż, szkoły - 189, placówki -2I).
Nauczyciele z poradni uczestniczyli w spotkaniach zespołów nauczycieli i specjalistów
pracujących z dziećmiluczniami w przedszkolach/szkołach, opracowujących indywidualne
pfogramy edukacyjno-terapeutyczne (5 szkół - 6 spotkań) oraz bra|i udział w spotkaniach
zespołów nauczycieli i specjalistów dokonujących wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania dzieckalucznia (T przedszkole - 2 spotkania, 5 szkół - 5 spotkań).

Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresię nieobjętym kontrolą w związku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej orazinrtej działalności statutowej szkołylplacówki: nie stwierdzono.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
(Dz. U. z2017 t.,poz. 59 ze zm.) zalecasię nie wydano zaleceń.
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podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i dąta odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących
ustaleń zaurartych w protokole kontroli do sląskiego kuratora oświaty, ul. powstańcow 4la,
40-024 Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnta
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U . z 20I] r. poz. 1 65 8).
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