
SlqskiKuraror O$wiaty

ul. Powstancdw 4la

4A-024 Katowice

wN.5533,1.E,20ts

Protokdi konrroli dora:inej

l' Nazwa placowki, siedziba: Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Katowicach, ul.
Okrzei 4, 40-l 26 Katowice

2. lmig i nazwiskr: dyrektora szkoly: Iwona Szczepanowska

3' Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator oswiaty,
40 - 024 Katowice. ul. powstafrc6w 4la

4, Imig i nazwisko kontroluj4cego: Jakub padewski

5' Data wydania inumer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 29 stycznia 20lg r.,
wN.5533.1.8.2018

6' Terminy rozpoczgcia i zakorlczenia kontroli: 30 stycznia 2018 r. * 30 srycznia 20l g r.
7' Tematyka kontroli: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przee dyrektora placswki
8, CzynnoSci kontrolne:

a) anaiiza dokumentacji: potwierdzajqcej kwalifikacje nauczyciela, ,,protokolu po
hospitacji" z dnia 5.0r.20r7 r.. ,,postqpowania wyjasniaj4cego do skargi,, z d,nia
30'10'2017 r.' ,,Protokolu Rady Pedagogicznej Specjalisrycznej poradni Rodzinnej w
Katowicach" nr SPRl43420l7/?017 z dnia 30 sierpnia 2017 r.. ,,protokolu Rady
Pedagogicznej Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach,, rlr
SPR1434201812017 z dnia 30 pazclziernika 2017 r., zeszytu superwizji";;"7
: tygoctniowego planu zajqc 2017/2A18 (terminarz), planu WDN w ;,oku

szkolnym 2017tZ}tB,

b) rozmowa z dyrektorem placOwki,

9' opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidtowodci:

Czynno$ci kontrolne podjgto w wyniku pisma

o zamiarze przeprowadzenia kontroli, jej tematy$e oraz terminie pointbrmowano w dniu 29
stycznia 2018 r,
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Podceas kontroli anarizie poddano dokumentaciq dotyczqcq nadzoru
0pr0w0wan0g0 prffir dyrfitura plac0wki nad redumi0 zrder1

w kontekdcie ww. pisma.

W toku czynno$ci kontrolnych ustalono, ze:

pedagogicznego

zpo*vyiszym nalety uznac, ze posiada kwalifikacje cio

psychologiczno-pedago gi cznej.

'j'rkumentuje realizacjg zajgi w dzienniku. Dyrektor bierze udziai w superwizjach
miEdzypracowniczych, ktore pozwalajq na zdobycie wiedzy o metodach pracy terapeut6w,
Dyrektor w dniach 30.10.2017 r. oraz 2,11,?017 r. uczestniczyia rv superwizjach dotycz4cych
terapii 1 co znajduje potwierdz.enie w zeszycie superwiz*ii

Dyrektor odwiadczl,la, te .,regularnie dokonuje kontrori dyscypliny pracy m.in. poprzez:
- kontrolq dzienniczkow indyrvidualnych pracownikow,

- kontrolg wpis6w listy obecno$ci.

- zapis6w w ewidencji I i I wizyt

- kontrolg przestrzegania przepisdw prawa:

dokumentacji : opinii. orzeczeri itp,,

- wykorzystania czasu pracy pracownikow,,.

w trakcie czynno$ci kontrolnych przedstawiono dokumentac.ig analiz,y pracy

w kt6rej stwierdzono m.in.. z.e .jest pracownikiem
zdyscyplinowanym. kotezenskim. chgtnie uczestniczy w superwizjach miEdzypracowniczych
dzieli sig swoi4 wiedz4 i doSwiaclezeniem." ponadto dyrektor zauwaiyla,ze
dokumentaciq prawirllolvo i terminowo. Dyrektor o$wiadczyla rownie z, irs:

zwi4zku

prac)' w specjalistycznej poradni
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ochnrna danych osohowych, wydawane przez SpR

,,ze wzglgdu na

/-)

*jt?



specyfikq pracy, pozyskiwanie barclzo intymnych i osobistych informaeji naszych klient6w,, nie
uczestniczy w sesjach terapeutycznych.

W zwiqzku

pracy (Dz. rJ, zzarg r,. poz. r0g ze zm.). 
zgodnie z ustawq z dnia 26 czerwca lg74 r'Kodeks

W roku szkolnym 2al7/2018 przewidziano szkoleniowe rady pedagogicznego: nt. ochrony
danych osobowych (szkolenie odbyto siq. Protok6l Rady pedagogicznej speejalisrycznej
Poradni Rodzinnej w Katowicach nr sPfu4342afi/2afi z dnia 30,t0,?01 7 r.) orazszkolenie
z dialogu molywujqoego (przewidziany termin realizacji marzecr kwieciefl 20l g r.).

l0' opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w zakesie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowo$ciami w dzialalno$ci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuicze) oraz. innej dzialalno$ci sratutowej szkory: nie dotyczy

1l' Na podstawie art, 55 ust, 4 ustawy z dnia I4 grudnia 2016 r. prawo O$wiatowe
(Dz. U. 22017 r., poz.59 z pohn, zm.) zaleca siq:

Nie dotyczy.

Termin realizacji: Nie dotyczy.
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poQpis dyreloora szktty/plac|wki, miejsce i clata odbioru pratokolu
Dyrektorowi szkoly, w terminie ? dni roboczych od dnia otrzymania protokolu konroli, przysluguje prawo

zgloszenia pisemnego, umotywowanego rastrzezenia doryczqcego ustalen zawartych w prorokole kontroli do Slqskiego
Kuralora o$wiaty, ul' Powstat'rc6w 4la' 40'0?4 Karowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej zdnia 25 sierpnia 2017 roku rv sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. u. z 20 l7 r., poz, l65g),
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podpis *\r"Ftfregrt, mieisce i data podpisania prorokolu
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