
wN,5532.2 t.2018

9, Opis ustalonego stanu faktycznego,

Protok6i kontroli planowej

l, Nazwa szkoly, siedziba:

w swigtochrowicach, ur. , 
Gimnazjum nr 2 w Zespole Szk6l ogdlnoksztalcqc ych nr 2

2 Imie i nazwisko rr,..;,;;#l,i":,"r:; 
-608 swistochiowice

J. Nazwa isjedziha organu sp

40 _ ,24Katowice, ;, ,"ilXffEornadzor 
pedalogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Jakub padewski
D"ta wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzeni
WN.55 j2.21.201g pt.yprowadzenia kontroli: 25 czerwca 20l g r.,

6. Terminy rozpoczgcia t zak

',;i::;:;;i:,?:tr:;:ffiii j::f*,T.i,T;i'"::;;:::;';,tu,cena
8. CzynnoSci kontrolne:

analiza dokumentac ji:
- dokumentacji uczni6w ni,
- Dziennika kor..ponarn..ilpetnosprawnych 

objgtych ksztalceniem specjalnym,

4.

5.

r4^Lvsznego' w tym ujawnionych nieprawidrowosci:Kontrol4 objgto dokumenta(

objEtych ksztalceniem ,r..,",r'run-,l'ut'u 
iosowo wybranych uczni6w niepelnosprawnych

Cimnazjurn nr 2 w Swigtochiowicach jest szkoi4
uczni6w, w tym , I

specjalnego 
'tczni6w posiadaj4cych

do

o

Ksztalcenie .nec.iarle uczni6w nreperrcsprawny.n .ur*un',ro*onuo orzeczenie o potrzebie ksztaroenia specjalnego. *rour" ...,,-',1": ^ :,: 
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przypadkach ww. ksztaicenie prowadzone jest nie dluzej ni2 do kofrca roku szkolnego

w tym roku kalendarzowym, w kt6rym uczeir koiczy 2l . rok Zycia.

Szkola zapewnia uczniom realizacjE zaleceh zawartych o potrzebie ksztalcenia specjalnego,

warunki do nauki i drodki dydaktyczne, odpowiednie ze wzglgdu na indywidualne potrzeby

rozwojowe iedukacyjne oraz mo2liwodci psychofizyczne ucznia, integracjg ucznia ze

6rodowiskiem r6wieSniczym, w tyrn z uczniami pelnosprawnymi, przygotowanie do

samodzielnoici w 2yciu doroslym.

W szkole zaplanowano realizacjg zajgi rewalidacyj nych.

lndywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowaly zespoiy, ktdre tworzq

nauczyciele i specjalidci prowadz4cy zalQcia z uczniami, po dokonaniu

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzglgdniaj4c diagnozy

i wnioski sformulowane na ich podstawie oraz zalecenia zawafie w orzecz.eniu o potrzebie

ksztalcenia specjalnego.

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne okreSlaj4:

- zakes i sposob dostosowania wymagai edukacyjnyoh do indywidualnych potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz mo2liwoSci psychofizycznych ucznia,

w szczeg6lnodci przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

- zintegrowane dztalania nauczycieli i specjalist6w prowadzqcych zajQcia

z uczn\em ukierunkowane na poprawg jego funkcjonowania oraz wzmacnianie jego

uczestnictwa w 2yciu szkolnYm,

- dzialania o charakterze rewalidacyjnym, z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego i spos6b realizacji tych dzialah,

- dzialania wspieraj4ce rodzic6w uczni6w,

- zajgcia rewal idacyj ne,

- zakres wsp6lpraoy nauczycieli i specjalist6w z rodzicami ucznia,

- rodzaj i sposob dostosowania warunk6w organizacji ksztalcenia specjalnego do

rodzaju niepelnosprawnodci ucznia, w tym zakresie .

W.jednym z analizowanych indywidualnych program6w edukacyj no+erapeutycznych nie

okeSlono formy iokresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedago giurytj oraz
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wymiaru godzin, w kt6rym poszczeg6lne formy pomocy bgdq realizowane
wspoldziaiania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
specjalistycznymi, specjalnymi osrodkami szkolno_wychowawczymi,
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi
dzialajqcymi na rzecz rodziny, dziect i mlodzieZy .

oraz zakresu

poradniami

plac6wkami

inst).tucjami
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Dyrektor szkory zawiadomii pisemnie rodzic6w uczni6w o terminie ka2dego spotkania
zespolu opracowui4cego i rnodyfikui4cego indywiduarny program edukacyjno-terapeuryczny
oraz dokonujEcego wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia
i mozliuodci uczestniczenia w tym spotkaniu.
Rodzice uczniow otrzymali kopig ocen poziomu funkcjonowania ucznia oraz
indywidualnego program u eriukacyjno-terapeutycznego.

w jednym przypadku dyrektor powierzyl prowadzenie jednej godziny zajgi rewalidacyjnych
nauczycielowi nieposiadai 4cemu kwalifikacji odpowiednich do rodzaju niepernosprawnoSci
ucznia.

I0 opis ujawnionych nieprawidrowosci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowodciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuhczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly:
Nie dotyczy.

II Na podstawie art. 5 5 ust. 4 ustawy z dnia z dnia r 4 grudnia 20 r 6 r. prawo oswiatowe (Dz. U
22018 r., poz. 996 z p62n. znt. ) zaleca sig:

- okreilic w indywidualnym programie edukacyjno+erapeutycznym fbrmy i okres udzielania
uczniowi pomocy psychorogiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w kt6rym
poszczeg6rne formy pomocy bgdq realizowane, zgodnie z $ 6 ust. r pkt 3 rozporz4dzenia
Ministra Edukac ji Narodowej z. dnia 24 lipca 20 r 5 r.. w sprawie warunk6w organizowania
ksztalcenia' wychowania i opieki dla dzieci i mrodzie2y niepelnosprawnych,
niedostosowanych spolecznie i zagro2onych niedostosowaniem spolecznym (Dz. rJ. poz.
lll3,zp6Ln. z.m.),

- powierzai zajgcia rewaridacyjne osobom posiadaiEcym kwarifikacje odpowiednie do
rodzaju niepelnosprawnosci ucznia zgodnie z $ 7 ust. 7 rozporz4dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunkow organizowania ksztalcenia,
wychowania i opieki dra dzieci i mrodziezy niepernosprawnych, niedostosowanych
spolecznie i zagro20nych niedostosowaniem spoiecznym (Dz. rJ. poz. ,13, z p62n.,zm.)
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w zwiqzku z przepisami rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia l sierpnia 20r7
r' w sprawie szczeg6lowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieri (Dz, U. poz. r575)
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ora s2koly/placowki, miejsce i data podpisania protokolu

I 2. PoSwiadczenie odlioru protokotu kontroli:

dyrektora szkoty/placow ki, miejsce i data oclbioru protokolu

l)yrektorowi szko]y/plac6wki. w teminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezeh dotycz4cych ustaleri

zawarrych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora, oswiatyl ul. powstaicdw 4la. 40-024
Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowe.j z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.tJ. z2017,poz. 165g),
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