
Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstaric6w 41a

40-024 Katowice

wN.s532.38.2018

Protok6i kontroli planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole Miejskie nr 7 w Swigtochlowicach, ul.

B. Chrobrego 6, 41-605 Swigtochlowice

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Karina Przelqczkowska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Adriana WaSnik

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 12 grudnia 2Ol8r.,

wN.5532.38.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 1 3 grudnia 20 1 8 r.

7. Tematyka kontroli: Ocena prawidtrowoSci zapewnianiadzieciom i mlodzieiry pomocy

psycholo giczno-pedago gicznej .

8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji oraz rozmowa z dyrektorem szkoly.

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Kontrola dotyczyla dokumentacji pigciu losowo wybranych uczni6w ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi z wylqczeniem uczni6w posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie

ksztalcenia specj alnego.

Og6lna ltczba uczni6w w przedszkolu: 165, w tym: ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

zv'rylEczeniem uczni6w posiadaj4cych orzeczente o potrzebie ksztalcenia specjalnego 84.

Arkusz organizacji przedszkola okreslal og6ln4 liczbg godzin pracy finansowanych ze

Srodk6w przydzielonychprzez organprowadz4cy szkolg, wtymliczbg godzin zajg(,zzakresu

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczegolnolci przez psychologa"

logopedg i innych nauczycieli zgodnie z przepisami $ 17 ust. 2a pkt 4 rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dma lJ marca 2017 r. w sprawie szczegSlowej organizacji

publicznych szk6i i publicznychprzedszkoli (Dz. IJ.22017 r. poz.649 ze.zm.). Dzieci byly

objgte pomocq psychologiczno-pedagogicznq na podstawie rozpoznania indywidualnych

mo2liwoSci psychohzycznych tcznia i czynnik6w Srodowiskowych wplywaj4cych na jego

funkcjonowanie w szkole w zwiqzku z $ 2 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
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z dnia 9 sierpnia 2Ol7 r. w sprawie zasad oryanizaqi i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkotach i plac6wkach (Dz.U. z 2017 poz.

1se1).

pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla udzielana z inicjatywy: rodzic6w ncznia,

nauczyciela wychowawcy, specjalisty prowadzqcego zajgcia ztrczniem. W przedszkolu

organizowano nastgpuj4ce rodzaje zqEC, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

zajqcia korekcyjno-kompensacyjne, zajgcia logopedyczne, zalgcia rozwijaj4ce kompetencje

emocjonalno-spoleczne, porady, konsultacje , warsztaty. Pomoc psychologiczno-pedag ogiczna

byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy zi rodzicami uczni6w, poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi, plac6wkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkotrami

i przedszkolami.

Realizacja zajg| z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowana byla

w dziennik ach zajg(, zgodnie z $ 1 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25

sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly

i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzia\alnoSci wychowawczei i opiekuriczej oraz

rodzaj6w tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646). LiczebnoS6 uczni6w na zajqciach

z zakresu pomocy psybhologiczno-pedagogicznej byla zgodna z obowi4zujqcymi przepisami

prawa. Nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi

oceniali efiektywnoS6 udzielonej pomocy oraz formulowali wnioski dotyczqce dalszych

dzialafimaj4cych na celu poprawg jego funkcjonowania.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi}zku ze

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie dotyczy.

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2076 r. Prawo OSwiatowe

(t. j.Dz.IJ. z2Ol8 r.,po2.996 ze zm.) zaleca sig: nie wydano zalecefi.
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podpis dyrektora szkoly/placfwki, miejsce i data podpisanio protokolu
I 1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

PRZEDS.Z}TOL€ MIEJSK'E NR 7

,,:a333,i#i%Ta,3[[j;
te-I./fax (oeel zasz-550 -
Hqgon 271509699
NtP 627-12-Oa-n="

podpis dyrektora szkoly/plachwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszeniapisemnego, umotywowanego zastrzezenia dotyczqcego ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. powstari c6w 4La, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25
sierpnia 2077 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. TJ. 22017 r., poz.l653).
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