
Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstaric6w 41a

40-024 Katowice

wN.5532.3 4.2018

Protokol kontroli planowej

L Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 58 z Oddzialami

Integracyjnymi im. M. D4browskiej w Katowicach, al. Krzywoustego 11,

40-870 Katowice

2. ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: Dorota Rembiasz - Gaborska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujEcego: Adriana WaSnik

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

wN.5532.34.2018

6. Terminy rczpoczgciaizakoiczenia kontroli: 10 grudnia 2018 r.

7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnianiadzieciom i mlodziefi pomocy

psycholo giczno-pedago gicznej.

8. Czynno6ci 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 posiadajqcych orzeczenie o potrzebie

ksztalcenia specjalnego

Og6lna liczba uczni6w w szkole: 414, w tym; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

zwylqczeniem uczni6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego 119.

Arkusz organizacji szkoly okreslal og6lnq liczbg godzin pracy finansowanych ze Srodk6w

przydzielonychprzez organ prowadz4cy szkolg, w tym liczbg godzin zajg6 z zakresu pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lnoSci przez pedagoga, psychologa,

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

Ministra Edukacji Narodowej z dnia l7 marca 2017 r. w sprawie szczeg6lowej organizacji

publicznych szk6l i publicznych przedszkoli (Dz. U.220t7 r. poz.649 ze.zm.). Uczniowie

byli objgci pomoc4 psychologiczno-pedagogicznq na podstawie rozpoznania indywidualnych

moZliwoSci psychofizycznych ucznia i czynnik6w Srodowiskolvych (diagnozy sytuacji

I

6 grudnia 2018 r.,

m"h q



edukacyjno-wychowawczych uczni6w, badania przesiewowe w klasach I w odniesieniu

do zajgt,logopedycznych, badania socjometryczne,badania przesiewowe pod katem dysleksji

we wsp6lpracy z poradni4 pedagogiczno-psychologicznq) wplywaj4cych na jego

funkcjonowanie w szkole w zwiqzkuz $ 2 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

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

l sel).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla udzielana z inicjatywy: rodzic6w ucznia,

nauczy ciela wyc howawcy, sp e cj al i sty pro wad zqc e go zaj g cia z uczniem.

W szkole organizowano nastgpuj4ce rodzaje zajEd z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: zajgcia rozwijaj4ce uzdolnienia prowadzone przez inne instytucje (US, IPN)

wramach wsp6lpracy ze szkol4, rozwijaj4ce umiejgtnoSci uczenia sig, zajEcia dydaktyczno-

wyr6wnawcze, zqgcia korekcyjno-kompensacyjne, zajgcia logopedyczne, zajgcia rozwijaj4ce

kompetencje emocjonalno-spoleczne, zajgcia zwiqzane z wyborem kierunku ksztalcenia

zawodu, porady, konsultacje, warsztaty. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla

organizowana i udzielana we wsp6lpracy z: rodzicami uczni6w, poradniami psychologrczno-

pedagogicznymi, plac6wkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkolami i przedszkolami,

organizacjami pozarz4dowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami dzialai4cymi na tzecz

rodziny, dzibci i mlodziely (dom kultury, US, IPN, Sl4skie Centrum Profilaktyki

i Psychoterapii, Stowarzyszanie,,Wiosna"-projekt ,,Akademia PrzyszloSci" oraz,,Szlachetna

Paczka", Policja, Straz Miejska, Stowarzyszenie ,,Dajemy Dzieciom Silg", Fundacja

,,Orange", ,,Fundacja PKO BP", Caritas w ramach programu ,,Skrzydla", Muzeum Sl4skie,

Muzeum w Oswigcimiu, Srodowiskowy Program Profilaktyczny ,, Dzieci Tysi4clecia-

Integracja", program,,Golden 5" we wsp6lpracy z Metis w Katowicach) .

Realizacja zajgt z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznq dokumentowana byla

w dziennikach zajEt zgodnie z $ 1l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25

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

i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz

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

zzaftesupomocy psychologiczno-pedagogicznej byla zgodna z obowi4z$qcymi przepisami

prawa. Nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi

oceniali efektywnoS6 udzielonej pomocy oraz formulowali wnioski dotyczqce dalszych

dzialahmaj4cych na celu poprawq jego funkcjonowania.

\}\ \



Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku ze

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekurlczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie dotyczy.

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo OSwiatowe

(Dz. U. 22017 r.,poz.59 zp62n.zm.) zaleca sig: nie wydano zalecefi.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisanio protokolu
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podpis dyrektora szkoly/plac1wki, miejsce i

I 1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

podpisania protokolu

rc 
J0 -12- 2010

podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzeienia dotyczqcego ustaleri

zawartychw protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 RozporzEdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25

sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r.,poa.1658).
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