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L Nazwa szkoiy, sied

i Og6lnoks ztalcqc

2, Imig i nazwisko dy ra: Wojciech Lubczyk,
3, Nazwa i siedziba

40-024 Katowice, ul,

4, imig i nazwisko kon

5, Data wydania i n

wN.ss32,23,201 8.

u sprawuJ4cego nadzor pedagogiczny: Slqski Kurator oswiaty,
41a.

ujqcego: Dariusz Boruta.

r upowaznienia do przeprowaclzenia

Protok6l kontroli planowej

ba: XVIII Liceurn Ogolnoksz talcqce

nr 3 irn. Edwarda Abraniowskiego w

w Zespole Szk6l 'fechnicznych

Katowicach.

Szkol Technicznych

Jest szkol4 publiczn4

6,

7,

l<ontroii '. 27 czetwca 20 I g r..

Terminy rozpoczgcia oriczenia kontrori: 29 czerwca 20 rg r. - 29 czerwca 20 r g r.
Tematyka kontroli; na prawidlowosci zapewnienia warunk6w i organi zac.ii ksztarcenia
uczniow nie ych w szkolach ogolnodostgpnych,

8, CzynnoSci kontrolne:

- analiza dokumentacj uczniow objgtych ksztalceniem spec.jalnym;
- rozmowa z panem rjciechem Lubczykiem dyrektorem szkoly,

9, Opis ustalonego stanu tycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

XVIII L,iceum 096l szlalca,ce wchodzi w sklad Zespolu
i Ogolnoksztalcqcych nr 3 , Edwarda Abramowskiego w Katowicach,
Og6lna liczba uczni6w szkole wynosi 56, w t
o potrzeb_i
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niepelnosprawnym i

peinosprawnymi oraz

niepelnosprawnego

w ktorym okreSlono

potrzeb rozwojowych

w szezegolnodci przez

program edukacyj

prowadzEcych zajgcia

wzmacnianie jego uc

d'zralania z zakesu do

terapeutyczny okr.eSla fr

uc'znia. W zaleznoSci

psychol ogiczno-pedago g

d'zialaj,4cy mi na rzecz

_ 
/Lr^ 

,t,fu
/{"

,JV Lv

ie do sarnodzielnoSci w Zyciu doroslym, L)lB Kcrz.u.6_ ,.

I opracowany indy'widuarny prograrn edukacyjnr-terapeutycz,y.
's i sposob dostosowania wymagah e<i,kacyjnych do indywicluar,v.h
i edukacyjnych ora,z rnozliwoSci psychofi zycz,ryclt ,.rr,,,.
crsowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem, rndywiduarny,

yczny okesra zintegrowane rJziarania naucz,ycieri i spec.iaiist(lw
LtUZniettt UkiCttttti<tlWatt(l nil r.\,)rrr.\r..r ;^.,., rr...r.-lwane ltii poprawg .jego funkcjonowairra (\r,(t/,

ictwa w zyciu szkor^ynt, dz,iarania o charakterze rewariclacyjnyrn ,r.az
twa edukacy.ino-zawoclowego. Indywiduarny p.ogranr edukacy.inr-
y i okres udzierania pomocy oraz dziarania wspieLai4ce rodzicriw

potrzeb okresra takZe zakres wsp6ldziaiania z poradnianri
z.nymi, w tym poraclniami spec.ialistyc znymi otaz instl,tucjanti
z:iny' dzreci i miodzre zy. \f indywrcluarnym programje eclur<ac),jno-



terapeutycznym okreSlono

wypeln iani u ptzez szkolg

I ) realizaoj q zaleceh zawartyc

2) zapewnieniem warunkdw

odpowiednich ze wzg

oraz molliwoSci psycho fiz

3) or ganizacjq zajg( specj al i s

4) organizacj4 innych zajEi

i edukacyjne oraz, m

rewalidacyjnych;

5) integrowaniem uczniow ze

6) przygotowaniem uczni6w

Indywidualny program edu

niepelnosprawnego rodzaj i

niepelnosprawnoSci ucznia, w

ksztalcenie, Indywidualny pro

nauczyciele i specjaliSci p

dokonaniu wielospecjalistycz

diagnozg i wnioski sformulo

o potrzebie ksztalcenia specjal

psycho I o gi czno -pedago giczn

zawiadomil pisemnie (d

opracowuj4cego, modyfikuj

i dokonujqcego wielospecjalist

uczestniczenia w spotkaniu. ,

poziomu funkcjonowania

Indywidualne programy ed

wejScia w Zycie rozporzqd

w rozporuqdzeniu Ministra Ed

organizowania ksztalcenia,

niedostosowanych spolecznie .i

poz. 1578) w terminie do dni

nauczyciele realizujqcy zajgci

posiadajq kwalifi kacj e odpowi

wspolpracy nauczycieli i specjalistow z rodzicami ucznia w

zwiqzanych z:

w orzeczeniu o potrzebie ksztalcenia specjalnego;

I nauki, sprzgtu specjalistycznego i Srodk6w dydaktycznych,

u na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

znych;

na indywidualne potrzeby rozwo.jowe

uczniow, w szczegolno6ci z.a.igt

powiednich ze wzglgdu

i psychofizyczne

wiskiem r6wieSniczyfr, w tym z uczniami pelnosprawnymil

samodzielnoSci w zyciu doroslym.

yjno-terapeutyczny okresla w zalehnoSci od potrzeb ucznia

b dostosowania warunk6w organizacji ksztalcenia do rodzaju

m w zakresie wykorzystywania technologii wspomagajqcych to

edukacyjno-terapeutyczny opracowal zespol, ktory tworzq

zqcy zajgcia z uczniem. Zespll opracowal program po

j oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzglgdniajqc

na jej podstawie oraz zalecenia zawarle w orzeczcniur

, r,ve wsprilpracy, w zeieZnoici od potrzeb, z poradnianri

, w tym z poradniq specjalistycznE. Dyrektor szkoly

elektroniczn4) o terminie kazdego spotkania zespolu

o indywidualny program edukaoyjno-terapeutyczny

ycli ocen poziomu funkcjonowania ucznia oraz molliwoSci

ce ucznia otrzymali kopig wielospecjalistycznej oceny

i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,

yjno-terapeutyczne opracowane dla uczni6w przed dniem

ia, zostaly dostosowane do wymog6w okreSlonych

ji Narodowe.j zdnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunkow

wania i opieki dla dzieci i mlodzieZv niepelnosprawnych,

h niedostosowaniem spolecznym (Dz. U. 20lJ r.,

30 w'rzeSnia 2017 r. Zgoclnie z oSwiadczeniem dyrektora,

rewalidacy.jne uzLrpelnili kwalifikac.je i na dz.ieh kontr.oli

ie do rodzaju niepelnosprawnoSci ucznitt.
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12, P

podpis dyrektora

Dyrektorowi

przysluguje

zawartych w protokole kont

Katowice, zgodnie z $ l8
2017 roku w sprawie nadzoru

10, Opis ujawnionych prawidlowosci w zakresie nieobiEtym kontro14 w zwiqzku

iami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz i

I 1. Na podstawie art. 5 4 ustawy z dnia z dnia l4 grudnia 2016 r, prawo (Dz, U, z 20lg r,

poz,996) zaleca sig: v.

U'f FtEl( r

z-espolu Szk6l

im. Edwarda Abr

U\^
. rngr Wojciech
krtoUttg'1'0$:

o"oo,Ji)*},[

oiwiadEDbfift
zespolu $zt(ol

i Og6lnoksztalc
im. Edwarda Abr

mgr Wojciech
' ' ka;isurt(';'0(!'

szkoly/placowki

prawo

. w Katowicach\r.,} \^.\

tjsce i data podpisania protokolu

zcsP0r, szKOL t'r,i-tti'i I r-.z,1\'1 tltr
{ OC6I,NOK.S ZT A\.C ACV(:I{ NII. :]

3' " -iuLE<.lwarrtar\branrtii,vskiogt,

go ul. Ilarcerry Wrze.Snia 1939 r. nr 2
40-659 Katowic e, tel. 3212028-255, 32n.A28-6'l 1

Rcgon 000404890
(4\

t:""
i, miejsce i data podpisania protokolu

tokolu kontroli:

'.J.i : r:

im. lldrvarda r\Lrrarur,wskiegr;
ol. Ilarcerzy Wrzsinia 1939 r. nr 2

4{j-ri59 Kalorvir'r tel l2l?()28 255,'J2t?-l\18 67 t

?O,tt'r'. " "' .Re1r..-,t 00040,18(,i0.

miejsce i data odbioru protokolu

: 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu

umotywowanych zastrze\eh dotyczqcych

do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. powstahcow 4la,
.ozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowei z dnia 25

icznego (Dz,lJ, 22017 r., poz. 1658).

kontroli.

ustalen

40-024

sierpnia
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