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Protok6l kontroli planowej

l. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowanr 40 zOddzia\ami Integracyjnymi

im. gen. Jerzego ZiEtka,ul. Zgrzebnioka 45, 43-100 Tychy

2. Imig i nazwisko dyrektora: Wojciech Rerich

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty, 40-024

Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Dariusz Boruta

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 26 listopada 2018 r.,

wN.5532.41.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: 1 I grudnia 20 1 8 r.

7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodzie?y pomocy

psycholo giczno-pedago gicznej

8. CzynnoSci kontrolne: dokonano przegl4du - arkusza organizaqi szkoly na rok szkolny

201712018, elektronicznych dziennik6w zajg6 korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-

wyr6wnawczych, terapeutycznych, dokumentacji 5 losowo wybranych uczni6w ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kt6rym zapewniono pomoc psychologiczno-

pedagogiczn4 w okresie od 1 wrzeSnia 2017 r. do 3 1 sierpnia 20 1 8 r.

g. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

W wyniku czynnoSci kontrolnych ustalono, 2e do szkoly w roku szkolnym 2}l7l20l8

uczEszczalo og6lem 462 uczni6w (SP - 344, oddzia\y przedszkolne 37, oddzialy

grmnufalne - 81), w tym 40 uczni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Arkusz organizacji szkoly na rok szkolny 201712018 okreSlal og6ln4 liczbg godziny pracy

finansowanych ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadzqcy szkolE Q2 godzin zajE1,

zzal<resu pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Ponadto w szkole zatrudniony byl

logopeda (25125), psycholog (4125) oraz dw6ch pedagog6w (37,5125).

Uczniowie byli objgci pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn1 na podstawie arkusza

obserwacji, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznych badari

przesiewowych.

Z dokumentacji 5 losowo wybranych uczni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

wynika, 2e pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole byla udzielana z inicjatywy

nauczyciel a pr ow adzqcego zq gcia i na wnio sek wychowawcy.
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Realizacja zajgt z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowana byla

w dziennikach innych zajg6 prowadzonych w postaci elektronicznej na podstaryie $ 21

rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowei z dnia 25 sierpnia 2017 t. w sprawie sposobu

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu

nauczartia, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1646), tj. odpowiednio w dzienniku elektronicznym zq96 korekcyjno-

kompensacyjnych, zajg(: dydaktyczno-wyr6wnawczych, zajg( o charakterze terapeutyczrlym'

zgodnie z wmagafiiami okreslonymi w $ 11 ww. rozpotzqdzenia. Pedagog, logopeda oraz

psycholog prowadzili dokumentacjg w wersji papierowej zgodnie z $ 18 ww.rozporz}dzenia'

Z zal<resu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane byty zaigcia korekcyjno-

kompensacyjne (5 uczni6w), zajgcia dydaktyczno-wyr6wnawcze (2 uczni6w) i zajgcia

o charakterze terapeutycznym (1 uczeri).

Liczebnos6 uczni6w na zajEciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie

przekraczalaliczby wskazanej w $ 8, 11 i 15 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej

zdniag sierpnia 2Ol7 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczruo-

ped"agogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz' U' 22017 r',poz'

l59l ze zm.). W zajgciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczylo od 1 do 4 uczni6w,

w zajgciach dydaktyczno-wyr6wnawczych od 2 do 7 uczni6w, a w zqqciach o charakterze

terapeutycznYm od 5 do 6 uczni6w.

Zadenz 5 losowo wybranych uczni6w nie byt objgty zindywidualizowan4 Sciezkq ksztalcenia.

Nauczyciele specjalisci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniali

efektywnoS6 udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotyczqce dalszych dzialafi maj4cych

na celu poprawg funkcjonowania ucznia, co odnotowywali w arkuszu pn' "Oceno

efektywnoici pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi" przechowywanym

w indywidualnej teczce tcznia oraz w protokolach zespol6w nauczycielskich.

pomoc psychologiczno-pedagogicznabyla organizowanai udzielana we wsp6lptacy z:

rodzicami uczni6w, co potwierdza dokument ,,Informacja dla rodzica o ustalonych dla ucznia

formach i sposobach pomocy psychologiczno-pedagogicznei ", kt6ta zawiera formy pomocy,

wymiar godzin przyznanych na zajqcia otaz oktes, w kt6rych poszczeg6lne formy bqd4

realizowane.

pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach, na terenie szkoly, zgodnie

z,,Kontraktem na rok szkolny 2}l7l2}l8" zawartym w dniu 30 wrzeSnia2}lT r. pomigdzy

poradni4 psychologiczno-Pedagogicznq reprezentowalq przez dyrektora poradni, a szkolq
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reprezentowanqprzez dyrektora szkoly. Konsultacje z pracownikami poradni odnotowane s4

w dokumentacji pedagoga szkolnego.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzktt

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie dotyczy.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. z 2018 r ., poz. 996 ze zm.) zaleca sig: nie dotyczy .

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrehora szkoly/placdwd, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zg\oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotycz4cych ustalef

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.22017 r.,poz.1658).

po,otWAo,,"o*ti

f:TiW*: Y:tilr?t t{,/?'arrtL
W';'il-Y;,ii;;;",,;;;,;,',do,tapoapi,aniaprotokotu


