
KIJFATORIUM oŚwaTYlLv ' '- 
.v KATOWICACH ,

łelegoturo,i P.ffiil"44,i02 Gtiwice_l 
, _

DK-GL.5532.33.20l8r.

Pmtokół kontroli óeruźfiej

1. Nazwa szkoĘ, sidziba: §zkola Podstewowa z Oddziłłami Intąracyjnymi im. Jana

Pawła II w Paniówkach, uL Zxycięrtra 44, U - 177 Panióvki.

2. Ińę i nazwisko dyrektorra: ngr MaĘorzłte Wiśnierycka.

3. Nazwa i siedziba organu ryrarrującego nadzór pedagogiczny: ŚąsXi Kurator OświaĘ,

40 -824 Katoricą uL Powgteńców 41a-

4. Imię i nazwisko kontroĘącego: st*nrry wizytator Ewa Bolys.

5. Data wydania i numer upowazrrienia do przęrowadzenia kontroli:

DK-GL5532.33.żO18 r. z dnia 2ó listopadł 2018 r.

Terminy razpzęiaiz.*oilczstliakorrtroli:26 tistopada 201t r. - 26llstopada 20lt r.

Tematyka kontroli (zgńn z pzepiwtłi E - 55 usr- 2 uslavy Prałło aświaołł,e) -
Kontrola w zakrtsie rxcay pnwidlawe§ci zeptwnienia *zimiom i mlodzieży pomocy

psychologiczno-pdegogieznej.

8. Czynności kontrolne: przcprovnadzono r§unos.ę z Ąrektorern §zkoty panią l&dńgorzatą

WiśniewsĘ. Ponadto, następ{ącą dohmentację: a*u§z argaolizaryj1ny pracy

§zkoły }O1JB01&, trczki indridu&lrre uczniótv, rozkład zajęc, dzienniki zajęó:

korekryjno kompersaryjgycŁ wyrównawczycĘ logopedycznych,

5 diagnoz ucaniów, 5 ocen efektyffi§ści dzidań narrerycieli (vryniki obserwacji prowadzone

przez naucaycieli pod Ęem nabywaaia umięiętaośd ucz,nión,, mio*i nauczycieli w/s

objęcia uczniów Fm&ą psycblogiffi - p€dag€§znł}, opinie poradni psychologicalo -
pedagogicznej (Nr 4320l&al5tffl783tl6ll7; Nr 233l765łl6t17; Nr ?691719116117),

5 deklaracji uczstrrictwa ucaia w zajęiach w xamań pomocy psychologlczno -
pedagogicznej złożonych Wz%, rodzicóq listyucaiów oejs}.ó pomocą psychologiczno -

6.

7.
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pedągogiczną t€rnaty Ąęę i fr*wencje uezniów na zajęiacb, programy zajw

logopdycznycĘ korekcyjno - kompensacvinyĄ Ąaarł.czno - wyróvrnawczych.

9. Opis ustalonęo stanu frktycryo, wĘmn ujawnionych niepralridłowości:

Kontrolę planową p,rzęrowadnno na wniosejk Śtąstięo Kuratora OświaĘ.

Do SzkĘ Podstawowej z Oddzidaa* Intęracyjnymi im_ Jana Pawła tr w Paniówkach

uczęszę7-a 402 ucznióĘ tv Ęm 109 ucmiów ze spwjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

Arkusz orgańzacji §zkoły zann0§ okrg§ld ogóĘ liczĘ godzio pracy finansowanych

ze środków przrydzielonych ?r7ez ofgtrt prowadzący szkołę, w Ęm liczĘ godńn zajęć

z zakrezu pomocy psychologicmo-pedagogicznej-

Na zajęcia:

- logopedyczne przeanasnrc 33 godziny- 1,5 €tdą

- korekcyjno - kompensacyjne 35 godzin - 1,67 €taftL

- dydaktyc 7:no - wyróvcnawcze lż gńń* - ł,ffi €tatu-

Uczniowie byli objpi porrocą psyclnĘiczr*.pedag€czną na podstawie rozpoanania

indywidualnych możliwości prycbofizycmych i czrynników środowiskowych wpływających

na ich funkcjonowanie w szkole- Trcie uczniów objęto pCIttlocą na podstawie zaleceń

z-awarĘch w opinii poradd prycbĘŁ:zno - pedasogica}ej. Ds.och uczniów objęto

pomocą na wniosek logopedy. Tmr}i ucznióx zawierają wnioski w sprawie objęcia

uczniów pomoą psychologicano - da8o8i§z8ą_ RalŁacja zajw z z.akesu pomocy

psychologiczno-pedagogicarcj dokurentowana była w dziefinikach zaljw agodnie

zprzepisami prawa oświatowry . Z ratrrt;słłpoffiy p§ycł}olopczlo-pedagogi czrĄ.

- dwóch uczniów realizołvdo zajęcia lęopedyczaą

- dwóch ucaniów uczdniczlrło w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych,

- jeden uczsh brał udzid zajęciach dydaktyczm - vryrónmwczycĘ logopedycznych

i korekcyjno - kompensacyjnycĘ

Zajęia logo@yczne realŁo*,are był w gnłpie liczącej do 4 uczniów, zajęcia

korekcyjno - kompensaryjne pro*adzo*o w grupią która nie przelsaczała 5 uczniów,

natomiast zcrjwa dydakĘcano - *.yrównawczc CIdbywĄ się w grupie do 8 uczniów. Wśrfi

uczniów, którym kontroionarp annrnemrcię, nie było Ąętych zindywiduątizowaną

ściezką ksztdcenia. Sp*jati§ udzielający poffiy pychologicn+,@agogicznej uczniom

oceniali jej efelrtprność i forrn*onali wnioski datyczące dalszych dzińaĘ mających

fia celu poprawę ich funkcjorrcwmia. Pmoc psychologiczno-pedągogiczna była
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ot$nizowana i udzielana vre współpr:acy z rodziami uczniów. W trzecł przypadkach

dyrehuu,8rdnid wuunki nrspOłpracy ugmizawmia i udzielania pomocy psychologiczno-

pedąogicanej w szkole takfu w poł:oaunieniu z p*adnią psychologiczno - pdagogiczną.

10. Opis ujawnionych niąrałidłowo&:i u. zatrxie ni€Ńjsym kontrolą w zvlięlła

ze stwierdzonymi niepranidfurwe{ł*ami yy dzia*dmści dydakĘrcnęi, wychowawczej

i opiekuńczej oraz innej dzidalmści statutowej szkoĘfplańwti:

Nie stwierdzono nieprewidhwofo L

ll.Na podstawie art. 55 ust- 4 u§tamry z łl.ila z óliłł t4 gru,dnia 2al6 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. 2Ol7 pz. 59 zpirźn. m.} zailera się: nic rydeno rłkcoń.

po@is lantroĘqcego, miejsce i data Npiwniaprotokcht
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podpi§ ,}Oorrro*n, miejse i futa p@iwnia protolrołu

t2. Posqńadczenie odbioru pdoko&r kontroli:

t6 u.ą-slE
rwśdewsklr,

p@is dyrekora miejse i fudbiazpot*łłu
Dyrektorowi szkoĘ/placou*i, w 7 dni rŃoczych od dnia orz5rmania protokołu kontroli,

przysłusuje prawo zgloszenia pisennnycĘ zafrzsż.r;ń dotyczących ustaleń

zawarĘch w protokole korrfioli do Śhskięp Kuratora Oświaą ul. Ponstńów 4t4 40-024

Katowice, zgńnie z § l8 ust_ l Rozporąćzmia l!fini§tra Eó*a§ji Nrodowej z dńa 25 sierpnia

2017 rol<u w sprawie rradzoru p*agasicilęo (}a U. żal7 pz 1658).
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