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Protokół Nr 4/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 13 kwietnia 2015 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Leszek Galemba - Przewodniczący

2. Albin Rudniak- Zastępca przewodniczącego

3. Mieczysław Pusty- sekretarz

4. Rafał Ławniczak- członek

5. Dorota Wieczorek - członek

Ponadto obecni na posiedzeniu Komisji byli:

Halina Nuszkiewicz- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole

Marek Banaszewski - Wicestarosta kolski

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu

Tematem posiedzenia jest rozpatrzenie skargi L, dnia 31.03.2015r. na

działalność dyrektora Poradni Psychologiczno- Pe agogicznej wole.

Skarżący zarzuca dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole Pani Halinie
Nuszkiewicz:

1. Opieszałość w sprawie przeprowadzenia badań dzieci przedszkolnych, które mogą mieć

odroczony obowiązek szkolny w roku szkolnym 2015/2016

2. Braku podania do publicznej wiadomości listy zawierającej dane oczekujących na

badania dzieci i terminy badań.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kolskiego przeprowadziła postępowanie wyjaśniające w

tej sprawie, przyjęła pisemne wyjaśnienia oraz wysłuchała Pani Haliny Nuszkiewicz- dyrektor

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole.

Ad 1. Przystąpiono do rozpatrzenia zarzutu w przedmiocie opieszałości w sprawie

przeprowadzenia badań dzieci przedszkolnych, które mają odroczony obowiązek

szkolny w roku szkolnym 2015/2016.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 20 13r. - ustawa o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw(Dz.U. 2013r., poz. 1265) w roku szkolnym

2015/2016 spełnienie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w okresie od dnia 01.07.2008r. do dnia 31.12.2008r. które me rozpoczęły

spełniania obowiązku i szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;



b) urodzone w 2009r.

Oznacza to, że od 01.09.2015r. obowiązek szkolny obejmie dzieci 7-letnie urodzone w

okresie lipiec- grudzień 2008r. oraz wszystkie dzieci 6- letnie z rocznika 2009r. W

przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełnienia obowiązku

szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może

być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Opinię w sprawie odroczenia spełnienia

obowiązku szkolnego przez dziecko wydaje poradnia psychologiczno- pedagogiczna

wyłącznie na wniosek rodzica.

Pani Halina Nuszkiewicz poinformowała, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących

obowiązku szkolnego, obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na badanie dojrzałości

szkolnej dzieci 6- letnich. W 2014r. w okresie kwiecień- sierpień na wniosek rodziców

przebadano 134 takie dzieci. W obecnym roku szkolnym 2014/2015 również odnotowano

wzrost zapotrzebowania na badania diagnostyczne pod kątem dojrzałości dzieci 6- letnich

(rocznik 2009)- obecnie złożone są 203 wnioski. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w Poradni

na badania diagnostyczne tj. psychologiczne i pedagogiczne oczekują także dzieci w wieku

szkolnym (razem 290 wniosków).

Badanie diagnostyczne psychologiczne lub pedagogiczne trwa 3 godz. Biorąc pod uwagę 5-

dniowy tydzień pracy, pracownicy pedagogiczni mogą przebadać tygodniowo 52 dzieci.

Zdarzają SIę także przypadki, kiedy dziecko poddawane jest zarówno badaniu

psychologicznemu jak i pedagogicznemu, które łącznie może trwać nawet 6 godzin. Wtedy w

Poradni może być przyjętych do 31 dzieci (na dzień od 4 do 8 dzieci).

Dyrektor Poradni planując wzywanie dzieci na badanie bierze pod uwagę następujące

aspekty:

- termin złożenia wniosku przez wnioskodawcę o zgłoszenie dziecka do poradni

- powód, przyczynę złożenia wniosku lub wydanie orzeczenia,

- zobligowane terminy do wydania odpowiednich dokumentów przez specjalistów np. opinię

o specyficznych trudnościach należy wydać do 31.09., czy opinię o odroczeniu do 31.08., a na

wydanie orzeczeń (opinii) poradnia ma 30 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku o

wydanie dokumentu.

Dyrektor podaje rodzicom konkretne terminy badań z wyprzedzeniem około 7-10 dni przed

wyznaczonym terminem dla danego dziecka. Trudno podać dokładną datę z miesięcznym

wyprzedzeniem, bowiem na bieżąco należy analizować w zakresie planowania terminów

przyczynę zgłoszenia dziecka.



W Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kole jest zatrudnionych 12 pracowników

pedagogicznych: 5 psychologów, 3 pedagogów, 3 logopedów, l terapeuta integracji

sensorycznej. W obecnym roku szkolnym w Poradni wystąpiły braki kadrowe z uwagi na

nieobecność dwóch pracowników pedagogicznych pedagoga i logopedy. W związku z

zaistniałą sytuacją brakami pracowniczymi Pani dyrektor zwróciła się w marcu br. do

Zarządu Powiatu Kolskiego o przekazanie dodatkowych środków finansowych na

zatrudnienie na 'ij etatu pedagoga i 'ij etatu psychologa w celu zapewnienia bieżącego

przeprowadzenia badań dzieci 6- letnich. Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek, a

Rada Powiatu przegłosowała stosowną uchwałę. Dzięki takiej decyzji od 01.04: br. zostały

uruchomione dwa dodatkowe etaty - psychologa (10 godz. na okres 5 miesięcy) i pedagoga

(10 godz. na okres 4 miesięcy) przeznaczone do obsługi badań dzieci 6-letnich.

Ad 2. Brak podania do publicznej wiadomości listy zawierającej dane oczekujących na

badania dzieci i terminy badań.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst

jednolity Dz.U. 2014r., poz. 1182) dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole

nie może upublicznić takiej listy ze względu na ochronę danych osobowych.

Reasumując Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kolskiego uznała, że Poradnia

Psychologiczno- Pedagogiczna w Kole podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu

sprawnego, skutecznego, a przede wszystkim prawidłowego wykonywania nałożonych na nią

przez przepisy prawa zadań wynikających z obowiązku wydawania opinii o dojrzałości

szkolnej dzieci 6- letnich. W związku z wyżej przytoczonymi okolicznościami całą skargę

należy uznać za bezzasadną. Komisja Rewizyjna proponuje podjęcie stosownej uchwały przez

Radę Powiatu Kolskiego.

Komisja powyższe ustalenia podjęła jednogłośnie w wyniku głosowania.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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