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Protok6l kontroli dota1nei

1. Nazwa przedszkola, siedziba: Przedszkole Miejskie w Porgbie, ul. Zal<ladowa 15,

z. f,1; i lr?ffi?; dyrektora przedszkola: p. o. dyrektora Aneta Suliriska

3. Nazwa i siedziba o.gurr,, sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40432 Katowice, ul. Powstaric6w 41 A.
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Maria Policht.

5. Data wydania i numer upowa:Znienia do

OA-OR.05 7 .2.1027 .2017 z dnia I 2 wrzeSni a 2017 r.

przeprowadzenia kontroli:

6. Terminy rozpoczEciaizakohczenia kontroli: 15 wrzeilnia2}l7 r. - 15 wrzeSnia 2017 r.

7. Tematyka kontroli: zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunk6w

nauki, wychowania i opieki w zastgpczych pomieszczeniach Miejskiego OSrodka

Kultury w Porgbie w trakcie remontu budynku przedszkola'

8. CzynnoSci kontrolne:
l. Analizadokument6w:

Dzienniki zaigl Przedszkola
2. Rozmowa z:

a. p.o. dyrektor przedszkola- P. Anetq Sulirisk4

3. Ogl4d budynku i otoczenia MDK w Porqbie

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

W trakcie kontroli ustalono, 2e od 1 wrzesnia 2017 r. zajqcia dydaktyczno -
opiekuricze dla wychowank6w przedszkola odbywajq sig w pomieszczeniach Miejskiego

Domu Kultury w Porgbie.

w budynku Przedszkola Miejskiego w Porgbie, ptzy ,tl. zakladowej 15 od sierpnia 2017 t.

trwa gruntowny remont. Zgodnie z informacj4 uzyskan4 od p.o. dyrektora P. Anety Suliriskiej

w wyniku awarii pionu kanalizacyjnego prace remontowe nie zakoriczq sig w zaplanowanym

na 15 wrzesnia 2017 r. terminie.

W wyniku ogl4du budynku stwierdzono, 2e Miejski Osrodka Kultury poloZony jest

przy ulicy o niewielkim natgzeniu ruchu kolowego. WejScie z kt6rego korzystaj4 rodzice

dzieci przedszkolnych odprowadzaj4cy i odbieraj4cy dzieci z przedszkola wychodzi na

poroSnigty drzewami skwer. W budynku w widocznym miejscu znajduje sig plan ewakuacji

a drogi ewakuacyjne ozrraczone sq w spos6b wyta1ny i trwaly'

Sale w kt6rych odbywaj4 sig zajgcia dydaktyczne s4 poloZone na I i II pigtrze MOK. Sale s4

przestronne, wyposaZone w czElci rekreacyjnej w wykladzinE dywanow4 oraz mebelki

dostosowane do wzrostu dzieci. W salach znajdowaly sig zabawki i pomoce dydaktyczne.

Przedsalami zorganizowano szatnie dla dzieci z odpowiednim wyposaZeniem'

Pomieszczenia wyposa:Zone s4 w apteczki zaopatrzone w Srodki niezbqdne

pierwszej pomocy oraz instrukcjg o zasadach udzielania tej pomocy.

do udzielania

byla ciepla

utrzymane
W pomieszczeniach sanitamo - higienicznych w dniu kontroli zapewniona

i zimna bie?4ca woda oraz Srodki higieny osobistej. Pomieszczenia byly

w czystoSci.
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W czasie kontroli zaobscrrvowano, zc iniadania serwowane sq w salach, natomiast na obiad

dzieci pod opiekq nau<;zycicli ucla.i4 siq do pobliskiej szkoly podstawowej - poloZonej

w odlegloSci 100 m. Nalc2y podkrcslic, ze MDK i pobliskq szkolq podstawow1l4czy furtka

tak, Le dzieci przemieszczajqce sig na obiad pod opiek4 nauczycieli nie korzystaj4

z dr6g publicznych. Zgodnie z informacj4 uzyskar-r4 od p.o. dyrektor przedszkola

podwieczorki r6wnie2 sQ serwowane w salach.

Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do kt6rych jest wzbroniony dostgp osobom

nieuprawnionym s4 odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich

dostgpem.

Statut przedszkola okreSla zakres zadai nauczycieli oraz innych pracownik6w

zwi4zanych z zapevtnieniem bezpieczeristwa dzieciom w czasie zajE(, organizowanych przez

przedszkole. Statut okresla prawa i obowi4zki dzieci, w tym warunki pobytu w przedszkolu

zapewniaj4ce dzieciom bezpieczehstwo. W regulaminie przedszkola zawarte sq szczeg6lowe

zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodzic6w (prawnych

opiekun6w) lub upowaZnionq przez nich osobg.

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, 2e w dniu kontroli w przedszkolu

bylo obecnych 38 dzieci. Z infonnacji uzyskanej od dyrektor przedszkola wynika, 2e

w wyniku rekrutacji do przedszkola zapisano 183 dzieci. Frekwencja w dniu kontroli

wynosila wiEc 2loh. Dyrektor wyjaSnila, 2e taka sytuacja jest spowodowana decyzj1

rodzic6w dzieci 3,4 i 5letnich, kt6re na czas remontu przedszkola znajdujq sig pod opiek4

domownik6w.
W grupach . ', frekwencja wynosila odpowiednio - 66,6yo w grupie

'_i44%wgrupie

W czasie kontroli sze6ciolatki odbywaly zajEcia zgodnie z ramowym planem dnia

przedszkola.

Maj4c na uwadze powy2sze ustalenia, w dniu kontroli nie stwierdzono zagro2enia dla

bezpieczehstwa dzieci i pracownik6w przedszkola.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwtqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

W wyniku analizy dziennik6w zqg1 przedszkola stwierdzono, 2? * dziennikacl, g*py

- r ,g:pv 
grupy

l grupy nie

oonotowano obecnoSct wycnowank6w, co jest niezgodne z $ 3 ust. 2 rozporzqozenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia

przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nanczania,

dzialalno$ci wychowawczej i opiekuriczej oruz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014

poz. ll70),kt6ry stanowi, ze w dziewriku zajg6 przedszkola (...) odnotowuje sig obecnoSt

dzieci na zajgciach w danym dniu.

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

(D2.U.2017 poz. 59 ze zm.) zaleca sig:
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1. W dzierurikach zqqc przedszkola odnotor,ryr,r,a6 obecnoSi dzieci na zajgciach r.v danym dniu
zgodnie z $ 3 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodorvej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprarvie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki
dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej oruz rodzaj6w
tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 poz. 1170)

termin realizacjizalecenia- do l0 puldziemikaZ}lT r.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

)i'u, rlllc* frv, [p, S.Q.>.o.Q.t; i'!.c... t-6.. 09 Lci],'
podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzehenia dotycz4cego ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4I A, 40-032
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017 r. poz. 1658).
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