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Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Pzedszkole Niepublirzne Zgromadzenia C6rek Boiej MitroSci
im. Ludwiki Binder, 43-365 Wilkowice, ul. KoScielna 17

2. lmigi nazwisko dyrektora: Boguslawa Wr6bel
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny:

S[sXi Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstarfic6w 41a
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Magdalena Ksi42ek - Gacek
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowhdzeniakontroli:
OA-OR.057.2.1295.2017 z dnia 2 listopada 2017 roku
Terminy rozpocz,Eciai zakonczenia kontroli: 2 listopad 2017 roku
Tematyka kontroli: Ocena zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki,
wychowania i opieki w niepublicznym przedszkolu.

CzynnoSci kontrolne:
Analizowano dokumentacjg: zaSwiadczenie o wpisaniu do ewidencji szk6l i plac6wek

niepublicznych Gminy Wilkowice Nr ZOSiPl4320lll20l0 z dnia 19 sierpnia 2070 r, statut
Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia C6rek Bo2ej MiloSci, regulamin przedszkola
niepublicznego Zgromadzerra C6rek Bolej Milo6ci, protok6l zprzeglqdu rocznego bhp, regulamin
placu zabaw, procedurg postgpowania na wy)adek pozaru lub innego zagrohenia. ksiqzkg obiektu
budowlanego, rejestr wypadk6w, dokumentacjg zteczek osobowych, potwierdzaj4cych kwalifikacje
nauczycieli, przeprowadzono rozmowg z dyrektorem przedszkola - siostr4 Boguslawq Wr6bel.

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

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzlaz wnioskiern (pismo nrD.423.l.l7 z dnia24.l0.2OI7 roku)
o wydanie opinii w sprawie zaloheniana terenie Gminy Wilkowice przedszkola publicznego przez
Prowincjg Polsk4 Zgromadzenia C6rek Bohej MiloSci,,Instytut Marii" w Krakowie, skierowanego
do tutejszego urzgdu przez W6jta Gminy Wilkowice pana Mieczyslawa R4czkg.

Nowe Przedszkole Publiczne, kt6re miatroby rozpoczqt dzialalnoSt z dniem 1 wrzeSnia 2018
w zaloheniu ma mie6 swoj4 siedzibg w pomieszczeniach obecnie funkcjonujqcego Przedszkola
Niepublicznego Zgromadzenia C6rek Bo2ej MiloSci im. Ludwiki Binder w Wilkowicach przy
ul. KoScielnej 17,kt6re sw4 dzialalnoi;(, rozpoczglo w sierpniu 2010 roku.

W statucie Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia C6rek Bozej Milo5ci im. Ludwiki Binder
w Wilkowicach w $ 4 okreSlono zadania przedszkola w kwestii zapewnienia dzieciom
bezpieczefrstwa i optymalnych warunk6w do prawidlowego rozwoju. $ 5 zawiera informacje o
dbaniu o zapewnienie opieki wychowankom oraz wlaSciwe warunki BHP dla wszystkich
zatrudnionych pracownik6w. W dalszych paragrafach ($12, $13, $14) okreSlono szczeg6lowo
zadania przedszkola we wspomnianym zakresie min. za$ady przlprowadzania i odbierania dzieci z
przedszkola, zakres opieki nad dzie6mi. W statucie zaznaczono r6wnie? i2 dbanie o zdrowie i
bezpieczefstwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu nalely do zadai pracownik6w
p ed ago giczny ch or az ni ep ed a go g i czny ch.
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Dyrektor dokonuje kontroli zapewnieniabezpiecznych i higienicznych warunk6w korzystania z
obiekt6w, w kt6rych przebywajq dzieci - Protok6l zprzeglqdu:

1. Konserwacja i tegulacja kotla z dn. 27.10.2017
2. Okresowa kontrola przewod6w kominowych 5.10.2017
3. Instalacja odgromowa 3.01 .2017
4. Podrgc/ny sprzgt przeciwpo?arowy 5.10.2017
5. Kontrola obiektu budowlanego w tym placu z*aw 14.t2.2016 (dokonana przez osobg o

uprawnieniach konstrukcyjno-budowl anych)
6. Konserwacja placu zabaw 29.08.2017

W listopadziekuldego roku w przedszkolu organizuje sig pr6bn4 ewakuacjg dzieci i pracownik6w,
kt6rej przebiegujgty zostal w Procedurze postgpowariana wypadek poLaru lub innego zagrohenia.

Do dyspozyqi dzieci oddano szatnig wyposaZon4 w szafki ubraniowe dostosowane do wzrostu i
wieku dzieci; dwie sale do zaig(, (dla dzieci mlodszych 25 os.) wyposa2on4 w stoliki i krzeselka,
meble i czg36 dylvanow4 dostosowanq do potrzeb dzieci. W czgsci przeziaczonej do zajqe

dydaktycznych znajduj4 sig nastgpuj4ce k4ciki zabaw: k4cik czytelniczy, k4cik matematyczny,k1cik
plastyczny, k4cik religijny, k4cik kuchenny, k4cik klock6w i puzzli, k4cik przyrodniczy, kqcik
mlrzyczny, k4cik lalek, k4cik samochodowy, k4cik maskotek. Druga sala przeznaczona jest dla
dzieci starszych (16os) wyposazona jest r6wniez w stoliki i krzeselka, meble oraz czgil dywanow4
z k4cikarni tematycznymi (czytelniczy i polonistyczny, matematyczny, plastyc2ny, religijny,
kuchenny, klock6w ipuzzli,przyrodniczy,muzyczny, lalek i fryzjerski, warsztatowy, patriotyczny).
Dzieci korzystaj4 r6wniez z jadalni (z krzeselkami dostosowanymi do wzrostu dzieci),lazienki
(zadbane i czyste, wyposazone w 3 toalety i 2 umywalki dostosowane do wzrostu dzieci oraz
prysznic), lazienki dla personelu oraz kuchnig z pomywalniq i pomieszczenie gospodarcze oraz
kancelarie. W bieaqctrm roku szkolnym dzieci korzystajq r.v uslug firmy cateringowej, dowoz4cej
posilki.

Plan ewakuacji przedszkola jest umieszczony na korytarzu, w miejscu widocznym, drogi
ewakuacyjne sE ozrLaczofle za pomoc4 duzych zielonych tablic z obrazkami, na korytarzu znajduje
sig apteczka z odpowiednim, aktualnym wlposazeniem. Do dyspozycji dzieci oddany jest plac
zabaw zagospodarowany w ogrodzie klasztoru, gdzie znaJd$q sig sale dla dzieci. Plac zabaw jest

ogrodzony i zabezpieczofiy, wyposazony w atrakcyjne i bezpieczne urz1dzenia takie jak
sprgzynowce, wierze z huStawkami, du?y domek do zabawy, diLdhownica do 6wiczeh, piaskownica,
rowerki do jazdy, samochody i hulajnogi orazkaruzela. :

Schody do budynku sq zabezpieczone balustrad4. Dyrektor prowadzi rejestr wypadk6w, zgodny
ze wzorerfl o*reSlonym w rozporz4dzeniu w sprawie bezpieczehstwa i higieny w publicznych
i niepublicznychszkolach. Od pocz4tku dzialalnoSci przedszkola nie odnotowano w nim wypadk6w.

W dniu kontroli w preedszkolu zatrudnionych jest 6 nauczyciel i. Przeanalizowano dokumenty
potwierdzaj4ce kwalifikacje nauczycieli podane w wykazie nauczycieli przewidzianych do

zatrudnienia, dolEczonym do wniosku organu prowadz4cego.
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tytul kierunek Przygotowanie
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Uczelnia Nr dyplomu/
Swiadectwa/
data

ZajEcia
dydaktyczno-
wychowawcze

magister Nauczanie
pocz4tkowe i
wychowanie
przedszkolne

W ramach
studi6w

Akademia im. J.

Dlugosza w
Czgstochowie.
Wydzial
Pedasosicznv

Nr 21675 z dn.
31.05.2006

Zarz4dzanie w
Oswiacie

Uniwersytet
L,6dzki,
Wydzial

Nr 8933/2012
zdn.
2s.06.2012
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Zarzadzania

logopedia Wylsza
Szkola
Administracii

2. Zalgcia
dydaktyczno-
wychowawcze

magister Zintegrowana
edukacja
wczesnoszkolna
wychowanie
przedszkolne

W ramach
studi6w

Uniwersytet
Sl4ski,
wydzial
Etnologii i
Nauk o
Edukacii

Nr 38472 z
dn.
29.06.2011

Logopedia z
elementami
neurologopedii

Wylsza
Szkola
Administracji
w Bielsku-
Biatei

Swiadectwo z
dnia
24.06.2013

a
J. Zajgcia

dydaktyczno-
wychowawcze

magister Pedagogika
przedszkolna i
wczesnoszkolna

W ramach
studi6w

Wfisza
Szkola
Pedagogiczna
im.KEN w
Krakowie

Nr
WPz/132/98
zdn.
22.07.t998

4. Zajgcia
dydaktyczno-
wychowawcze

magister Pedagogika
wieku
dziecieceeo

Uniwersytet
tr-6dzki

Nr 3034 z dn.
12.07.1997

5. Jgzyk
angielski

magister lgzyk angielski W ramach
studl6w

Nauczycielskie
Kolegium
Jgzyk6w
Obcych w
Suchej
Beskidzkiei

1s.09.2000

Filologia
angielska

Uniwersytet
Jagielloriski,
Wydzia\
Filoloeiczny

Nr 1027670 z
dn.
15.01.2010

6. Gimnastyka
korekcyjna

magister Pedagogika
edukacja
filozoficzno-
spoleczna

Uniwersytet
Sl4ski,
wydzial
Etnologii i
Nauk o
Edukacii

Nr
3246lFClPl99
z dn.
21.06.1999 r

Wychowanie
frzyczne

AWF w
Katowicach,
studia
oodvolomowe

Z dn.
19.01.2006

Gimnastyka
korekcvina

Uniwersytet
Opolski

Z dn.
15.06.2000
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9. Opis ujawnionych nieprawidlowo5ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczq oraz inn,ej dzialalnoSci statutowej szkoly: brak

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.
22017r. poz. 1658) zalecasig: niewydano

podpis kontrolujqcegq miejsce i data podpisania protokolu
,iHZ 
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11. PoSwiadczerie odbioru protokolu kontroli:

dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prqwo
zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze1efi dotyczqcych ustaleri zawartych w prototkole kontroli do Slqskiego
Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Minista Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw spranie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017r. poz. 1658).
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