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Protok6l kontroli doralnel

l' Nazwa szkoly/prac6wki, siedziba: przedszkore 34, ur. W. Grynia 19,
41-310 D4browa Gfirnicza,

2. Imig i nazwisko dyrektora: Maryla petters

3' Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzorpedagogiczny: Stas.ki Kurator oswiaty,
40 - 024 Katowice, ul. powstairc6w 4la
4' Imig i nazwisko kontrolui4cego: Agata Andruszki ewicz
5' Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowa dzeniakontroli: 15 grudnia 2017r.; oA-
oR.057.2.1s79.2017

6. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: rg grud nia 2017 r.
7 ' Tematyka kontroli - zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy prawo oSwiatowe
(Dz.U. 2017 poz.59 zpo1n.zm.)

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzkuz procedur4 dokonyrvania oceny pracy dyrektora.
8. CzynnoSci kontrolne:

rozmowa z dyrektorem szkoly,

weryfikacja dokument6w znajduj4cych sig w przedszkolu dotyc zqcych pelnienia
nadzoru pedagogicznego.

opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zkuz procedur4 dokonywania oceny pracy dyrektora.
w czasie kontroli stwierdzono w wyniku analizy dokument6w, ze nadz6r pedagogiczny
na rok szkolny 2016/2017 i 2017/18 zaplanowano zgodnie z rozporz4dzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzorupedagogicznego
(Dz.U.22015 r. poz. t270);

ustalono, ze dyrektor Przedszkola nr 34 w D4browie G6miczej przedstawia plan nadzoru
na posiedzeniu Pady pedagogicznej do 15 wrzesnia ka2dego roku.

Plany nadzoru zostaly opracowane z uwzglgdnieniem wniosk6w i rekomend acji z nadzoru
pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, zgodnie
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z $ 25 ust' 2 przywolanego rozporz4dzenia, oraz wniosk6w wynikaj4cych z analizypracy
nauczycieli' Analizowane plany nadzoru uwzglgdniaj 4 w szczegolnosci: prr.d,1io, 

"*uluu.;lwewngtrznej oraz termin jej przeprowadzenia, tematykg i terminy przeprowa dzeniakontroli
przestrzegania przez nauczycieli przepis6w prawa dotyczqcych dzialalnosci dydakt ycznej,
wychowawczej i opiekuriczej otaz innej dzialalnosci statutowej plac6wki, zakres
wspomagania nauczycieli w tealizacji ich zadaa, co jest zgodne z $ 25 ust 3 przywolanego
rozporzqdzenia' w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkoln y 2017/2llguwzglgdniono
dodatkowo monitorowanie dziolari nauczycieli v,rynikajqce z obowi qzkurealizacji zapisu
$ 5' pkt'a' tozpotzildzenia Ministra Edukacji Narodow ej z dnia25 sierpnia 2017 r.w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 165g) (protok6l nr l/20171201g - aneksz 27 listopada 2017 r' do Planu nadzoru pedogogicznego dyrektora przedszkola 34
w Dqbrowie Gilrniczej w roku 2017/2015)

Nadz6r pedagogiczny zaplanowano z uwzglgdnieniem wspoldzialania dyrektora przeds zkolaz nauczycielami, zgodnie z $ 4 pkt 1. przyworanego rozporz4dzenia.
w przedszkolu jest powolywany zesp6l ds. ewaluacji wewngtrznej, kt6ry opracowuje
narzEdzia badawcze, przeprowadm badania, zbiera informacje , analizuje wyniki, sporz4dza
raporty oraz formuluje wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.
w roku szkolnym 201612017 zaplanowano i przeprow adzono ewaluacjg wewngtrzn4
w zakresie wymagania Dzialania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci
do czytania i edukacii czytelniczei. w roku szkolnym 20l7l20lg zaplanowano ewaluacjg
wewngtrzn4 w zakresie Ksztaltowane sq postawy i respektowane normy spoleczne.
w trakcie kontroli dyrektor przedstawila raporty z ewaluaqi wewngtrzn ej, przeprowadzone
w ramach ww' wymagari' Raporty zawierajQ: cele, kryteria ewaluacji, pytania kluczowe,
metody i natzqdziabadawcze, terminy przeprowadzeniaczynnosci, analizgwynikdw badan,
wnioski do dalszej pracy oraz rekomendacje.

Analiza plan6w nadzoru pedagogicznego na lata 2016/2017 i 2017/201g wykazala,
ze dyrektor zaplanowala kontrole w zakresie:

- realizacji podstawy programowej,

- prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa
(dzienniki zajgc, plany miesigczne, plany wsp6lpracy z rodzicami, zgody
i upowaznienia),

- obserwacji zajEli uroczystoSci przedszkolnych,

- przestzegania ramowego rozkladu dnia,

- przestrzegania praw dziecka,
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zapewnienia dzieciom bezpiecznych

w przedszkolu,

i higienicznych warunk6w pobytu

organizacj i i dokumentowania wsp6lpracy z ro dzicami,

wspomagania rozwoju dzieci z uwzglgdnieniem ich indywidualnej sytuacji,

monitorowania wybranych obszar6w pracy nauczyciela (stosowanie

aktywizuj4cych w pracy z dziecmi, organizacja zajg6 ruchowych, udzid,

w konkursach, k4ciki zainteresowafl),

zawierania i przestrzeganie kontrakt6w grupowych,

prowadzenia cyklicznych zajEt o tematyce bezpieczefstwa,

- organizacji k4cik6w stalych i czasowych, aranZacji przestrzeni, ladu i porz4dku

w pom i e s z czeniach, w kt6 rych pr zeby w aj 4 dzie ci,

- or ganizowania pomocy psychologi czno-pedagogicznej,

- pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym,

- obserwacji zajEe rytmicznych i ruchowych.

Dyrektor przeprowadza kontrole doralne i planowe zgodnie z przyjEtyrqi w przedszkolu

narzEdziami weryfikuj4cymi pracg nauczycieli: arkuszami kontroli, ankietami, arkuszami

monitorowania.

Z analizy dokument6w wynika, Le dyrektor przedszkola wspomaga nauczycieli

w realizacji ich zdahpoprzez;

organizowanie szkoleri rady pedago gicznej,

przekazywanie informacji nt. zmian w przepisach prawa,

planowanie i orgarizowanie doskonalenia zawodowego, w tym rozpoznania potrzeb

natczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego (corocznie opracowany Plan doskonolenia

z aw o d ow e g o n a u c zy c i e I i zgo dny z p otr zeb arrri przed s zko I a).

Z analizy planu nadzoru pedagogicznego na rok szk. 20l7ll8 wynika, Ze dyrektor

zaplanowala monitorowanie pracy nauczycieli (realizacja podstawy progftrmowej, sposoby

i formy oraz skutecznoSd udzielanej pomocy psychologiezno-pedagogicznej, przestrzeganie

ramowego rozkladu dnia, wsp6lpraca z rcdzicami).

W celu realizacji zaplanowanych dzialah w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego

dyrektor obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajgcia obowi4zkowe oraz uroczysto5ci

przedszkolne w oparciu o ustalony harmonogram i tematykg obserwacji.

Z przedstawionych dokument6w wynika, 2e dyrektor szkoly gromadzi informacje

o pracy nauczycieli. Dokumentowanie realizacji zadan Wznaczonych w planie nadzoru

odbywa za pomocq: arkuszy kontroli, arkuszy hospitacji, dziennik6w zajgc, plan6w
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nliesigcznych, karty monitorou'ania podstarvy programow,ej, biez4cych obserwacji prac),
nauczyciela.

Analiza protokol6w z posiedzefl rady pedagogicznej wykazala,2e:

Dyrektor szkoly lub plac6wki przedstawia radzie pedagogicznej,

w roku szkolnym, ogblne wnioski wynikai4ce ze sprawowanego

oraz informacje o dzialalnoSci szkoly.

i data podpisania protokolu

nie rzadziej ni2 dwa razy

nadzoru pedagogicznego

9' opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku
zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej iopiekuriczej
oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly/plac6wki: brak

10' Na podstawie art.55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe (Dz. tJ.
22017 r. poz. 59 zpohn. zm.) zalecasig: brak
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11. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymaniaprotokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezei dotycz4cych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do SQskiego Kuratora OSwiaty, ul. powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. lJ.22017 poz.165g).

parafa dyrektora

crlf
szkoly/plac6wki parafa/ykonto;ff *,


