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Protok6l kontroli dorafuej

l. Nazwn szkoly, siedziba: Przedrzkole Miejskie nr 4{ rv Sosnowcuo ul. Lubelska 49,

41-?19 Sosnowiec

2. Imiq i nazwisko dyrektora:borota Bem

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqpego nadzdr pedagogiczny: St4st<t Kurator O$winty,

40 -A24 Kntowice, ul. Powstafc6w 414

4. Imiq i nazwisko kontrolujqcego: st. wiz. Kazimiere Ilorbatowski

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 15 grudnia 2017 r.*
oA-oR.0s I .2.t57 8.2017

6. Terminy rozpoczqcia i zako6czenia kontroli: 19 grudnin 2017 r.

?. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami arr. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe) - realizacja

na dzo ru pedagogicznego p rzez dyrektorx p rzodorkoln

E. Czynnc$ci kontrolne:

. rozmowa * dyrektorem i wicedyrektorem szkoly, opiekunern sts2u nauczycielki

wskazanej w pidmie,

analiza dokumentdw szkoly: statutu szkoly, protokolarna posiedzeri Rady

Pedago gicznej, procedury przyj mowani a i rozpatrywania skarg,

analiza zapisdw w dzienniku zajqd przedszkolnych,

analiza notatek sluibowych nauczyciela"

analiza xyst4pienia rodzic6w przedszkola

analiza o$wiadczenia dyrektora Szkoly Podstawowej nr 1t w Sosnowcu,

9, Opis ustelonego stanu faktycznegoi w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci:

kontrola przeprowadzona na wniosek Rzecznika Paw Dziecka w zwiryku z postqpowaniem

wyj#nrajqcym prowadzonym przez ya*cenika dyscyplinamego w stosunku do nauczyciela

przedszkola.
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Wvnikikontroli:

L Plan nadzoru pedagogicznego:

opracowany przez dyrektora praodszkola, przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 14

wrzeSnia 2017 r. zawiera wszystkie elementy nadzoru pedagogicznego tj. ewaluacjE

ui'ell'ngtrznq wyaz z jej celami, okre$lonym przedmiotem oraz harmonograrnem ervaluacji,

kontr,:lE przestrzegania przez nauczycieli przepis6r,v prawa dotyczqcych dzialalno$ci

dydaktycznej, tematykE kontroli oraz terminy jej przeprowadzania, wspomaganie okre$laj4ce

tematykq szkolei i narad dla nauczycieli, diagnozowanie pracy szkoly i jej planowanie,

monitoring. Dol4czone do plauu nadzoru harmonogramy czynnoSci w zakresie nadzoru

pedagogicznegs potwierdzajq j e go bieiEcq real izacj q"

?. Tryb skargowy: dyrektor posiada procedurg rozpatrywania skarg.

W bie*qcym roku szkolnym zostala zlotona I skarga przez rodzica za po$rednictwem

kancelarii adwokackiej, pelnomocnika matki dziecka, kt6ra zostaia rozpatrzona zgodnie

z prz1,iqt4 u, szkole procedurq na skargq dyrektor przedszkola udzielila odpowiedzi

w odpowiednim terminie.

Przedszkole prowadri rqiestr skarg. Poprzednia skarga w przedszkolu zostala odnotowana

w 2008 r. W rejeskach skarg i zalecerl Kuratorium O$wiaty w Katowicach przedszkole

r6wnie2 nie figuruje. W zwiqpku ze zloZsniem unioska prl,ez rodzica, za poSrednictwem

peinomocnika. w t(uratorium Oswiaty w Katowicach zoslaio wszczete postqpowanie

wyjaSniajqce prowadzone prz*z rzecanika dyscyplinarnego dot. spraw poruszonych

w skardze na pracq nauczyciela

3. Nadz6r pedagogicmy dyrektora przedszkola nad pracq nauczyciela:

I jest nauczycielem kontraktowym, obecnie koriczy sta2 na stopiedr nauczyciela

mianowanego. Ma wyznaczorLq pruez dyrektora przedszkola opiekunkq statu, kt6ra

w ranrach czynno$ci nadzorczych prowadzila m.in. obserwacje zaje(: nauczycielki,

opiniowala podejmowane dzialania, wspierala wiedz4 ? pomocq kole2eriskq.

W przygotowaniu jest projekt oceny pru"yl za okres stazir.

W poprzednim roku szkolnym nauczycielka od 20 marca 2017 do 19 czerwca 2017 r.

przebywala na dlugotrwalym zvvolnieniu lekarskim, co zdaniem dyrektora przedszkola

utrudnialo i spowodowalo koniecznoSi wydlu2enia sta2u na stopief nauczyciela

mianowanego, W biez4cym roku szkolnym (4.10.2017 r.) miaia miejsce kontrola

prorvadzonej pruez nauczyciela dokumentacji w tym dziennika zajEi (pojawila sig uwaga
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dotyczqca uzupehrienia zapis6w dot, cel6w eaje6) oraz przygotowane przez nauczyciela

arkusze obserwacji dzieci w prowadzonej grupie (prowadzone prawidlowo - zdaniem

wicedyrektora przedszkola. W dniu 10 listopada miala miejsce obsenvacja przygotowanej

przez paniq uroczysto$ci

W harmonogramie kontroli dyrektora przedszkola w pafdzi*miku byla zaplanowana

obserwacja zajqd ale w zwi4zku z rozpatrywaniem skargi zostala przeniesiona na styczef

2018 r. Zdaniem wicedyrektora przedszkola oraz opiekuna staiu, ktdrzy obserwowali zajEcia

prowadzone przez nauczycielkq, czq$ciej mieli z ni4 kontakt slu2bowy' (przygotowanie

oceny pracy za okres stazu, sprawozdania z realizacji staZu, omawianie obserworvanych

zajEt), przywolana w pi$mie nauczycielka prowadzila zajqcia zgodnie z zalecanymi

warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej wychowania przedsekolnego,

przygotowywala dzieci do wystqp6w publicznych teatrz,vki, uroczystoSci, byla

zaanga2owana w 2ycie przedszkola,

4. W zwiqpku ze skargq zgloszonqw imieniu rodzicdw przez kancelariE adwokackq:

dyrektor praedszkola odbyl rozmo\ryQ wyja(niajacq z nauczycielk4 rvicedl.rektorem

przedszkola, opiekunem statu, sporz4dzil notatkq strutbowq u rozlnowy z nauczycielem

wdniu 23.10.2017 r. W celu polubownego zalatwienia sprawy zapropanou'al nauczycielee

zmiang prowadzonego oddzialu, Jednak po zbiorowym wyst4pieniu rodzicdw dzieci

uczqszczaj4cych do oddziafu prowadzonego przez nauczycielkq (21 podpisdrv) z 8 listopada

2017 r. z pro$bq o pozostawienief dyrektor przychylil siq do prodby rodzicdw. Na

decyzjq dyrektora przedszkola wplynql rdwniet fhkt przeniesienia dziecka skartqcej do

innego przedszkola. Dalszych dzialan dyrektor nie podjql poniewa2 rvyja$nianiem sprawy

zaj{ siq rzecznik dyscyplinarny Kuratorium Oswiaty w Katowicach.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w zakresie nieobjEtym kontrolq y zwiqpku ze stwierdzonymi

nieprawidlowodc.iami w dzialalno$ci dydaktycznej, wychowawc4ej i r:piekurlczej oraz innej

dzialalnosci statutowej szkoly/pl ac6 wk i : nie stw ierdzon o.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe (Dz. U. 22017

r.,poz..59 zpdln. zm.) zaleca siq: nie wydano
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podpis kontroluiqcego, wiej,rce i data podpisania protokalu

podpis dyrbktara szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protakolu

12. Po$wiadczenie odbioru protokolu konholi:

',#*"o 'srltranrro , Q{-/tr ^*l#.'...I ...,,.€7;;.
podpis dyrektora szkoly/plaedwki, miejsce i data odbiorw protokalu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje pralvo zgloszenia pisemnych, urnotywowanych zastmehen dotycz4cych ustalef,
zawartych w protokole konholi do Slqskiego Kuratora O$wiaty, ul. Powstarlc6w 4la,
40-A24 Katowice, zgodnid z $ 18 ust. I Rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 rsku w sprarvie nadzoru pedagogicznego (Dz. lJ.22017 r.,po2.1658).
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