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Protokol kontroli dtraznei

1. Nazwa szk*ly, siedziba: Przedszkcle nr 8. ul. Grvarkou'22.41-4i10 ${yslor**ice.

2. ImiE i nazrvisko dyrektora: Beata Pajqk-Ra$"

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadzdr pedagogiczny: Sl4ski Kurator O$*'iaty.
ul" Por,vstaficdw 4tra.40 - CI?4 Katowice.

4. lmig i nazrvisko kontrolujqteSo: st. lviz3lator Agata Boryka,
5. Data \+ldania i numery upo,*'aznien do przeprorradzenia kontroli: 30 grudnia ?017 r,.

nr. OA-OR.Al7 .2.t597 .2417 .

6. Terminy rozpoczqcia i zakoriczenia kontroli: 27 grudnia 20 I 7 r"- 27 grudnia 20 I 7 r.

?. Ternatlka kcntroli: Zapewnienie dzieciorn hezpiecr-n1,ch i higienicznych rvarunkdt'nauki"
*ychorvania i opieki.
Kontrola przeprowadzona w zrviqzku z informacj4 rodzica skierorvan4 do $laskiego

Kuratora Od*'iaty.
8. C4mnodci kontrolne: \Y trakcie kontroli ortb-vly siq rozmorw z dyrektorern Pani4 Beata

Pajqk-RaSi ,---1 i
' Paniq . Dokonano oglEdu budynku przedszkola oraz

pomieszczen i r.vyposazenia sal zajq{ rJIa wszJ*stkich grup dzieci, crgl4d otocz*nia

przedszkola oraz dokonano mali21" nastEpujqcej dokumrnlacj i :

Statutu przedszkola,

Arkusza organizacji przedszliola.

Rejestru skarg i rmioskdrv.
Rejestru tt-vPadk*rv,
Regulaminu przedszkola,

OborviEzuj qc-vc h procedur bezp ieczetistrva w przedszkr:lu tj . :

. Prrc.edury brzpieczeristrva dzieci podczas potr}tu,izieci rv Pmedszkolu
rx I rv i!{1';ltlvicach,

. Procedury udzirlania pomocy ps-vchologiczno-pedagogicznej.
r Prucedurl' nr 1 udzielania uczniorn pienvszej pomocy przedlekarskiej

w Przcdszkolu nr I rv l\'11'slon'icach,
r Prccedur). nr 2 zglaszani* i ustalania okoliczno$ci u-vpadkerw

w Przedszkolu nr I rv ${1'slowicach.
r Procedurl, nr 3 postQporr'nnia u, PB w M,l'slorvicach rv przS'padku

pobicia dziecka rv domu.
r Procedur]* postEpo\yania tr,' prz,"-padku naruszenia g*dno(ci ,rsobistei

dziecka rl'Przedszkolu nr I rv }r,{ystowicach.
r -rr**ervnEtrzne przepis.v *'arunkujqce bezpieczet'rstt'o na plac6wce,

Regulamirru spacerdr.v i rtycieczek obor,vi4zuj4c.v* rv Przedszkolu nr 8

rv N{1's}cx'icach"

Protok*lu kontroli hhp z 30 sierpnia ?017 r..

Za(u'itdczenia naucz--vcieli pt:trvierdzajace odh.vcie szkolenit z z-akresu

rrrlzielanis picr*'szej Fomocy,
lJzierrn i krit" znj gd' grr-rp przedszkol n-vch rr, roku szkolny'nr 1il 1 7i20 1 8

i). Opris ilsi:ll{1r'}ago sterrrr lirkl-rr:l.rlj!.{i. .,','lvr}} uji n't'tiotlrcli nicprlrl.iiilil$'rrsc!:



\U trakcie k*ntroli ustr$lct:o. zc:

l)1.rcktor przl"nojnrnicj raz il* ruku d*konrlic konrrcrli zlrpew:riettia hezpiecrnS'ch

i higi*niczs,vch u.arunkorr krr4,star"riu z ohiekttr*'nale24c1'ch do przcdszkola. Ostatniej kr:r,trnli

rly.'rektor dokrnal 30 sierpnia 2017 r" Protokal potlpisall'osnby biorqce udzial u"korrtroli.
PrzeprorvarJza rorvniez r"v*kliczne obserrvacje wszystkich sal zajgi, rv kt*rych przebywajq dzieci-

a spr:straeienia odnoto*ruje rea ..Arkuszu cbserwacji bie2Ecej". Drzu'i *'ej$ciorl'e do budynku

przedszkola s4 zabezpieczrlne przed nieuprawnionym ll'ej*ciem i vr;r'posazone rv dzr'r'onek' Plan

ewakuacji jest umieszczony w '.vidoc;rnyrn miejscu" w sposrlb zspervniajqcy latwy do niego

dostqp, a drogi ewakuacyjne oznaczone s4 rv spos6b rv1'raf:ry i tru'aly" Budynek przedszkola jest

z kazdej strony ogrr:dzony i usltuowany z dala od ruchliwej *licy. Pomieszczenia przedszkola

rvy*posaione s4 w apteczki zaopatrzone w drodki niezbgdne do udzielania pienvszej pomocy oraz

insirukcje o zasadaeh udzielania tej pomocy. Wsz,ystkie pomieszczenia przemaczone do pracy

z dziedmi rv-v*posaione sq ry stoliki i biurka z zaokrcglcnymi blatami, lub w meble

zabezpieczone oclpr:wierlnimi nakladkarni na kang:, co chrorii dzieci przed erventualnymi

zdarziniarni losow1.mi i zrvigksza ich poczucie bezpieczelistr*"a. Sprzgty, z ktdrych korzy"stajq

dzieci sq dostosowane do *lmogdw ergonomii, a lch stan techniczny jest na hie?.qco

monilorc*any. !tr pomieseczeniach sanitarnohigienicznl'ch zape*'niona jest ciepla i zimna

biezqca woda oraz $rociki higieny osobistej, & urz4dzenia sanitarnohi-eieniczne

sq w,vremontow&ne i utrzymane lv czysto$ci oraz rv stanie pelnej sprarvno$ci tethnicenrj.

lviiejsca pracl, oraz ponrieszczenia. do kt$rych jest uzbrcniony dostqp osobom nieuprax"nionym

sq gdporvied^nio crznakowane i zabezpieczone przed srvr:bcdnlm do nich dostqpem. Statut

pleciizkola okre$ia zakres zadair naucz-vcieli omz innych pracarvnikdrv zwi4zanl'ch

i zapen"nieniem bezpieczefrstu'a tizieciom lv czasie zajgd urganizolvanl'ch przez przedszkole.

$tatut okre$la pralva i cbgwiqzki dzieci, $., l3,'rn rvarunki pobytu *' przedszkolu zapennia.iqce

dzieciom bezpiecxefstwo. \U regularninie przedszkola zau'ar1e 5q szczegdlowe zasady

przyprowadrania i odbierania iizieci z przedszkola przez rodzicdw (prawnych opiekun6u') lub

,poturZrionE przez nich osobq. Opracou.ane r,v przedszkolu prncedur,v slu24 bezpieczeistuu

*_r,chorranlidrv.
Z analizy dzienniktirv zajqd przedszkola wynika, ie u'biezqcym roku szkolnl'm do przedszlirlla

zapisanl..ch jest 214 dzieci. 7-ajgcia sq prowadzone pod nadzorem upclva2nionych

i w1'kwali{ikorvanych osdb. Kazda z I grup ma przy"pisany'ch rtalych rv1'chon'a*cdlv'

Naucz-vciele i rvspieraj4cl, ich pracor,rrricl, niepedagogiczni rnonitcrujq osoby przychodzqc* p<r

*ychnwankou,. postqpujqc zgodnie z procedurq przyprowadzania i odbierania dzieci

z przedszkola. \\, holu przedszkrla widniqiq umieszczane dla rodzicdrv informacje o pracy

priedszkoia. Ily-rektor na bieT-qco pelni nadz6r nad sposobem zape*xienia dzieciom

Lezpiecznl.ch i higirlnicznl.ch rvanrnkorv zabarvy i pobl'tu lv przedszkolu,

a spostrzezenia orlnoteiirlrro,ane sq rl, funkcjonujEc;*ch rv przedsirlolu ,.Arkuszach obserwacii

biei,qc3.ch". W prrmieszczeniach przerlszkr:la dostspne jest lista nauczl'cieli przeszkolonych

i ripoivaZliony.l, rjr: urjzielania pierrvszej pomocy przedmedl'cznej. W trakcie cz,vnnoSci

kr:ntrolnt.ch. zaobsenro\\.ano" ii rrychorvalvc-T grupi poprzez przestrzeganie procedur

oboruitlzujqcych w przerlszknlu dbaj;1 o zdrowie i bezpieczeristr'l'o dzieci'

Organizaija zabarw. nauki i uypoczynku u. przedszkolu oparta jest na slatym, zapisanynr

rv cizienniku zajqi" rltmie dnia. co rrplyrva bezporirednio na poczucie hezpieczenstr,l'a oraz

rozi,r,dj i'lziecka. Funkcjonu-iacy lv przedszkolu ..Arkusz monitorou'ania przez dyrektora

prze,lizkola dzialari r}rt1,czi1c1,ch przestrzesenia przea ntucz.-ycieli przepisdrr- pral\,'a doty"czqcych

iz-i;ilalnoici d3,dakt,vr:znej* u'r,chorvau'czej i opiekuriczej craz innej dziatalna$ci stanltnwei

placrirvki ," r,rk, szkaln,um 3017i18" umo2lirvia dyrektororli s1'sternatvczne kontrole i nadzrir

irad dziaiarriami rv tvrn zakr*sie. W prr-edszkolu prz)' kazdej okaz.ii onraq'i:ine sa z riziecmi

!\'irosrczegiilnvch grupacir k*'u'slie z zrrkrg'trt lrez-lrictrctis{rr;r.:t rrpis-r z lr-'i ttttl;rtrki
trilnrri.11lijc.'ri*,,r'dzir,lrrikrch ir-.;..rrr'rc;roni rrsluit:n1'rni s1 n:i.*l;rr;ti. ct) t-tlitt\\ia t::*nilort-t$atlic
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Ri-rr-l:licr-r tJzieti \r'i przedszk*lr,i nr*-ii1 nr*elirr*st \y\,I]\)ru fir1r-r uLrczpicczc,io*r,i, kt*ra
przvgolor,r:ie dla uicl: piilisg i da.i-" tltozlirlu$e lior;tvsranis z niei
w prz3padku zaistniai3'ch eu'en tualn-r,ch zdarze* lasorvych.
$ funkcjonujqcym rv przedszkolu re-iestrze r.l-vparlk6rr *qinotuwano rv ostatninr roku sukolnynr
jedno zdarzrnie. Z analizy rejestru skarg i rvniosksrq funkcjonuj4cego lv przedszl<r:lu r1.niia.
iz kazda zglaszana lkarga 

jest skrupulatnie analizorl"ana i rr:zpatrl,rvana- a rodzic {piarvn;-.
opiekun) otrzynruje pisemnq adpor.viedf z intbrmacia o jej zasadnosci.
Z infbrmacji pozyskan.ych od dyrektora, ,. .-., rl.jchou*wcy. jednej z grup, a tak2e
analizl' dokument{rv r.rynika, 2e dzieci na terenie przedizkola maj+" zap**niine poezucie
bezpieczer'rstru i przestrzegans sq ich prawa.

10' Opis ujar+nionych nieprarvid{orvosci w zakresie nisobjgtyrn kontrolq w zwiqzku
ze strvierdzr:n1mi nieprarvidlorvo$ciami lv dziaialnodci dydaktycznej. nychog,arr.czej
i opiekurirzqi *:raz innej dzialalno$ci sfatutorvei szkoll./placdr,vki: nie strvierdzono

ll.Na podstan'ie ert.55 ust.4 usta$T* z dnia z dnia 14 grudnia 3016 r" prann oswiatowe
{Dz"U.2{}} ? po:. 59 ze zm.} zaleca sig: zaleceri nie wydann

IlYit i;, i' r , r:
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porlpis d3,re lrtora szko$,lp{ucdu,,tr. nrieT.rc e i dat* podpisani* prorokolu

I l. Poir.riadczenie odbioru pror*koiu kontroli:

1i\"i:iirliT*l?
r.r,'":r.t::.. i -i,!ii i !i4!a:it:;*ll:ta

ir' ( , t.-t )..:,i......:...i:.i:.,I.i .:l:.:,t!.qUirt.....-.-...:r.{:. *-.i?v
padpis d1'rektora szka$pl*$rr'*r. mia:ysre i dsta odhioru pxttokc>{tt

Frcedstkol* l"rr I
ii..{,;l Lti^.:rr;,1::.1 " i*.:lj* ".

Przedszkole Nr I
i j -{lS }Jvstx.ix *i Cxitn*.* 2!

:ri i3?tJA{3-r{i titP ?!!*8}a2{5

D1'rektr:ror'vi szkolv/plac6r.vki. rv terminie 7 dni robocz.l.ch od dnia orrzyma*ia protokr:lu kontroli-
prz,vsluguje pralYQ zgloszenia pisemnvch. umotyu,$u'anlch zastrzezeri doiyczqcl.ch ustalei
zar'rartr'-ch $' protQkole kontroli do Slaskiego Kuiatora O*rviat1,. ul" Porvsta*corv 41a. 40-02.1
Katou:ice" zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqeizenia h,Iinistra Edukac;i liarodr:uej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprarvie nadeoru pedagogic,znego {/):. Li. 2017 r., poz.ldjg).
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