
DK-BB.s53 3.2.32.2018

Protok6l kontroli dorazne.j

1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 9 w Cieszynie, ul. Bucewicza 25 ,43-400 Cieszyn

2. Imig i nazwisko dyrektora: Teresa Karmowsha

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katorvice, ul. Porystaric6w 4la

ImiE i nazwisko kontroiuj4cego: Ag:rta liranek

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 2I IuW 2018 r.,

DK-8B.5533.2.32.20t8

Terminy lozpoczgciai zakohczenia korrtroli: 27 luty 2018 r.

Tenratyka kontroli : Orgonizctcju pruc.lt przedszkolu, lupewnienie dzieciom bezpiecvtyclt

t,arunkdtt ru.ycltotucutia, nouki i opieki.

8. CzynnoSci kontrolne analiza dokumentacji przedszkola: protokoly z przegl4dow, arkusz

organizacyjny przedszkola, teczki osobowe, zestaw program6w wychowania

przedszkolnego, regulaminy, plan nadzoru, i sprawozdania, protokolarz, uchwaly, pomoc

psychologiczno - pedagogiczua, rozrrlowa z dyrektorem szkoly, pLzegi4d pomieszczeri

przedszkola otaz otoczenia, placu zabaw.

9. Opis ustalonego stanu t'aktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono 27 lutego 2018 r, w zwiqzku z wnioskiem o wszczgcie procedury

oceny pracy pani Teresy Karmowskiej dyrektora Przedszkola nr 9 w Cieszynie,

W wyr-riku kontroli ustalono, Ze przec'lszkole pracLrje w oparcir-r o arkusz olganizacyjny

zatwierdzony przez Bunnistrza Miasta Cieszyna. Przedszkole jest czynne codziennie od

poniedziatku do piEtku od 6.30 do 16.30. LiczebnoS6 dzieci w grupach jest zgodna z przepisami

prawa i nie przekracza25 dzieci. W przedszkolu funkcjonuj4 2 grupy: mlodsza- 3, 4-latkow i starsza-

5,6-latk6w. W ofercie edukacy.jnej r-rwzglqdr-riono dodatkowe zajgcia religia katolicka

i ewangelicka, zajgcia taneczne" plastyczne, rytmika, Iogopedia, zajEcia z profilaktyki zdrowotnej,

zaJQcra psychologiczne. Czas trwania zajqd jest dostosowany do wiekr-r i moziiwoSci dzieci i wynosi

15 n-rin dla 3- 4-latkow i okolo 30 n'rin 5-6-latkow. Dla kazdej grupy opracowano ramowy rozklad

dnia. Zgodnie z zapisami w statucie realizacja podstawy programowej odbywa sig w godzinach od

9.00 do 14.00.
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Przedszkole zatrudnia wykwalifikowan4 kadrE pedagogiczn4 - B nauczycieli, wszyscy

posiada.i4 wyksztatcenie wyZsze z przygotowaniem pedagogicznym w tym I kontraktowy,

5 mianowanych i 2 dyplomowanych. W przedszkolu s4 realizowane projekty i innowacje: Zdrowy

przedszkolak- do za.igt z edukacji i pro/ilaktyki zdrovtotnej, Tv,orczy przedszkolak- kolo plastyczne,

Zabawy z muzykq - zajgcia umuzykalniqjclce, Przyjaciele Zipltiego.

W trakcie kontroli przeanalizowano nadz6r pedagogiczny. Dyrektor co roku opracowuje plan

nadzoru pedagogicznego, ktory zawiera wszystkie elementy wymagane w rczporzqdzeniu : kierunki

polityki oSwiatowej, wnioski z poprzedniego roku szkolnego, plzedmiot ewaluacji wewngtrznej oraz

jej termin przeprowadzenia, tematykq i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez

nauczycieli przepis6w prawa dotycz4cych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej

oraz innej dziaialnoSci statr-rtowej szk6l i plac6wek, zakres wspomagania nauczycieli w realizacji

zadah, w szczeg6lnoSci przez diagnozg pracy szkoly lub plac6wki, planowanie dzialafi rozwojowych,

w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie dzialan rozwojowych,

w tym organizowanie szkoleri i narad, zakres monitorowania, zakres obserwacji. Dyrektor

przedstawia go Radzie Pedagogicznej w sielpniu kazdego roku (ostatni protok6l 31.08.2017 r.).

W roku szkolnym 201712018 ewaluac.ji poddano nastgpLriqce eler.nenty: koncepcjE pracy, realizacjE

podstawy programowej, indywidualrzac-ig, wspolpracg z rodzicami, skutecznoS c dzialah

wspieraj4cych rozw6j dzieci. aktywnoSi dzieci podczas za.igc. przestrzeganie przez dzieci zasad

obowi4zujqcych w przedszkolu, prornowanie clzialan przedszkola, r,vspolpracE nauczyciel,

wykorzystywanie badair zewnEtrznych, zarz1dzanie przedszkolem. W ci4gu roku dyrektor nadzoruje

realizacjg prowadzenia badan ewaluacji wewngtrznej, kontroluje dokumentacjg r dzialania

dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, monitoruie doskonalenie nauczycieli w zakresie WDN

i szkoleir zewngtrznych. Dwa razy w roku - w lutyrn i czerwcu przedstawia wyniki sprawowanego

nadzoru oraz infbrmacjq o realizacji zawartych w plar-rie dzialan, W obecnym roku szkolnyrn

nauczyciele uczestniczyli w r6znorodnych szkoleniach, miEdzy ipnymi: ,/ak ciekawie prowadzit

zaigcia z grupq - wykorzyslanie gi.er, rehlizytdw i plansz dydaktycznych, Plan Daltonski - jak
wprou'ctdzat na lekcjach i za.jgciach w przedszkolu, Patologia Mowy, Metodo Krakowska wobec

zaburzen rozwoiu clzieci I(urs'ztcrly t{o.skonalclce ,, LogoJigietki" - cttticzenia logopetlyczne

stytnulujqce rozw1j n7o)ay, Podstawa Prograntou,6l y,ychowcrnict przedszkolnego, Kszraltowanie

kompetencii igzykowych iwietle zapisow no\4)ej poclstawy progratnowej, Ksztaltowanie kompetencji

matematycznych w iwietle zapisdw nowej podstawy programowej, Efektywna komunikacja

z rodzicattti i uczniarui, Pedagogika Monte.ssori, Przyjaciele Zippiego, Kodowanie bez prqdu -
wprowadzenie w iwiat progranxou,anicr, Dzialalnoic innowcrcyjnct - norve zctlozenia wynikajcyc:e

z przepis1w prawa, Karta nauczyciela 2018 w ujgciu praktycznym.
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Pani dyrektor na biez4co kontroluje dokumentacjg przedszkoln4 (dzienniki zajgc, w tym

specjalistyczne) oraz dokumenty zwiqzane z realizacja pomocy psychologiczlTo - pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin swojej dziatalnoSci, w kt6rej okreSlone sE

zasacly i zakres jej clziatania, sposoby dokumentowania narad. PodjEte r"rchwaiy s4 prawidlowo

skonstruowane, zawieraj4 miqdzy innymi: nnmer, datg podjgcia, tytul (w jakiej sprawie), podstawQ

prawnE i treSi. Dyrektor planuje zebrania rady pedagogiczne.i przeclszkola zgodr-rie z regulatninetl

i potrzebami przedszkola. Organizr.rje zebrania rady pedagogiczne.j oraz podejmr-rje uchwaly zgodnie

z przepisami prawa, a nastgpnie.ie realizLrje. Przestrzega kompetencji rady pedagogicznej plac6wki

w zakresie: zatwierdzania planow pracy przedszkola, opiniowania projektu planu finansowego

placowki, doskor-raler-iia nauczycieli, opiniowania ramowego rozkladu dnia, wnioskow dyrektora

o przyzla\ie nauczycielorn nagr6d i innych wyroznieri, przydzialu nauczycielom stalych prac i zadah

dodatkowych, zatwieldzama zntian w statucie.

Nauczyciele prowadz4 obserwacje dzieci przez caly rok, rozpoznajq ich potrzeby, prowadz4

wywiad z rodzicami, analizuj4 opinie oraz orzeczenia i na ich podstawie okreSlajq zakres pomocy

psychologiczrlo - pedagogicznej. Dla clzieci posiadaj4cycl't orzeczenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego zespol naurczycieli i spec.ialistow przeprowadzil wielospec.ialistyczne oceny i opracowal

lndywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne.

Statuft"'' irze-ctszk'ola! 
*,j[..Sta zakres zadah nauczycieli zwiqzanych zzapewnieniem

bezpieczeristwa uczniorn w czasie zalEc orgaLrizowanych przez przedszkole oraz podczas uryj56

i wycieczek.

Dyrektor, co najrnniej raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych

warunk6w korzystania z obiekt6w nalez4cych do przedszkola. Z ustaleri kontroli sporzqdza sig

protok6l, ktory podpisuj4 osoby bior4ce w niej udzial. Plan ewakuacji szkoly jest umieszczony

w widocznym miejscu, w spos6b zapewniaj4cy latwy do niego dostgp, a drogi ewakuacyjne

ozrlaczone s4 w spos6b wyrazny i trwaly. W kazdej sali znajduje siE ilustrowany regulamin

dotycz4cy przestrzegrnia zasad'obowi4zujqcych w przedszkolu ina placu zabaw oraz korzystania z

urzqdzei i zabawek. Wszystkie zabawki oraz meble, urzqdzenia na placn zabaw posiadaj4

odpowiednie certyfikaty.

Dyrektor dwa ruzy w roku clokorruje przegl4du br-rdynku oraz placu zabaw pod k4tem

bezpiecznych i higienicznych r,varunk6vv pracy. a takze po dhrzszej przelw'ie i w razie potrzeby.

Systematycznie wykonywane sq przegl4dy i badania: stanu technicznego, instalac.ii elektrycznych i

odgromowych, przewod6w korninowych, dymowych, i wentylacyjnych, wewnqtrznej i zewngtrznej

szczelnoSci instalacji gazowej, urzqdzet kotlowych, legalizacja sprzgtu przeciwpoZarowego,

hydrantow. Przedszkole jest zar.nykane, uniemoZliwiajqc samodzielne wyjScie dzieci oraz wejScie r-ra
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teren przedszkola obcych osob. Dzieer zawsze znajdLrjq sig pod opiek4 wykwalifikowanej kadry.

Dyrektor zapewnia opiekg wychowankom w czasie za.iEc organizowanych w plac6wce i poza niq.

Dyrektor dba o estetyczny wygl4d plac6wki oraz jej otoczenia.

10. Opis ujawnionych nieprawidtowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz inne.l dzialalnoSci statutowe.j szkoty/plac6wki: nie dotyczy

11. Napodstawie art. 55 ust.4 usta'rvy z dnia z dnia l4 grLrdnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U

2017 poz. 59 z poLn. zn.) zaleca sig: nie dotyczy

podpis kontrolujqcego, ntiejsce i data podpisania protokolu
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PR.ZEDSZKOLE NR 9
4$400 C|ESZyN, ul.Bucervicza 25tet . 33 BSZ 04 19

podpis dyrektora szkoly/placriwki, mielsce i data podpisania protokolu

I 2. PoSwiadczenie odbiorur protokoiu kor-rtroli:

PRZEDSZKOLE NR 9
4$400 CIESZyN, ul.Bucewicza 25

tel.: 33 852 04 19
''SLou u*'t*'
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p o dpis dyr e kto r a sz koly/pla c 6w ki,

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
przyslngnje prawo zgloszenia pisemr-rycl-r, umotywowanycli zaslrzeZen dotycz4cych ustaleri
zawartyclr w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty" r-rl. Powstaric6w 4i^a,40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 llozporzqdzenia Ministra Eclukac.jiNarodowe.j z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. I 658)
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