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Protok6l kontroli planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, 43-450 Ustrorf,, ul. Lipowska 127

2. Imig i nazwisko dyrektora: Joanna Cie5lar
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzlr pedagogiczny: St4ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowiee, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Woch
5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 6 listopad 2018 roku

Nr DK-8B.5532.39.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 14 listopad 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Ocena prawidlowo5ci zapewnienia dzieciom i mlodziei,y pomocy

psycholo gi c:zno - pedago gicznej.
8. C4mnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analiza dokumentacji: dzienniki za1g6, arkusz

organizacji przedszkola 201712018, kwalifikacje nauczycieli, dokumentacja pomocy
psychologiczno - pedagogicznej: diagnozy psychologiczne i logopedyczne, dziennikt zajE|
specjalist6w, teczki poszczeg6lnych grup wiekowych, protokoly rady pedagogicanej,

harmonogramy, korespond encja z rodzicami, zeszyty prac dzieci.
9. Opis ustalonego stanu fakrycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zvnryka z planow4 kontrol4 MEN dotycz4cq oceny
prawidlowo$ci zapewnienia dzieciom i mlodzie2y pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Og6lna liczba uczni6w w roku szkolnym 201712018 (zakres kontroli) w przedszkolu 41,
w tym og6lna Liczbauczni6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,z wyl4czeniem uczri6w
posiadajEcy ch orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specj alnego 23 .

Arkusz organizacji przedszkola 201712018 okreslal og6ln4 liczbg godzin pracy

finansowanych ze Srodk6w prrydzielonych przez organ prowadzqcy przedszkole, w tym liczbg
godzin zajg(: zzakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lnoSci
przez psychologa, logopedg i nauczyciel gimnastyki korekcyj nej .

Uczniowie byli objgci pomoc4 psychologiczno-pedagogiczn4 na podstawie rozpoznania
indywidualnych mo2liwo$ci psychofizycznych uczria i czynnik6w Srodowiskolvych
wptyruaj4cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu, zgodnie z diagnozami specjalist6w
i diagnozami pedagogic znymi prowadzonymi przez wychowawc6w.

Pomoc psychologicznoaedagogiczna w przedszkolu byla tdzielana z inicjatyvr.y:
wychowawcy grupy wychowawczej i specjalisty. Realizacja zajg,6 z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dokumentowana byla w dziennikach zEg6.

Rodzaj realizowanychzajE| zzakrestpomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu:
zajgcia rozwijaj4ce uzdolnieni4 zajEcia korekcyjno-kompensacyjne, zalgcia logopedyczne,
zajgcia rozwijajqce kompetencje - emocjonalno-spoleczrrc, terapia psychologiczna, porady,
konsultacje.

LiczebnoS6 uczni6w na zajgciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczrej nie
przetraczala: rozwijaj4ce uzdolnienia 8 uczni6w, korekcyjno-kompensacyjne 5 uczni6w,
logopedyczne 4 uczni6w, rcrvtijaj1ce kompetencje emocjonalno-spoleczne 10 uczni6w, inne
zajgcia o charakterze terapeutycznym 10 uczni6w, zajgcia dydaktyczno-wyr6wnawcze 8

uczni6w.



Nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
oceniali efektywnoS6 udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotycz1ce dalszych dzialai
maj4cych na celu poprawg fi.rnkcjonowania ucznia; diagnoza semestralna i koricowa zakortczona
wnioskami do dalszej pracy.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizawana i udzielana we wsp6lpracy z:
rodzicami uczni6w, innymi przedszkolami i plac6wkami, organrzacjatni pozav4dowymi oraz
innymi instytucjami i podmiotami dzialajqsymi narzecz rcdziny, dzieci i rrrtodzieZy.

Dyrektor przedszkola r:r;gadnial warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu z rodzicami uczni6w, innymi przedszkolami
i plac6wkami, organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi insgrtucjami i podmiotami
dzialaj1cymitarzeczrodziny,dzieciimlodzie?y.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi1zku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej
oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2018 poz. 996 ze zmianami) nie wydano zaleceri.
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PIIZZEDSZI<OLE Nr S
43450 Ustroi, ul. Lipowska t 27
MP 54t-t0-91.590, Regon 072354690

Tel. (33) 8s4-27-96

podpis dyrehora placdwki, miejsce i data odbioru protakoht

Dyrektorowi plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przyslug$e prowo zgloszenia
pisemnych, imo4nvowanych zastrzeieli dotyczqcych ustaleri ,un*artyih n* protokole kontroli do Stqskiego Kuratora
OSwiaty, ul. Powstaficdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 5 sierpnia 20 I 7 roku w sprawie nodzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20 I 7, poz. I 658).
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