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Protok6l kontroli dorulnej "ry. #

Nazwa przedszkola, siedziba: Publiczne Przedszkol e, ul. Pszczyriska 7 4, 43-254 Warszowice
Imig i nazwisko dyrektora: Joanna Lala
Nazwa i siedziba organu.@wujgcego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

w4la r i .r:

ldona Fulczyk
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadze

DK-88.5533.2.48.2018
Terminy rozpoczQciaizakoiczenia kontroli: 20 marca 2018 r.
Tematyka kontroli:
- pr ze str ze ganie pr zepis 6 w statutu.
CzynnoSci kontrolne:
Analizowano dokumentacj g:

Statut Publicznego Przedszkola w Warszowicach,
qzrennrKr :zaJgc zroKu szKornegof
protokoty posiedzeri rady pedagogicznej,
dokumentacjg nadzorupedagogicznego prowadzonego przezdyrektora przedszkola,

l.
2.

-).

6.

7.

tnazwl

8.

1)

a)

b)
c)
d)

ustalony
Aktualnie

e) program wychowawczo-profilaktyczny Publicznego Przedszkola w Warszowicach, 
-

f) iziennik riigl r"*ulidacyjnych z-terapiipedagogicznej roku szkolnego :S
g) rejestr wypadkow,
h) rejestr skarg.
2) Przeprowadzono rozmowg z P. Joannq Lala - dyrektor Publicznego Przedszkola
w Warszowicach.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku ocen4 pracy P. Joanna Lala - dyrektor Publicznego

Przedszkola Warszowicach.
Publi,ozne'"-Przedszkole w Warszowieaehdiczy .4,orddzi

20|7/2o1,8doprzedszkolauczgszaza*Liazbadzieciwoddzialach,nie.przel<racza*
Zajgcia odbywaj4"'Bier,ryod@boz.,arkuszern organizacyjnym Pgblicznego Przedszkola.WarszgwiE?Qh.',.*
na rok szkolny 20l7l2$\8 zatwierdzonym przez orgaq prowadz4cy przedszkgle

.'l-+.

. Organizacjg stalych zajg(, ol<reSla tygodniowy rozklad zqg(,
przez dyrektorq,gg$szkola na podstawie zatwierdzonego arkusza organrzacyjnego.
w przedszkolum@@iest

yrektor przydzie!ffifystkim nauczycielom
zadania zgodnie z posiadanymi przez nich kwalifi ymi do zaj
natczy ciela przedszko I

Statut wsp6lpracy organ6w funkcjonuj4cych w przedszkolu.
Dyrektor zasi nauczycieli na temat pracy przedszkola podczas posiedzefr Rady
Pedagogicznej przyjgtym harmonogramem a rcdzic6w podczas
organizowanych lnego zebrah og6lnych J> spotkari grupowych Upr'
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iankietowania.Dodatkowoffi,rokuodbywaj4sigkonsultacjed|arodzicow,Ponadto,co
najmniej 

-, 

ci4gu roku szkolnego dyrektor spotyka sig z Rad4 Rodzic6w. Dyrektor wL1cza

rodzic6w w dzialania wychowawcze i organizacyjne podejmowane na terenie przedszkola np. takie
jak: urdzial w wycieczkach, pomoc przy organizacji teatrzyk6w dla dzieci i przygotowywanie
stroj6w, pomoc w przeprowadzaniu akcji zbierania 2olEdzi i surowc6w wt6rnych, organrzacjE
Swi4tecznych kiermaszy, uczestniczenie w dniach otwartych pOrganizowana przez Radg

Rodzic6w lokalnego
i dla dzieci, zakup rsy l pam

dla dzieci ych edukacjg w przedszkolu w danym roku szkolnym. Funkcjonuj4cy
w przedszkolu ,,K4cik dla rodzicow" pozwala na zapoznanie siE z zamierzeniami dydaktyczno -
wychowawczymr danej grupy, przekazywanie biel4cych informacji i artykul6w dotyczqcych spraw
wychowawczych. Rodzice majq takle mo2liwoS6 wypo?yczenia ksi4zek w bogato wyposaZonej

biblioteczce przedszkola. W przedszkolu organizowane sq r6wnie2 dla dzieci spotkania z rodzicami
wykonuj4cymi interesuj4ce zawody, takie jak np.: rehabilitant,lekarz,pszczelarz, informatyk.

Zasady bezpieczeirstwa w przedszkolu okre5la jego Statut oraz opracowane regulaminy
i procedury wewngtrzne, w tym: ,,Procedura przyprowad.zania i odbierania dzieci z przedszkola",

,,Procedurapr6bnejewakuacji,,,,,Regulaminwyt1ffiRegulaminplacuzabaw,,,Dyrektor
prowadzi rejestr wypadk6w dzieci przedszkola. W kontrowanym okresie nie odnotowano zadnych
wypadk6w dzieci. Kaada sala posiada staly dostgp do Internetu a jedna wyposazona jest w tablicg
multimedialn4. K4ciki zabaw s4 estetyczne i bezpieczne. Dzieci malq molliwoSi odpoczynku.
Regularnie odb!'kajq.stg kontrole placu zabaw przedszkola. Wszelkie usterki s4 natychmiastowo
usuwane. W 2017 r. przeprowadzono czgsciow4 wymiang ttz4dzeh ogrodowych. Dzieci sQ

zapoznawane ze sposobem korzystania z tych urzqdzeh. Plac zabaw jest ogrodzony i zamykany

a furtki zabezpieczone dodatkow4 zasuw4 uniemo2liwiaj4c4 dzieciom samowolne wyjScie. Sale

przedszkola wyposa2one s? w atestowany sprzgt i zabawki. Dzieci przebywaj4 pod opiek4
nauczyciela i pomocy nauczyciela lub sta2ysty. Drzwi przedszkola sq zamykane w godzinach od

9:00 do 13:00.
Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018 zosta\. opracowany i przedstawioly

Plan zawieru

nauczycie'li powadzi z$fi-Eqtbf irl'o{ii{\rSz'obserwacji'zh1qt
biea1cych i dodatkowych. W roku szkolnym20l7l20l8 zzaplanowaaych-bsOrwacji plari6"Wlch

dyrektor, do dnia przeprowa{zenia*$glEli dyrektor.zrealizowala fnauczycieli), w roku

,rtdtry* \orctzg'itt* chffi),-w- roku^:1k9.1-r1_T

201 5 l20l 6 zrealizowala zapli{o'wanych 

-),'w 

roku' szkolnym "Wl4l20'l'5

ych i$. Nauczyciele przedszkola pracuj4 zgodnie

z obo\tri4zuj fiilf,iffid$tr4 'Sffironitorowan a poprzez

sprav(dzerte dokurirerrqCdtJf+PUiltgoBfe,rEF, "cilft&md#'ffiffiauoWfmilr}
podstawy piogramdWej, laznaczff4c wlaSciwylifififfryco potwierd2alq zapisy'rwdlfemnikaeh"zaiyt
atalaeobsdrw6bj.ezujs#ffinh@..,q,*r:fif,*l"..i',,,i*r1t,.]:',''..:.,

' W przedszkolu jest'przdiiroWb&Zatna,co,ri$*hr'twaluatJ'fl"VffiVfrQfrzna'w CIb*zancht*;;B#oi"sEv-'
aktywne", ,,Respektowane sg rlormy Sflfflecznb" - 2fi13,12014, ,pfzedszkole wspomagatozrrffiduilf,&"'"*'
z -uwzglgdnieniem 

ich indywidualnej sytuacji", ,,Nauc4tlEl$P'wsp6lpracuj4 w planowaqiu.. .

i realizowaniu proces6w edukacyjnych"- 20t412015, ,,Dzieci nabywaj4 wiadomoSci i umiejqtnoSci

okreslone w podstawie programowej - Dzialania przedszkola w zakresie

pisania",,,Organizacja i "f"ny edukacji m:uzycznejn*n*mffi
eddkacyjnego wspomagaj4cegdl#iozw6j dziecka",,,Wykorzystywanie zasob6w

towania dzieci do
nle procesu
przedszkola
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i Srodowiska lokalnego" - 201612017,,,W przedszkolu ksztaltuje sig postawy i respektuje normy
spoleczne", ,,Realizacja podstawy programowej w zakresie cel6w og6lnych, umiejgtnoSci i osi4gnigi
dzieci, zalecanych warunk6w i sposob6w jej realizacji" - 201712018.

Dyrektor kontroluje spelnianie obowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
wsp6lpracuj4c w tym zakresie zUrzgdem Gminy Pawlowice i rodzicami. W przedszkolu odbywaj4
sig zajgcia logopedyczne niepo siadaj 4cych opini i psychol o gi czno -pedago giczny ch,

W przedszkolu funkcjonuje program wychowawczo - profilaktyczny uchwalony przezQ
. Program

zaklada podmiotowe traktowanie dzieci, poszanowanie ich godnoSci osobistej, stwarzanie sytuacji
wyzwalajqcej ich aktywnoSi oraz warunk6w do pelnego rozwoju osobistego kaadego dziecka
zgodnego z jego wrodzonym potencjalem i mo2liwo6ciami. Zostal opracowany w oparciu o diagnozg
sytuacji wychowawczych w przedszkolu. Celem programu jest m.in. ksztaltowanie umiejgtnoSci
spolecznych dzieci, wychowanie zdrowotne i ksztaltowanie sprawnoSci frzycznej, wdraZanie dzieci
do dbaloSci o bezpieczefstwo wlasne i innych, ksztaltowanie wartoSci rodzinnych, obywatelskich
i patriotycznych. Realizacja zadan wychowawczo-profilaktycznych realizowana jest poprzez
stosowanie r6Znorodnych form i metod wychowawczych. W zwi4zku zpov,rylszvm organizowanych
jest wiele imprez i uroczystoSci, w tym takich jak: ,,Dzien przedszkolaka", ,,Pasowanie na
przedszkolaka",,,Dzief Misia", ,,Mikolajki", ,,Spotkanie choinkowe", ,,DzienBabci iDziadka", ,,Bal
kamawalowy", ,,Swigto wiosny", ,,Wielkanoiny zajqczek", ,,Dziefl Mamy", ,,Dzieh Dziecka",
,,Pozegnanie przedszkola". Dzieci przedszkola braly udzial w og6lnopolskich przedsiEwzigciach
takich jak: program ekologiczny pt. ,,Kubusiowi przyjaciele natury" i konkurs pt. ,,Przedszkole
zpasjq". Ponadto dzieci przedszkola aktyvrmie i z sukcesami uczestnicz4w gminnych konkursach
i imprezach sportowych: ,,Wielkanocne jajo" ,,Przeglqd piosenki dziecigcej"(I miejsce 2015 r.,
II miejsce 20L4 r.),,,Eko draka dlaprzedszkolaka", ,,Konkurs czylelniczy", ,,Turniej pilki noznej dla
przedszkolak6w",,,Olimpiada sportowa przedszkolak6w".

Dyrektor wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjarri dzialq4cymi w Srodowisku lokalnym,
w tym z: Ochotniczq StraZqPoZarnE w Warszowicach (spotkania w przedszkolu, przeprowadzenie
pr6bnych ewakuacji, organizowanie imprezprzedszkolnych na sali OSP), Rad4 soleck4 Warszowice
iSoltysemWarszowic(iudzialsohysawimprezach
przedszkolnych: ,,Dzien G6rnika", ,,Cala Polska czyta dzieciom"), zakladami uzytecznoSci
publicznej (organizowanie wycieczek do tych zakad6w), Bibliotek4 Publiczn4 filia Warszowice
(organizowanie konkurs6w, wystaw prac plastycznych, spotkari autorskich, teatrzyk6w), Szkot4
Podstawow4 w Warszowicach (udzial przedszkolak6w w zajEciach klasy pierwszej, wsp6lpraca
z dyrektorem w zakresie wymiany doSwiadczef, wzajemne wypo2yczanie stroj6w na imprezy,
mo2liwoS6 korzystania z pomieszczefi szkoly, wlqczenie dzieci przedszkola w akcjE ,,Pola nadziei"),
OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Warszowicach (dozywianie dzieci, udzial w konferencji
organizowanej przez OPS ,,Szkola dla rodzic6w"), Stowarzyszeniem Grupy Rybackiej ,,Zabi Kraj"
w Warszowicach (udzial przedszkolak6w w konkursie plastycznym, spotkania na terenie przedszkola
z ptezesem Stowarzyszenia), Poradni4 Psychologiczno - Pedagogiczn4 w Pszczynie, Niepublicznq,
Poradni4 Psychologiczno - Pedagogiczn4 ,,Ala i As" w Pawlowicach i Powiatow4 Komend4 Policji
w Pawiowicach. Raz w rcku przyznawany jest tytul ,,Przyjaciela Pruedszkola" dla osoby lub
instytucji, za szczegllny wklad w rozw6j plac6wki. Dyrektor promuje takae przeszkole poprzez
zamieszczanie artykul6w w lokalnej prasie',,Gminne Racje" i strong internetowqprzedszkola.
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiEzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekufrcz ej oraz innej dzialalno6ci statutowej szkoly I plac6wki : nie stwierdzono

1 1. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.

z z0il r. poz. 59 z pdin. zm.) zalica sig: nie vrydano-2affiffiffi*ai'*r

. ii. i +r rt"; r .4 ,,....i;t,frifF*r4f,.i,lr;.4rtl$&\tiffi,,eilfi{tt&r0

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni'roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgl.oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeheh dotyczqcych ustalef
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora O$wiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
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