
DK-CZ.5533.2.52.2018

Protokół kontroli dorńnej

1, Nazwa szkołY/Placówki, siedziba: Gmirure Przedszkole w Widzowie, ul. żwirkii Wigury 16,
42-282 Kruszyna.

2. Imię i nazwisko dyrektora: Iwona Zatoń

3, Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzórpedagogiczny: śĘski Kurator oświaty,
40 - 024 Katowice, ul. Powstańców 41a

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

5, Data wydania i numer upowaŻnienia do przeprowadzęniakontroli: DK-CZ.5533.2.52.2018
z dnia28"02.20l8 t

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli : 08.03.20 1 8 r.

7, TematYka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy prawo oświatowe)
PrawidłowoŚĆ wYkonywania przez dyrektora zadań w zakresie nadzoru
Pedagogicznego, zgodnoŚci zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami
oraz wykozystywania komp etencj i rady p ed ago gicznej.

8, CzYnnoŚci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analizadokumentacji (plan nadzoru, teczki akt
osobowych, księga protokołów rad pedagogicznych).

9, OPis ustalonego stanu faktycznęgo,w tym ujawnionych nieprawidłowości:
Kontrolę PrzeProwadzono w rwiązku z anallzą dotychczasowych wyników nadzorupedagogicznego.

Pani dYrektor Posiada Plan nadzoru na rok szkolny 20l7ll8 zawierający wymagane prawemelementY: Plan i zakres ewaluacji wewnętrznej, plan i ńarmonogram kontroli, zakres wspomaganianauczYcieli w realizacji ich zadń, zakres monitorowania, plan i ńarmonogram obserwa cji zajęć oruzdokonYwania ocenY,PracY zawodowej nauczycieli, wyniki'i wnioski , poio,"dniego roku szkolnego.ZńoŻeńa Planu nadzonl zostały przedstawión" ,ru zebraniu rady pedagolicrrrei w dniu 12 września2017 r, Pani dYrektor dwa razr w roku na posiedzeniach_rady pedalo§icrnej przedstawia ogólnewnioski Ze sPrawowanego nadzoru pedagogicznego. Dyrektoip;a";ńuj. ar)juł^iuwspomagającenauczYcieli PoPrZez organizowanie szkoleR i niad, motywowanie d; doskonalenia i rozwo,iuzawodowego, Do wYkonlrvania zadań.powołuje zespoły nauczycielrt i., op.l};Ń ;;""ń"*ewaluacji otŁ do sPraw organizacji 
-porrroóy 

psycrrótogicznó p"oąogic"rre;. Corocznieprzeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna p.ucy przedszkola (w roku szkolnym 20t7/l8:
,,Kształtowane są postawy i respektowane §ą nolmy społeczne"). D}rektor dokonuje przeglądów imonitoringu wYbranYch obszarów pracy nauczycieii. Przedszkoie pio*adzr współpra cę z porudnią
PsYchologiczno-Pedagogiczną, dyrektor obserwuje zajęciai uroczysto r"i pł",arrkolne, prowadzone
są rozmowy zrodzicarti i nauczycielami służące efektywnej wspóipracy. '

W Przedszkolu Pozostaje zatrudnionych ? .ru.r.ryói.ti. Anaiza dokumentacji kadrowejwskazuje, iżnauczyciele są zatrudnięni zgodnie z kwalifikacjami.
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Na podstawie analizy księgi protokołów rady pedagogicznej stwierdza się, że radapedagogiczna
w pełni wykorzystuje kompetencje stanowiące i opiniujące określone w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z20I7 r.)poz. 59 zpóźn. zm.).

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w zwięku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńcz ej oraz innej dzińalno ści statutowej szkoŁy l placówki :

nie stwierdzono

11. Napodstawie art. 55 ust. 4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.

z20l7 r.,poz. 59 ze zm.) zalęca się: nie doĘczy

termin realizacji: nie dotycry

::,fltr"Ję{t P.%,%P,
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu

1 2. Poświa dczęnie odbioru protokołu kontroli :

podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zg}oszenia pisemnych, umotyr;vowanych zastrzężęń dotyczących ustaleń
zawaĘch w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstanców 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dńa 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z20I7 poz. 1658).
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podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu


