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Protokol kontrol i pianowe.j

Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Ptzedszkole Samorz4dowe w Boronowie wchodz4ce

w slctad Zespolu Placowek OSwiatowych irn. Unii Europejskiej w Boronowie,

tul, Poznanslca 2

Imig i r-razwisko dyrektora: Bo2ena Ledrvori

Nazwa i siedziba organLl sprawLll4ocgo nadzor pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice. ul. Powstancow 41a

lmig i nazwisko kontrolu.j4cego: Agnieszka l(ocela

Data wydania i nuurer upowaznienia do przeprowadzenia l<orrtroli: I9 listopada 2018 r,,

DI(-CZ.5532,53.2018
-I'ernrirry rozpoczgciai z,al<oicz.enia kontroli: 23 lislopada 2018 r.
-I'ematyl<a lcontroli: Ocena prawidlowoSci zapcwnicnia dzieciom i mlodzieiy pomocy

psyc h o logiczno-ped:rgogiczn e,j.

CzynnoSci kontrolne: I(orrtrola dol<unrerrtac.li 1,i arl<usz organizac.ji szkoty, opinie wydane

przez poradniE psychologiczno-pedagogicznq (l ucznia), porozumienie z rodzicatni.

Wyu,iac'l z dyrektorenr, z psychologien-r.

Opis r-rsLalor-rcgo stanLr lal<tycznego, w tytr ujawnionl,ch nieprawidlowoScj:

Do Przedszkola SamorzEdowego w Boronowie uczgszcza 25 dziecr. Z opinii

nl PPPP.421.361,201612017 wyrrika. ze jedno dziecl<o nalezalo obj4i indywidualn4 terapi4

logopedyczn4. W arkuszur organizac.ji przeclszl<ola rra rol< 201712018 uwzgJgdniono liczbg

godztn na rcalizaclg pomocy psychologiczno-pedagogicznei dla tego dziecka. Mama nie

wyraz,ila zgody na prowadzenie terapii. Obecnie dziecko nie plzebywa w tej placowce.

10. Opis uiawttiottl,clr rtieprawidlowoSci w zakrcsie nieobjgtynl hontlol4 w zwiTzku

zc stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalrroSci dydaktyczne.l, wychowawczej

i op i el<r-uicz e.i or az, i n ne.j dzi alal n oSc i slatutowej szkoly l pl acowl< i :

NITJ DOTYCZY
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I 1. Na podstawie art, 55 ust. 4 ustawy z dma z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz,

2018 r. poz. 996 ze zm.) zaleca siq:

NIE DOTYCZY

WTZYTATOR
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I2. PoSwiadczeme odbioru protokotru kontroli:

Dyrektorowi szkoly/placowki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymanta protokolLr kontroli,

przysluguje prawo zglos'zenta pisemnych, utmotywowanych zaslrzelen dotycz4cych usterlefi

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowel z dnia25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U .2017 poz.l 65 8).
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