
DK-CZ.5532.40..2018

Protokół kontroli planowej

1. Nazwa szkoły/placówki, siedziba: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Krzepicach,

ul. Ryły 28,42-160 Krzepice.

2. Imię i nazwisko dyrektora: Danuta Przybylska

3. Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstańcow 4Ia

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzęnia kontroli: DK-CZ.5532.40.20I8

, z dnia 16.1 1 .2018 r.

6. Terminy rczpoczęcia i zakończenia kontroli: 1 9. 1 1 .20 1 8 r.

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustm,vy Prawo oŚwiatowe)

Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań w zakresie nadzoru
pedago gic znego o raz wykoruystyw ania kompeten cj i rady p eda go giczn ej.

8. Czynności kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analiza dokumentacji (arkusz orgartizacji pracy
przedszkola, zmiany do arkusza organizaili (2), dokumentacja pomocy psychologiczt7o-
pedago gicznej, protoko ły rady pedago gicznej, dzienniki zajęć).

9. Opis ustalonego stanu fakĘcznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W roku szkolnym 201712018 do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Krzepicach uczęszczńo
117 wychowanków do 5 oddzińów. Z ana\izy arkusza organizacji pracy przedszkola na rok szkolny
20I7lI8 oraz dwóch zmian do tego arkusza organizacjt wynika, ze dyrektor nie zaplanował godzin
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapisy w protokole rady pedagogicznej oraz dziennikach
zajęó potwierdzają ptzeprowadzenię badń przesiewowych przez pracowników Powiatowej Poradni
Psychologiczrlo - Pedagogicznej w Kłobucku, w wyniku których nie wskazano zadnego dziecka
do pracy ze specjalistą. Z informacji pozyskanych od dyrektora wynika, że diagnoza dojrzńości
szkolnej w roku 2017 wskazŃana wysoki poziom, a dzieci nie wymagają pomocy psychologiczno *

pedagogicznej. Podkreślił, zę taka pomoc, w miarę potrzeb, jest udzielana podczas bieżącej pracy
z dziecmi. Dyrektor poinformował również, że od 1.10.2016 roku w przedszkolu realizowana jest
innowacja pedagogiczna ,,Smerf lęzykoznawca", opracowana przez nauczycielkę
Autorka innowacji przeszkoliła kolezanki z zalłęsu prowadzenia tej innowacji i we wszystkich
grupach, w kolejnych latach, prowadzone są takie zajęciaw ranku lub w zajęciach popołudniowych,
dzięki czemu mi. in. usprawniana jest mowa dzieci. Dyrektor podał równiez, że kiedy w poprzednich
latach (20I4lI5, 2015116, 2016117) była taka potrzeba, organizował pomoc psychologiczno -
pedago giczną w po stac i zaj ęć specj ali styc zny ch.
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10. opis ujawnionych nieprawidłowości w zakręsie nieobjętym kontrolą w związku

ze stwierdzonpni nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńcz ej oraz tr:nej dzińalno ści statutowej szkoly l placówki :

nie stwierdzono

11. Napodstawie art.55 ust.4 ustawy zdntazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oŚwiatowe (Dz.U,

z2018 r., poz. 996 ze zm.) zaleca się: nie doĘczy

termin realizaĄt: nie dotyczy

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu
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podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

1 2. Pośrł,iadczenie odbioru protokołu kontroli:

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zasttzeżeń dotyczących ustaleń

zawartych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 4Ia, 40,024

Katowice, zgodnie z § 18 ust. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z20I7 poz, 1658),
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hora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu


