
DK-CZ.5532.s4.2018

Protokol kontroli planowei

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole w Kamienicy Polskiej, ul. Marii Konopnickiej

Il.a,42 -260 Kamienica Polska

2. Imig i nazwisko dyrektola: Danuta Filipczak

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: St4ski I(urator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4, Imig i nazwisko kontroluj4cego: Agnieszka Kocela

5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 23 listopada2018 r.,

DK-CZ,5532.54.2018

6. Telminy rczpoczqcia t zalconczenia kontroli: 29 listopada 201 8 r.

7, Tematyka kontloli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodzieZy pomocy

psycholo giczno-pedago gicznej.

8. CzynnoSci kontrolne: Kontrola dokumentacji tj. arkusz organizacii szkoly, opinie wydane

pvez poradnig psychologiczno-pedagogrcznq (2 ucznrow), dzienniki za.jEc specjalist6w.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieplawidlowoSci:

Do Przedszkola w I(arnienicy PolsJ<iej uczgszcza 763 dzieci, w tym 2 objgtych jest pomoc4

psycholgiczno - pedagogiczrr4 (z wylqcz.eniem dzieci posiadajEcych orzeczenia o potrzebie

ksztalcenia specjalnego). W arkuszu organrzacji szkoly na rok 201712018 okreslono ogoln4

liczbg godzin pracy finansowanych ze Srodk6w przydzreTonych przez organ prowadz4cy

przedszkole, w tym liczbg godzin zajgc z zakresu pomocy psycholgiczno-pedago gicznej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, logopeda objgli pomoc? psychologiczno-pedagogicznq

dziect na podstawie rozpoznanych indywidulanych potlzeb, rro2liwoSci i czynnik6w

Slodowiskowych. W tym celu plzeprowadzili rozmowy i obselwacje.

Zaigcia z zal<resu pomocy p-p organizowane s? z tnicjalywy rodzic6w, ZayEcia

dolcumentowane sq prawidlowo w dziennikach zajqi specjalist6w, liczebnoSc ,.rtri5q, jest

zgodna z zaprsamt tozporzqdzer:ta, Nauczyciele, specjaliSci oceniaj4 efektywnoSi

i sl<utecznoSi swojch dzialah oraz formuluj4 wniosJci do dalszej pracy.

Pomoc p-p jest organizowana we wsp6lpracy z: rcdzicani, poradni4 psycJrologiczno

pedagogicznq, placowkami doskonalenja nauczycieli, szkolamj do ktorych odchodz4

uczniowie, podrniotami dzialajqcymi rra rzecz rodzlny, dzieci i triodzieZy a walunki tej

wsp6lplacy s4 uzgadniane w formie ustnej oraz pisemnej.



10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwr1zku

ze stwierdzonymi nieprawidlowo5ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekunczej oraz innej dziatralnoSci statutowej szkolylplacowki:

NIE DOTYCZY

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

201 8 r. poz. 996 ze zm.) zaleca sig:

NIE DOTYCZY

d.4a. P,tt .'t""""'
poclpi,s' konlrolujclcego, niejs'ce i dota podpisania protokolu

fuS'h&^t,n

podpis dyrektora ,szkoLy/plac6wki, miejs'ce i clota podpisanio protokoltr

llT:il"T0

mjr

I 2. PoSwiadczenie odbioru nrotokolu kontroli:

podpis' dyrektorct szkoly/plac6tuki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placowki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu

przystruguje prawo zgLoszenia pisemnych, umotywowanych zasftze\en dotycz4cych

zawafiych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstanc6w 41a,

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozponqdzema Ministra Edukacji Narodowej zdnia25

2017 rokLr w sprawie nadzoru pedagogrcznego (Dz. U.2017 po2.1658).

kontroli,
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