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-t- Protok6l kontroli planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole Miejskie nr 5 w Bgdzinie , u,l. Zv,rycigstwa 21, 42-500
Bgdzin

2. ImiE i nazwisko dyrektora: Katarzyna Prrybyla
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzor pedagogiczny: S[ski Kurator Oswiaty

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: starszy wizytator Kazimierz Horbatowski
5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: nr DK-SO.5532.61.2018

z dnia 14 grudnia 2018 roku
6. Terminy rozpoczEciai zakonczenia kontroli: 18.12.2018 r. / 18.12.2018 r.
7. Tematyka kontroli: kontrola planowa w zakresie oceny prawidlowoSci zapewnienia

dzieciom i mlodzieZy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
8. CzynnoSci kontrolne:

. rozmowa z dyrektorem przedszkola,
o analiza dokumentacji znajdui4cej sig w przedszkolu dotyczQcej zapewnienia dzieciom

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie od 1 wrzeSnia 2017r.
do 31 sierpnia 2018r.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrola planowa dotyczyla zapewnienia dzieciom i mlodziely pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w okresie od 1 wrzeSnia2}lT r. do 31 sierpnia 2018 r. Kontrolq objgto
dokumentacjg 5 losowo wybranych wychowanklw ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
zwyN.qczeniem dzieci posiadaj4cychorzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego.
W trakcie czynnoSci kontrolnych ustalono:

l) Og6lna liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2017118 wynosila 105, w tym
og6lna liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z vtyl4czeniem
wychowank6w posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
to 13 wychowank6w.

2) Arkusz organizacji przedszkola okreSlal og6ln4 liczbg godzin pracy finansowanych
ze Srodk6w przydzielonychprzez organ prowadz4cy przedszkole, w tym liczbE godzin
zajE(, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanychprzez pedagoga,
psychologa i logopedE. Pedagog i psycholog w ramach swojego pensum prowadzili
m.in. zajgcia rozwijaj4ce kompetencje spoleczno-emocjonalne orazudzielali konsultacji
a logopeda zajgcia logopedyczne.

3) U wszystkich wychowank6w przedszkole dokonalo rozpoznania indywidualnych
mozliwo5ci psychofrzycznych wychowanka i czynnik6w Srodowiskolvych
wptywaj4cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu byla udzielana z inicjatywy
nauczycieli specjalist6w (2) oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej (3).

5) Realizacja zajgt, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej byla prawidlowo
dokumentowana w dziennikachzajgt, zgodnie z $ 11 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoly i placdwki dokumentacji przebiegu nauczanio, dzialalnoici
wychowowczej i opiekuriczej oraz rodzajfw tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r.
poz.1646).

6) Rodzaje realizowanych zajgl z zal<resu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
o zaigcialogopedyczne,
7) podzialunagrupy nazajEciachlogopedycznychdokonanozgodnie z$9 Rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkolach i placiwkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1 591) liczba dzieciw grupach - do 4.
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8) Nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oceniali efektywnoSci udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotycz4ce dalszych
dzialafi maj4cych na celu poprawg funkcjonowania ucznia, zgodnie z $ 20 ust. 9
Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielanio pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkolach i placiwkach (Dz.U. z20l7r. poz. 1591).

9) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy
zporadniqpsychologiczno - pedagogiczrLqoraz rodzicami dzieci, dyrektor przedszkola
uzgadnial z nimi warunki wsp6lpracy, zgodnie z S 4 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach
i plac1wkach (Dz.U. z20l7r. poz.1591).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono

ll.Na podstawie art.55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo ofwiatowe
(Dz. U. 22018 r. poz.966 zp62n. zm.) zaleca sig:

- brak zalecefi
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kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

1 2. PoS'*,iad czenie odbioru protokolu kontroli :
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'Wbldsr| szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placiwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prcrwo

zgloszenia pisemnych, umoyowqnych zastrzeieir dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

Kuratora Oiwiaty, ul. Powstafic6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 poz. 1658).
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