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Protokol kontroli doraznej

l' Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstrwowa w D{biu, ul. pocztowa 39, 42-504 Bgdzin,

2. Imig i nazwisko dyrektora: Joanne Marcinkowskr

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: St4ski Kurator oiwiaty,
40 - 024 Ketowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: st wiz, Kazimicz lforbatowski
5. Dara wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 12 marca 20rg r. -

DK-SO.s533.2.28.201E

6. Terminy rozpoczryia i zakoiczenia kontroli: 13 marca 20lE r.
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 5s ust. 2 ustawy prawo olwiatowe) -

zapewnienie bezpiecznych warunk6w funkcjonowanie wychowank6w w oddziale
przedszkolnym

8. Czynno3cikontrolne:

o analiza' notatki sluzbowej z rozrn6w telefonicznych pracownika Kuratorium
przep,rowadzonych z anonimowym rodzicem,

. roanowy z dyrektorem szkoly, pedagogiem oraz pracownikami przedszkola,

o analiza dokumentacji szkolnej w tym dziennika zaj96, statutu szkoly,

o obserwacja zaiQC,

o analiza wytwor6w dziecka.

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

kontrola przeprowa&ona na wniosek Slqskiego Kuratora ojwiaty w zwi4zku z informacjq
uzyskanq od anonimowego rodzica dot. ewentuarnego zagro2enia w oddziale przedszkornym

stwarzrnego przez dziecko
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wvniki kontroli

1. Rodzic przedstawiaj4cy sigjako ojciec telefonicznie przekazzl informacjE, 2e w oddziale

nrz"d.rtotnv-f w Szkole Podstawowej w D4biu przebpva wychowanek,f

I innlm dzieciom. Jako przyklad podal, 2e we

2. W trakcie kontroli ustalono, Ze

3. Wychowanek byl badanY Przez

W opinii zalecono wdro2pnie

indywiduatizacji pracy z &ieckiem, udzial chlopca zajgciach rozwijaj4cych

umiejqtnosci spoleczne, stosowania wobec &iecka jasnycll rzeczowych i konkletnych

informacji zwrotnych na temat jego niepo24danych reakcji, rozwijania keatywnoSci i

postaw otwartosci na zmiany, umouliwienie chlopcu czgstych, la6&ich przerw podczas

pracy, stosowanie pochwal i zasad konsekwentnego egzekwowania zleconych dziecku

zadan.

4. Obserwacja zajpt: wykaz.da" 2e w gnlpie latk6w zatrudniony jest pracownik (pomoc

nauczyciela) wsPomagaj4cY . Przy osobie wsPomagaj4cej

zachowuje siE spokojnie, wie co ma robi6, nie wykonuje czynno6ci nie

nvi4uarrycln z zzjPciani, . Dziecku jest udzielana

pomoc psychologiczno - pedagogiczna w postaci

Obecnie dziecko

5. Wskazana j est kontynuacja zaj96 wspomagajqcych w zakresie pomocy psychologiczno -
pedagogicznejorazrea|izzcjazaleceriwskazanychwopiniiporadnipsychologiczno-

pedagogicznej.

l0.opisujawnionychnieprawidlowo5ciwzakresienieobjgtymkontrol4wzwiq.zkuzestwier&onymi

nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej

dzialalnoici statutowej szkoty/plac6wki: nie stwierdzono'

porulo dyrehua szlolY
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1l- Na podstawi e srt. 55 ust. 4 ustqwy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oiwiarowe (Dz. u.
z 2017 r., poz. 59 z p6in. xn.) zaleca sig: nie wydano

Stqrszy

Eorbrtoxsli.
Sosnowiec, I 9.03.201 8 r.
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...Sosnowiec, I 9.03. 201 8 r.
podpis dyrehora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

.........Sosnowiec, l9 marca 2018 r.
podpis dyrehora szlcoly/placdwki, miejsce i data odbiora protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od rlnia ofzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zestrzezeh dotyczqcych ustalefl
zawartych w protokole kontroli do Slqpkiego Kuratora o6wiaty, ul. powstaric6w 41a,
40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 rolat w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.IJ. z 2017 r., poz. l658).

12. Po6wiadczenie odbioru,,N ..r i1)R s;1ii()L\.
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