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1.

Protok6l kontroli Planowej

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole Miejskie nr 3 w Swigtochlowicach' ul'

Harcerska 6, 41 -600 Swiqtochlowice

Imig i nazwisko dyrektora: Urszula Suski

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator Oswiaty'

40 - 024 Katowice, ul. Powstanc6w 4la

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Jakub Padewski

Data wydaria i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 6 grudnia 2018 r"

wN.5532.37.2018

Terminy rozpoczqcia i zakoiczenia kontroli: 10 grudnia 2018 r' l0 grudnia 2018 r'

Tematyka kontroli Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodziezy pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

Czynnosci kontrolne:

- analiza dokument6w: arkusza organizacji przedszkola na rok szkolny 2017/2018'

dziennik6w zajg6 prowadzonych przez logopedq w roku szkolnym 201712018'

indywidualnych teczek dzieci objqtych pomoc4 psychologiczno-pedagogicznq'

- rozmowa z dyrektorem przedszkola, nauczycielem logopedq'

8.

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

Konholq objQto dokumentacjq pigciorga (sposr6d dwadziesciorga dwojga) losowo wybranych

dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kt6rym udzielana byla pomoc

psychologiczno-pedagogiczna w roku szkolnym 2017/2018'

Arkusz organizacji przedszkola na rok szkolny 201?/2018 okesla og6lnq liczbQ godzin pracy

finansowanych ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy przedszkole' w tym liczbp

godzin zajgi z zakesu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dzieci objgte zostaly pomoc4 psychologiczno-peda gogiczn4 z inicjatywy pracownik6w

pedagogicznych przedszkola na podstawie rozpoznania indywidualnych mozliwosci

psychofizycznych dziecka i czynnik6w Srodowiskowych wptywaj4cych na jego

l'unkcjonowanie w przedszkolu. Pomoc udzielana byla w nastqpuj4cych formach:

zajgcia logoPedYczne,

- porady,
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- konsultacje,

a ich realizacja dokumentowana byta w dziennikach zajqi. Analiza liczebnoici dzieci na

zajEciach logopedycznych nie wykazala nieprawidlowosci. Nauczyciele i specjaliSci

udzielajqcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oceniali efektywnosi
udzielonej pomocy w celu planowania dalszych dzialan.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy

z rodzicami dzieci uczgszczaj4cych do przedszkola, poradni4 psychologiczno_pedagogicznq

oraz piacdwkq doskonalenia nauczycieli, po wczeSniejszym uzgodnieniu przez dyrektora

przedszkola warunk6w wsp6lpracy organizowania iudzielania pomocy psychologiczno_

pedagogicznej w przedszkolu.

W zwi4zku z po.wyzszym nalezy stwierdzid, ie przedszkole Miejskie nr 3

w Swigtochlowicach w roku szkolnym 20l://2}lg zapewnialo pomoc psychologiczno_

pedagogiczn4 zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia

2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz, tJ. z 2017 r., poz.l59l ) a spos6b

tealizacji zajg( z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowany byl
zgodnie z rczpotz1dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnja 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie sposobu prowadzenia przez plbliczne przedszkola, szkoly i placdwki
dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalno3ci wychowawczej i opiekuiczej oraz rodzaj6w
tej dokumentacj i (Dz. tJ. z2Ot7 t.,poz.1646).

l0.Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjqtym konrrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnojci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuiczej oraz innej dzialalnosci statutowej szkoly/plac6wki: Nie dotyczy.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 usta&y z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe (Dz. U

lith$-relty?flStzm.) zaleca sie: Nie dotycz).
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12. Poswiadczenie odbioru protokolu kontroli:

't
podpis dyreklora szkoty/placdwki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyreklorowiszkoty/plac6wki'wtermini€Tdniroboczychoddniaotrzymaniaprotokolukontroli.przys}ugujeprawo

zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezeri dotyczqcych ustale6 zawartych w protokole kontroli do SlasIiego

Kuratora Oswiaty, ul. Powstahc6w 4la,40-024 Ka.owice. zgodnie z $ 18 usl l Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dn ia 25 s ierpnia 20 1 7 roku w sprawie nadzoru pedagogiczne8o ( D z U ' 2 2017 . poz 1658\'
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