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Protol<ół lrontroli doraźnej

1. Nazwa szkoły/placówki, sieclziba:

Miejskie Przeclszkole nr 8 w Częstochowie, Al. Wojska 1,olskiego 73,

4ż-ż00 Częstochorva

2. Irilię i nazwisko dyrektora szkoły/placorvki: Alina Socą,k

3, Nazwa i siedziba organu spralłującego nadzor pedagtlgiczrl; :

Sląski Kurator oślviafy, 40_0ż4 Katorvice, ul, Porł,stańcórv ,l1a

4. Inię i nazrvisko kontrolLrjącego: Wład,vsłarł,a l'kacz1'[ - st. rviz,v'taLtor

5, Data rr,.vdania i numer upowaznierria do przeprorvadzenia korrtroli:

6 grudnia 2018 r. - Nr DK-CZ.5533.ż.175.2018

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 7 gruclnia 20t8 r.

7. Terr-rat_vka korrtroli (zgoclna z przelli.sanli ctrt. _j5 tls,t. 2 tt,s,{ctyly,* Prctl,r,r,l 
"r.i.(ll'icllclll'c'/

Realizacja zadań statutowyclr przedszl<ola rv zrviązku z pismenr organu prorvadząccgo.

8. Czynnościkontrolne:

rozmowa z dl,rektorern przcdszkola p. Aliną Soczy,,k iw,iceclyrclittll,ct'l-t plzecisz,kola P,

ulaliza dol<umentacji: stattrtu przedszkola iplanLr pl,acy na rok szkolny 2018/20l9.
atraliza ośrviadczeri złozol,tl,clr przez naLtczl,cieIki prz-edszkola clt,ttz oślviaciczclti rodzicoiv i dziac]kolv.

9. Opis ustaioncgo stanLt faktyczr'ego. r,v tynl ujarvlriolry,ch rrieprari,idłor,voŚci:

kontrola przeprowadzona w związku z pismem zastępc1, prez;-denta N{iasta częstoclrorvy
p. Ryszarda Stefaniaka dot. obchodow Dnia Polskiego Patiioty w N4iejskim Przedszkolr-r nr ll

r,vCzęstoclrorvie i r,rdziale w trim p. r.1,oliaiist}, zespołu (infbrnlacja

o ltroczystości ukazała się rra jednynl z portali społecznościorvyclr. z ktore^j rvvnikało, ze zcspoł
. znany jest z rasistowskich i ksenofobicznych utlvorórv) pisrno vvpłynęło do Delegatur1'

Kuratorium Oświaty rv Częstochowie 5 grudnia 2018 r.

Z informacji pozyskanyclr rv trakcie korltroli wynika:

1.26 pażdzierrlika 20l8 r. r.v godzilrach dopołLrc,lniorvych u,ocldzi;rlac[r zarlliejscow1",ch (5 oddziałtiw)
Miejskiego Przedszkola rrr 8 rv Częstoclror,vie nlieszczących się rv bl.rc11,,nkr-r Sz,koły Podstawową
nr 49 przy ul. Jesiennej 42 odbyła się uroczystośc rv ranlach obcilod(lrł, l 00 roczr-ricy odzyskania
przez Polskę niepodległości, nazwana przez, naLlczycielki *,ygIrorvania przedszkolnego Dnięrl
Polskiego Patrioty.
Głorvnynr puŃtem uroczystości nliał być nieodpłatrry l<olrccrt rrlLrzykujltcej rodziny"(rodzice i trojc

dzieci) - tak przedstawiła spra\\rę wicedyrektorolvi przedszkoIa p.

sprawującej bezpośreclni nadzór nad oddziałami zamiejscowy,tni, inicjatorka konccrtu - natrczyciell<a

grupy O planowanym występie muzykującej rodzir-ry wicedyrektor p.

poinfbrmowała clyrektora przedszkola p, A, Soczyk na 2 - 3 drri przed r-rroczystością.
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ż. Imię inazwisko ivykorrar.vcy ( pani dyrektor pozłrała dopiero'ł grr-rdniar 2018 r.

rvtrakcic rozmowy teleloniczr'ej z 7_,astępcą Prezl,denta N4iasta Częstoclrou'y p. Ryszardetrr

Stelaniakiem.
Z irrfornlacji pani dyrektor rvyrrika. ze p. R. Stef'aniak,1 gr:udnia 20i8 r. r,v czasie l,ozmowy prz,ekazał,

z.e na.jednym z portali społecznościowyclr, na profilrr.,Razem Częstochorva" u\<azała się informac.ja

dotycząca obchodów Dnia Polskiego Patrioty w MP nr 8 i udziale w nim - wokalisty
zespołu , znanego z rasistowskich i ksenofobicznych utworów.
W czasie przeprowadzonej 4 grudnia 2018 r. rozmowy z wicedyrektoręm przedszkola p. dyrektor

dowiedziała się. ze nauczycielka informor,vała mr,rzyka, które piosenki patriotyczne

znająprzedszkolaki - przygotowywane było wspólne śpiewanie dzieci i dorosłej publiczności.

3. Oprocz piosenek śpiew,ar'ycli wspólnie ,z dziecmi przedszkolnyrrri i przybyłymi na spotkanie

rodzicami i dziadkami (na urocz,vstośc przybyło około 25 rodziców i dziadków). wokalista i jego

dzieci śpiewali takze intre tttrł,or1, \\,tvl,Il piosenki oazo\\le. Ze zło,ż,onych ośrviadczeń r.vicedy,'rektora

i obecrr.vch na uroczystości 6 naurczvcielek (p.

ip.
grupa i p.

,,_ (]rllna , p,
- grupa , p

- grLlpa , p

- grLlpa 1 r,v_vrrika. ze podczas vlystęplr panor,vała miła i raciosna

atrnost'era, dzieci z clvży-tn zaangazowanienr Śpier,vał1, piosenki, macJrały tlagami. Do wspÓlnego

spielvtt włączyła się rowiriez dorosła pr-rbiicznośc. Z oświadczenia nauczl'cielki grupy V
w,ynika rł,prost, ze \\, \\ 1,kon1,1ł,anl,ch lttrvorach nie rvystąpił,v treści faszystorł,skic

i rasistowskie.

4. Wicedyrektor przedszkola p. r,v czasie kontroli poinfornror,vała, że poclczas

uroczystości26 paźdz,iernika 2018 r. rvykonane były następujące utrvory:
, ,,.Iesteśmy Polką i Polakiem",
- .,Przybyli ułani pod okienko",
- ..Szara piccIiota".
- .,Piosenka małego patrioty",
-,,Kto ty jesteś?".
- ,,Epitafium dla nlajora Ognia",
- ,,Alleluja",
, ,,Mama królowa",
- ...Iestctn rlbakieIll PaIla".

5. Pani dyrektor 4 grr_rdnia 2018 r. zlł,róciła się za pośrednictwem wicedyrektora przedszkoia
p, do obecnych na koncercie rodzicórv i dziadkow o pisemne oświadczenie
wg potrizszej treści:

()śviaclczctm, że podczas, urocz.y,s,to,ści zorganizotl,anej 26.10.201B r. y, Oddziałach Zamiejscolłych
l,,Iic jskiego Przeclszkolu nr 6 w Częstochou;ie z okazji 100 - rocztlicy Oclzyskctnia przez Polskę
|riiepodleglości,,|) ktrirej ucze^stnicz1llam/ent v) charakterze widza, w wykonywanych przez
zaproszonego ulokulistę i .jego rodzinę utworach wy,stqpiłyinie wystqpily' treści faszyslowskie
i ra,s,i,sIowskie.

(data)

"n i ev, l aś c iyv e s kre.ś l i c

(c zy t c l n y p o clp i,s u c z e,s t n i ka u r o c zy s t o ś c i)

Ze zŁożonych 21 oświadczen na dzień 7 grLrdnia 2018 r. (19 rodzicow i 2 babcie),,vynika, że ż,adna
z tyclr osób. tlie stwierdziła, by podczas koncertu 26 pażdzicrnika 2018 r. u, wykoni,i.vanyclr
utrvorach lł,ystąpił.v treści faszl,stowskie bądz rasistolvskie.
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6. Po zakończęniu koncertu w oddziałaclr zarniejscowych nar-rczycielka p. WraZ

z mężen oraz z n-ruzykienr i jego roclziną odwicdziła rorvniez placorvkę macierzystą. gdzie c'lla clziee i

grup starszvclr (rnłodsze dzięci miały poobiedrri cldpoczynek) zirśpiewarro kilka piosenel<. w tynl
kilkakrotlrie pioserrkę,,Jestem Polką iI)olakicnr". ktorą dzicci ztrał\,iclonragałl,się 1lotłtorzeli.
Wspolnc śpiewarlie trrvało około 15 - 20 nlinut.

7. Koncert muzykującej rodziny został nagrany i oplrblikorvan\, \v Itlternecie p|ztz lnęza l).

bez wiedzy i zgody dyrektora oraz lvicedyrektora przedszkola, Po roznrorł,ie.'ł grLrdnia 2018 r.,

dyrektora przedszkoIa z p. ragranie zostało usunięte z Internetu,

8. Dyrektor przedszkola p. Alirra Socz:yk lv dniaclr ż6 - 29 pazdziernika 2018 r. przebvwała
na r,vcześnie.j zap l anorł,anym urlopie rvypo czl,nkowvlll.

9. W Statrrcie Miejskiego Przedszkola nr 8 u,Częstochorł,ic zapisano zakres zadań rlnruczl,cieli.
m.in. podano:

- ,,Kształtuje poządane cechy osoborvości dziecka, kształci i wychou.Lrje dzieci lv unriłowaniu
Ojczyzny, w poszanowaniu KonstytLrcji Rzeczpospolitej Polskiej, rv atnroslerze li,o]ności
sumienia i szacunku dla kazdego człowieka".

- ,,Dba o kształtorł,atric u dzieci postaw tlloraltrycłl i olrl,w,atelskicIl zgodnie z iclcą clenlokracji.
pokoju iprzyjaź,ni rrliędzy lLrdznri roztrych narodow,, r,as i światopogląclolv''.

10. Rada pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 8 rv Częstoclror,ł,ie zatu,ierdziła do realizacji
(ucl'rvała nr ll20I8-ż0I9 z I0 rł,rześnia 2018 r.) ,,Plan placy N,lie.iskiego Przedszkola llr E

wCzęstochowie na rok szkoiny 2018/20i9", W ratrraclr realizacji priorytctur,,Realizac.ja postarr,_r,

patriotycznej, w tym świadomości 1Tistoryczne.i itozsamości rlarodolvej" zaplanowano szereg zadan
związanych z 1OO rocznicą odzl,skania przez Polskę rriepodlcgłtlsci. Z-ot,uatlizolł,ana Llfocz}'stosc
26pażdziernika 2018 r. w oddziałaclr zanie.jscowycli N{iejskiego I'rzedszkola nr 8 rv Częstoclro,,ł,ie
wynika z zadania,,Pio senka patriotyczna - międzl,grllpo we śpi ervanie".

10, Opis ujawniorrych nieprar,i,idłorvości w zakresie nieobjętynl korltrolą \,v zrviązkr-t

ze stwie rdzonymi nieprai,r,idłor,r,ościami w działalności dy,dakt1,,cznej, rł,ychor.i,arvcze.i

i opiekuriczej oraz innej dzialalności stalr:tor,vc_1 sr,lig]l,i placclr-vki: ni.e ,s,Ill,icrclzrlno.

1 1. Na podstar,vie art, 55 ust. 4 ustar,vy z dr-ria lr+ gruclnia 2016 f . - Prarvo ośrł,iatorł,e
(Dz. U, z2018 r. poz. 996 ze zrn.) lą|qqą_§Ę:

Kierując dzialalnością przedszkol:r na podstarvie art.68 ust. 1 pkt 1 ustarvl,z dniir 14 gruilnia
ż076 r. - Pralvo oślviatowe (Dz. U. z20I8 r. poz, 996 ze znr.) organizorvać uroczvstości
przedszkolne zape\yniające rvlaściw1, poziom dydal<Ę,czn1, i rvyclro\\,a\l,czv przedszliolir zgodnic
zart.7 ust. 2 pkt 1 ustarł,y z dnia 26 stycznia 1982 r. - I(arta Nauczy,ciela (Dz. U. z 2018 r.

poz.967).

Termirr realizacji od ]4 grudnia 2018 n

i ,łtą ń,] i; ,,|?, ,rLrL' L:-lJ,, ,ł t- ,l .t, l_Ęy , -,r"""
podpi,s kontrolujclcego, nlie.j.sce i dan podpi,sania prolokolu
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podpis clyrektora szkoly/placóulki, n,tiejsce i clata podpisctnict protokolu

1 2. Poświadczenie odbioru protokołtr kontroli:

podpis dyrektora szkoł1,/placówki, miejsce i data odbioru

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgŁoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżęh dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 41a, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
ż0l7 r. w sprawie nadzoru pedagogiczrrego (Dz. U. z20l7 r. poz. 1658).
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