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Protokril kontroli doraZnej

l.

Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 36, 4l-303 D4browa G6micza, ul. Tysiqclecia 23.

2.

Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Renata Rogowska

3.

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego na&6r pedagogiczny: Sftski Kurator OSwiaty,
40

4.
5.

- 024 Katowice, ul. Powstaric6w 4 I a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Maryla

Data wydania

i

Skupieri

numery upowaznieri do przeprowa&enia kontroli:

,ZnAiO tlw'
{+#go 2018 r.

DK-SO.5533.1.15.2018

6.
7.

Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: 23 marca 2018 r.
Tematyka kontroli: sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektoru przedszkola nad
zapewnieniem &ieciom bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki

oke6lonych w art.55 ust.2 ustowy z dnia 14 grudnia 2016

r. Pravo oiwiatowe (Dz.

U.

z 2017 r.,poz.59 z p6in.zm.)

8.

-

CzynnoSci kontrolne:

rozmowa z dyrektorem przedszkol4
analiza dokumentacji: r.lmowy rozklad dnia

i

dzienniki zajai grupy

Statut Przedszkola nr 36, protok6l z 1.03.2018 r. Rady Pedagogicznej.
rejestr wypadk6w, zakresy czynno6ci i kwalifikacje nauczycieli ww. grup.

9.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoici:

Kontrola zostala przeprowadzona w zwiqzku z skarg4 rodzica poszkodowanego dziecka,
W przedszkolu znajdujq sig sale przejSciowe przy kt6rych, dla dw6ch grup
jest
przypisana
wsp6lna lazienka i zaplecze kuchenne.
w chwili gdy dzieci jadty podwieczorek, jeden z wychowank6w
przez pani4 sprz4taj4c4 w przedszkolu
Dziecku natychmiast udzielono pierwszej pomocy. O calym zdarzeniu
zostala powiadomiona Pani wicedyrektor, kt6ra zawiadomila o zdarzeniu rodzic6w dziecka.
Po zdarzeniu tj. w dniach 16.02.2018 r. do 19.02.2018 r., zostal sporzqdzony protok6l
powypadkowy przez zespol w sklad" kt6rego wchodzi: inspektor do spraw bhp oraz spoleczny
inspektor pracy (nauczyciel przedszkola). Po wniesieniu uwag do protokolu przez rodzica,
protok6l zostal poprawiony i podpisany przez markQ dziecka 2i lutego 2018 r. W wyniku
przebywalo w domu.
Dyrektor udzielil odporviedzi rodzicowi poszkodowanego dziecka na drva pisma- skierorvane
do niego. dotyczrlce udzielonl ch kar dla nauczl'ciela i pracon nika niepedagogiczncgo.
znajdLria sie
Na potlstauie'arrrlizv dokurlcnlitcji ustnkuo- Zc s dzicnniku
nie zostal spisanl noltr zatrttdnionv nauczlciel
rozkladl dnia. \[' dzienniktr
p
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(zastqpstwo za navczyciela, przebywajqcego na zwolnieniu lekarskim), co jest niezgodne
z $ 2 ust. Rozporzqdzenia Minislra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentocji
przebiegu nauczania, dzialalnoici wychowawczej
opiekuficzej oraz rodzaj6w lej
dokumentacji @2. U z 2017 r. poz.l646).
posiadaj4 kwalifikacje do
Nauczyciele prowadz4cy zdlgcia z dzie6mi
pracy w przedszkolu. W aktach osobowych nauczycieli znajduj4 sig zaSwiadczenia
o szkoleniu z 2009 r..2018 r. zakresu BHP oraz udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciel
nie zostal przeszkolony z zakesu udzielania pierwszej pomocy.
W statucie przedszkola oraz zakresach czynnoSci nauczycieli majdujq sig zapisy dotycz4ce
odpowiedziahoSci za prawidlowe wykonywani e zadah oraz odpowiedzialnoSci za zdrowie
i bezpieczeistwo dzieci podczas pobyru w przedszkolu i pozajego terenem.
W gabinecie dyrektora oruz prq salach zajg6 znajduj4 siQ apteczki z wyposzrZeniem.
W wlniku rozrnowy z dyrektorem przedszkola ustalono, 2e w dniu zajfcia zdarzeni4 dyrektor
byl poza przedszkolem, poniewaz uczestniczyl w naradzie organizowanej przez Kuratorium
Odwiaty. Maj4c na uwadze poczucie odpowiedzialnoici zz zdarzenie, do kt6rego nie powinno
dojS6 dyrektor podjql decyzjg o ukaraniu
19 tutego 2018 r., dyrektor wydal zwzqdzenie nr 5/2018 przypominaj4ce wszystkim
pracownikom, i2 ze wzglgd,t na bezpieczelistwo wychowank6w zabrania sig wnoszenia
na salg zajg6 gorqcych napoj6w. W q,rn samym dniu przeprowadzil r6wnie2 roznowy
dyscyplinuj4ce z kt2dym nauczycielem i pracownikiem niepedagogicznym przypominaj4ce
o zasadach bezpieczeristwa dzieci na terenie przedszkola.
Podczas zebralria rady pedagogicznej I marca 2018 r., jednym z punkt6w obrad byla analiza
wypadku w grupie 5 latk6w, przypomnienie zasad bezpieczeristwa dzieci na terenie
przedszkola oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy.
Dyrektor poinformowal, i2 dokonuje kontroli w zakresie bezpieczeristwa dzieci na terenie
przedszkola jednak nie przedstawil dokumentacji potwierdzaj4cej ww. dzialania.
W statucie przedszkola okeslono zadania nauczycieli i pracownik6w niepedagogicznych
dotyczqcych zasadbezpieczeristwa na terenie przedszkola i poza nim. W przedszkolu brakjest
uszczeg6lowionych procedur dotycz4cych bezpieczefstwa &ieci na terenie przedszkola jak
i poza nim (wyjScia na zewnqtrz, wycieczki).
zakresie
Dyrektor zobowiEzal sig, do wzmocnienia nadzoru pedagogicznego
bezpieczeristwa dzieci.

I

i

w

zatrudniony

w

10.

Opis ujawnionych nieprawidlowo5ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w
ze

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

w

zwi1zktt

dzialalnodci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoici statutowej szkoly/plac6wki:
Nie stwierdzono.
I l. Na podstu--ie art. 5 5 ust. I uslowy z dnia z dnia I I grudnia 20I 6 r. Prav'o oittiatowe
(Dz. U 22017 r.. poz. 59 ze zm.) zaleca sig:

l)

Zintensyfikowad proces kontroli i obserwacji ukierunkowany na przestrzeganie
przez natczycieli przepis6w dotycz4cych dzialalnoSci statutowej przedszkola
zwi1zanej z zapewnieniem dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunk6w
nauki. wychowania i opieki zgodnie zart.68 ust.l ph.2 i 6w powiqzaniu z arl.
55 u.tt. 2 pkt.6 vslswy z dnia l1 grudnia 2016 r. - Prav'o oiwiatowe (Dz.U.22017
r. poz. 59 z poLn. zm.\.

Ternrin realizacji: od dnia 28 nrarca 2018 r.
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Podjq6 dzialania organizacyjne zapewniaj4ce staranno66 i rzetelno6ci prowadzenia
dziennika zajg6 zgodnie $ 2 ust. I z Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowodzenia przez publiczne
przedszkola, szkoly i placiwki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici
wychowowczej opiekuiczej oraz rodzajdw tej dokumentacji @2. lJ z 2017 r.
poz.l646).
Termin realizacji: od dnia 28 marca 2018 r.
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podpisy kontrolujqcych, miejsce i dota podpisania protokolu

(

a Rogotctha
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podpis dyrehora szkoly, miejsce i doto podpisonia protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokotu

kontroli:

)bzt/r', lPzr. )2/Y
podpis

ktora szkoly, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego. umotywowanego zaslrze2enia dotycz4cego ustaleri
zzwartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40 - 024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
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