DK-BB.5532.48.2018

Protokol kontroli Planowej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole nr 2 w WiSle w Zespole Przedszkoli
Miejskich w WiSle, ul. Wodna 5'43'460 Wisla
2. Imig i nazwisko dyrektora: Alicja Maci42yk
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogrczny: St4ski Kurator OSwiaty,
40-24 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Kasztura
5. Data wydania i numer upowaznienia do prueprowadzenia kontroli: 13 listopada 2018 roku,
DK-BB.5532.48.2018
6. Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 21 listopada 2018 roku

7. Tematyka kontroli:
Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom

i

mlodzieZy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej
8. CzynnoSci kontrolne:
anahza arkusza organrzacji przedszkola,
1 )
2) analtza dokumentacji przebiegu nauczania,
3) analizateczek pomocy psychologi czno-pedagogicznej 5 losowo wybranych dzieci,
4) rozmowa z dyrektorem przedszkola

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoScr:
Og6lna liczba uczni6w w szkole: 69, w tym og6lna hczba dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymr, z wyl4czeniem dzieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego
26.

Arkusz organizacji przedszkola w roku szkolnyn 201712018 nie okreslat og6lnej liczby
godzin praay finansowanych ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadzqcy
przedszkole, w tym liczby godzin zajE(, z zakresu pomocy psychologiczno'
pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lnoSci ptzez pedagoga, psychologa, logopedq
i innych nauczycieli. Zajgcia logoterapii prowadzone byly przez pracownika Miejskiego
Osrodka Pomocy Spolecznej w WiSle. W dokumentacji szkoly brak dokumentu
reguluj4cego warunki powierzenia tej osobie prowadzenia zajE(,. Dyrektor okazal
Porozumienie nr MOPS.062.13.18 z dnia 31 sierpnia 2018 roku.
2) Dziecibyly objEte pomoc4 psychologiczno-pedagogtcznEw trakcie bielqcej pracy z nimi
na podstawie rozpoznanra indywidualnych mozliwoSci psychofizycznych ucznia
i czynnikow Srodowiskowych wplywaj4cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu
(pisemne informacje przekazane przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola).
3) We wszystkich analizowanych przypadkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w przedszkolu byla udzielana z inicjatyr,vy nauczyciela. Z okazanej w trakcie kontroli
dokumentacji wynikalo, Ze dyrektor przedszkola stwierdzll, 2e konieczne jest objqcie
uczni6w pomocq psychcllogiczno-pedagogicznqw fotmie, o kt6rej mowa w $ 6 ust' 1 pkt
Z. Zajgaia te nie byty jednak prowadzone przez pracownikaPrzedszkola Nr 2' Dyrektor
1)
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kazdorazowo ustalil formy udzielania pomocy, okres jej udzielania orazwyrniar
godzin,

w kt6rym

poszczeg6lne formy bgdq realizowane. Przy ustalaniu wymiaru
poszczeg6lnych form udzielania uczniowi pomocy psychologi czno-ped,agogicznej
nie
uwzglgdniono jednak w)zmiaru godzin ustalonego dla poszczeg6lnych form udzielania
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzglgdniaj4c okreSlonq w arkuszu
organizacji przedszkol a liczbg godzin zajg( z zakresu pomocy psychologi cznopedagogicznej (...) lub liczbg godzin zqEt prowadzonych przez nauczycieli,
co narusza
$ 20 ust. 5 i 6 rozporzEdzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku.
4) Realizacja zaJ96 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie byla
dokumentowana w dzienniku zajgc zgodnie z $ ll rozporz4d,zenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2077 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania,
dzialalnoSci wychowawczej i opiekuriczej orazrod,zajow tej dokumentacji (Dz.IJ. z2Ol7
r. poz. 1646). Wobec braku zajgc z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
(pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wylqcznie w trakcie biezEcej pracy
zuczniem, brak zajg(, wskazanych w $ 6 ust. 1 pkt. 1-3 rozporzqdzenia MEN z dnia
9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologi cznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach
- Dz. tJ. z 2017
poz. 1597, ze zm)brak obowi?zku prowadzenia dokumentacji.
5) W analizowanych przypadkach dzieci byly objgte pomoc4 psychologiczno-pedag ogicznq
w ramach biellcej pracy z nimi. Nauczyciele udzielaj4cy pomocy w bie1qcej pracy
z dzieckiem udzielali rodzicom porad i prowadzili konsultacje.
6) Pracownik MOPS w WiSle prowadz4cy zajEcia logoterapeutyczne byl obecny na terenie
jednostki podczas zajgc organrzowutych w przedszkolu
- tj. we wtorki od 11:00
do l3:00, w Srody od 8:00 do 12:00 orazw czwartki od 10:45 do 14:00. Brak mozliwoSci
ustalenia, kt6re dzieci byly obejmowane pomoc4 pracownika MOpS w WiSle
w poszczeg6lnych porach w/w dni tygodnia.
7) Zadne dziecko nie bylo objgte zindywidualizowan4 Sciezk4 obowi4zkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego.
8) W zwiqzku z brakiem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
wskazanych w $ 6 ust. 1 pkt. 1-3, brak obowi4zku oceny efektywnosci udzielanej
dzieciom pomocy oraz formulowania wniosk6w dotyczqcych dalszych dziala|maj4cych
na celu poprawg funkcjonowania uczni6w (por. $ 20 ust. 9 rozporzqdzenia MEN z dnia
9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologi cznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach).
9) We wszystkich przypadkach pomoc psychologi czno-pedagogiczna w trakcie biezqcej
pracy z dzieckiem byla organtzowanaiudzielana we wsp6lpracy zrodzicami dzieci oraz
instytucjami dzialaj4cymi na rzecz rodziny, dzieci i mlodziely (MOpS Wisia).
10) Dyrektor przedszkolauzgadniai warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole z podmiotami wskazanymi w pkt. 9.

10. Opis ujawnionych

nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczq iopiekuficzej
or az innej dz i al al no c i s tatuto w ej szko\y / pl ac6 wki :
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1)

poza teten przedszkola nie zostaly zabezpieczone
w spos6b uniemozliwiajqcy bezposrednie wyjscie na jezdniE, co jest niezgodne z $ 7 ust. 4
rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
(Dz. U'
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach

Szlaki komunikacyjne

wychodz4c

e

22003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.).
godzinach pracy
2) Zajgcia logoterapii byty prowadzone przez pracownika MOPS w
przedszkola, tj. w czasie gdy zabezpteczehstwo dzieci odpowiada dyrektor Przedszkola Nr 2
w Zespole Przedszkoli Miejskich w WiSle. Pory zajgc poszczeg6lnych dzieci nie zostaly
okreslone. Osoba prowadz4ca na terenie przedszkola (podczas zaj96 w przedszkolu) zajqcia
logoterapii nie ma statusu nauczyciela lub pracownika przedszkola, nie uzupelnia
te7w przedszkolu etatu na podstawie zapis6w ustawy Karta Nauczyciela. W zwiqzku z tym
nie dotycz4 jej obowi4zki wskazafie w art. 6 ustawy z dma 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. rJ. z 2018 poz.967), co budzi powazne w4tpliwoSci w kontekScie
obowi4zku wykonywania przed dyrektora przedszkol a (art. 68 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dma 74
grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe) zadan zwiEzanych z zapewnieniem bezpieczet'rstwa
uczniom i nauczycielom w czasie zajqc organizowanych przez przedszkole'
3) Zgodniezart. l12ust. 1pkt. l2lit.austawyzdnta 14grudnia2016r. statutprzedszkola
okre6la zakres zadah nauczycieli w tym zadah zwiqzanych z zapewnieniem bezpieczefrstwa

czasie zajgc organizowanych przez przedszkole. Dokument ten nie okreSla
jednak zakresu zadan innych pracownik6w przedszkola zwrqzanych z zapewnieniem
dzieciom

w

w czasie zajgc organizowanych przez przedszkole.
4) W biez4cym roku szkolnym nauczyciel e prowadzqcy zajEcia rewalidacyjne zostali
zatrudnieni (por. aneks nr 2 do arkusza organizaqi przedszkola okazany przez dyrektora
w zwrqzku z przydzieleniem 4 godzin zajEc z zakresu pomocy psychologi czno-pedagogicznej
w roku szkolnym 2)18l20lg) na Il28 etatu (por. art. 42 ust. 3 ustawy z dnia26 stycznia 1982
bezpreczenstwa dzieciom

r. Karta Nauczyciela).

11,

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

(tj. Dz. rJ. z 2018 r. poz. 966, ze zm.)

l)

uwzglgdnienie

w

z

dnia

z dnia 14 grudnia

2016

r. Prawo oSwiatowe

zaTeca siE'.

arkuszu organizacji przedszkola og6lnej liczby godzin pracy

finansowanych ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadzqcy przedszkole, w tlan
liczbg godzin zajg(, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogrcznej, realizowanych
w szczeg6lnoSci przez pedagoga, psychologa, logopedg i innych natczycieli, zgodnie
zprzepisamr, odpowiednio $ 17 ust.la pkt 5 rozporz4dzema Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegolowej organizacji publicznych
szkol i publicznych przedszkoli (Dz. lJ. poz. 649, zpoZnzm.)

termin reahzacjr: do dnia 10 grudnia 2018 roku
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu
12. PoSwiadczenie odbioru protokolu

kontroli:

Dyrektor

Dyrektorowi szkoiy/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokoiu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzele[ dotyczqcych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4Ia, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
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