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Protok6l kontroli dorainej

l. Nazwa przedszkola, siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 2 w CiSciu, 34-350 Wggierska

G6rka, ul. Wysryrflskiego 197

2. Imig i nazwisko dyrektora: Danuta Kalfas
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzetia kontroli: 6 czerwca 2018 roku

Nr DK-B8.5533.2.73.2018
6. Terminy rozpoczgci ai zakofrczenia kontroli: 15 czerwca 2018 roku

7. Tematyka kontroli: Ocena pracy dyrektora przedszkola w zakresie planowania

i realtacji zadafi nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy

Prawo oSwiatowe.
8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji przedszkola, statut przedszkola, dzienniki,

zestawy program6w nauczania, arkusze organizacji przedszkola, kwalifikacje nauczycieli,

protokoty tu'ay pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania, diagnozy'

dokumentacjg rrudro- piaugogi.rnego prowadzonego przez dyrektora przedszkola, raport

z ewaluacji wewngtrznej.
9. Opis ustalonego stanu fakty cznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Dyrektor corocznie opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, z kt6rym zapoznaje Radg

pedagogitzn4. plan nadzoru'pedagogicin"go zatwierdzony zostaje do 15 wrzeSnia kaZdego roku

srtotnego. pian nadzoru uwzglgJnL *yriti monitorowania realizacji podstawy programowej,

wnioski z nadzoru pedagogiczi"go , poirzedniego roku szkolnego. Zawiera kierunki realizacii

polityki oSwiatowej pafstwa, tematykg kontroli, tematykg ewaluacji zewnqtrznej, przedmiot

ewaluacji wewnEtrznej, kontrole prr"rirr"g*ria przez nauczycieli prawa, kontrole dokumentacji

pedagogicznej, wspomaganie nauczycieli, ocenq pracy nauczycieli, plan obserwacji zaj96'

*rpolougunie w zakresie doskonalenia oraz awansu zawodowego, monitorowanie realizacii

wniosk6w i rekomend acii z nadzoru pedago giczne go

Opracowal arkusze do kontioli priestrzegania przepis6w prawa dotyczqcych dzialalnoScr

dydaktyc)nej, wychowawczej i opiekuriczej orazinnej dziatalnoSci statutowej. Kontrola dziennik6w

zajg6 i plan6w miesigcznyih irzeprowadzana jest, co miesiqc. Podobnie monitorowana jest

,"iiiracii programu wychlwani a przedszkolnego. w przedszkolu corocznie prowadzona jest

ewaluacja wewngtrzna, prawidlowo dokumentowana. Wnioski z ewaluacji wykorzystywane s4 do

dalszego planowania piu"y przedszkola. Nauczycielki mogq sig zwraca6.do-dyrektora ze wszystkimi

problefiami, kt6re sq n; 
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rozwiqzywane. Dyrektor prowadzi obserwacjg zajE6, zabaw

iuroczystoSci zgodnie z ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego harmonogramem' Wnioski

znadzorupedagogicznego wykoizystywane sq w dalszej pracy przedszkola.-Wszyscy nauczyciele

biorq udziuf * ewaluacji wlwngtrznej. Na bie24co realizowane sq wnioski i zalecenia organu

sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny. Dyrektor realizuje uchwaly rady pedagogicznej zgodnie z ich

to*p"i"rr"fu-i stanowi4cylil zatwi 
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roczne plany pracy przedszkola. Przygotowanie projektu

statutu przedszkola i jego zmian. Realizuje uchwaly w sprawach innowacji i eksperyment6w

pedagogicznych w prredsikolu po zaopiniowaniu ich ptzez Radg Rodzic6w.
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Praca przedszkola opiera sig na zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym, na przestrzeganiu
wszystkich przepis6w prawa oSwiatowego i prawa wewngtrznego.

W przedszkolu zainteresowania dziecka rozwijane s4 codziennie podczas zabaw i zajg6
dowolnych. W wyniku przeprowadzonych analiz osiqgnigi dzieci, priedszkole wprowadzilo
dzialania, biorqc pod uwagg wszechstronny rozw6j dziecka, z uwzglgdnieniem zainteresowari
i zdolno6ci indywidualnych, poprzez stosowanie r6Znorodnych metod i form zajg6.

Wsp6lpraca z Radq Pedagogiczn4 i Rad4 Rodzic6w uklada sig prawidlowo, zgodnie
z przepisami prawa, z poszanowaniem kompetencji. W sprawach okreSlonych przepisami 

-prawa

oSwiatowego i wewngtrznego dyrektor zasigga opinii organ6w przedszkola: Rady Pedagogicznej
i Rady Rodzic6w. Dwarazy w roku (styczeri - czervviec) dyrektor przekaztjeorganom sprawozdanie
z nadzoru pedagogiczne go.

w latach 2015 do 2018 roku Publiczne Przedszkole Nr 2 w ciscu kierownictwem Pani
Danuty Kalfas uzyskalo

Nauczyciele przedszkola przygotowujq do licznych konkurs6w muzycznych,
plastycznych, recytatorskich na szczeblu powi lskim w kt6rvch dzieci osiasai

D4zy do tego, aby caly personel wsp6luczestniczyl
wychowawczo - dydaktycznych i opiekuriczych wsp6lpracuj4c ze

dzieci
wmi

w planowaniu i realizacji zadait

,rfurr-, szkoty/ptac,wki

Przedszkole jest wyposazone w pomoce dydakt
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sob4. Tworzy na\czycielkom warunki do podnoszenia kwalifikacji zawodowych w r62nych formach
doksztalcania oraz korzystania z doradztwa metodycznego. Inspiruje i wspomaga rozw6j zawodowy
nauczycieli motywuj4c do ubiegania sig o kolejne stopnie awansu zawodowego.

Praca w kolu i nlzowana

Ramowy rozklad dnia przyjjty w przedszkolu uwzglgdnia zalecarre proporcje
zagospodarowania czasu w tym na aktywnoS6 i wyciszenie dzieci. Sale maj4 wydzielone obszary do
zajgi dydaktycznych i do relaksu.

W b i mo2liwoSci

Dzialania te

Dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe planuje
i realizuje zadania nadzoru pedagogicznego.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecefi.
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podpis dyrehora przedszkola, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi przedszkola, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prqwo
zgloszenia pisemnych, umoyowanych zastrzeieri dotyczqcych ustalefi zawartych w protokole kontroli do Slqskiego
Kuratora OSwiaty, ul. Powstartc6w 4la, 40-024 Kqtowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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