DK-BB.5532.50.2018

Protok6l kontroli planowei

1.

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole w Slotwinie wchodzqce w sklad Zespolu

Szkolno-Przedszkolnego w Slotwinie, 34-324 Lipowa, Slotwina 31
2. Imig
a

i nazwisko dyrektora: Danuta Knapek

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig
5.

i nazwisko kontrolujqcego: Beata Janczak

Data wydania

i

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 30 listopada 2018 r.'

DK-B8.5532.50.2018
6.

Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 7 grudnia 2018 roku

7

Ternatyka kontroli: Ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom
psychologiczno-peda

8. CzynnoSci

go

i

mlodzie2y pomocy

gicznej.

kontrolne:

nastgpuj4ce czynnoSci: rozmowg z dyrektorem
przedszkola, rozmowg z logoped4 oraz analizg dokument6w zwiqzanych z organizacjq
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018, w tym arkusz
organizacyjny przedszkola na rok szkolny 201712018, dziennik zajg(, logopedycznych w
roku szkolnym 201712078, teczki indywidualne dzieci dotyczqce pomocy psychologiezno-

W trakcie kontroli przeprowadzono

pedagogicznej.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego,

w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

201712018 do Przedszkola Publicznego w Slotwinie uczgszczato
50 dzieci, w t)rm 2l dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnynni, z wylqczeniem uczni6w
po si adaj 4cy ch orzeczenie o potrzebie ksztalceni a specj alnego.
2. I(ontrol4 objgto 5 losowo wybranych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnyn-ri
(1 dziecko z grupy trzylatk6w, 1 dziecko z grupy czterolatk6w, 1 dziecko z grupy
pigciolatkow, 2 dzieci z grqpy szeSciolatk6w), z wylqczeniem uczniow posiadaj4cych
orueczenie o potrzebie ksztalceni a specj alnego.
W arkuszu organizacji przedszkola na rok szkolny 201712018 okreSlono liczbg godzin zajEc
zzakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanychprzez logopedg.
4. Dzieci, o ktorym mowa, zostaly objgte pomoc4 psychologiczno-pedagogiczna na podstawie
rozpoznania ich indyr,vidualnych mozliwoSci psychofizycznych i czynnik6w Srodowiskowych
wplywajqcych na ich funkcjonowanie w przedszkolu.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogtazua w przedszkolu byla udzielana wskazanym
1.

W roku szkolnym

wychowankom przedszkola

z

inicjatywy nauczyciela prowadzqcego zqgaia

z

wychowankami.

parafa dyreklora

;;/'

parafa kontrolujqcego

4n

tymi

6.

Wszystkie losowo wybrane dzieci przedszkolne objgte

byly w ramach pomocy

psychologiczno-pedagogicznej zajgciami specjalistycznymi: zqgciami logopedycznymi.
Realizacja zajg6 specjalistycznych zostaia odpowiednio udokumentowana w dzienniku zajgC
8. LiczebnoSi dzieci na zajgciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej byla zgodna
z, zapisami rozporz4dzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach
i plac6wkach (Dz. U. poz. 1591): na zajEciach logopedycznych nie przel<raczala
4 uczestnik6w zajge,.
9, Ef'ektywnoSi udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez specjalist6w
udzielajqcych tej pomocy zoslala przez nich oceniona i sformulowana w dziennikach zajE6
specjalistycznych w postaci wniosk6w dotyczqcych dalszych dzialah maj4cych na celu
poprawq fu nkcj onow ania dzieci.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy i na
podstawie uzgodnionych przez dyrektora kontrolowanego przedszkola warunk6w wsp6lpracy
z r o dzicami dzieci obj gtych pomoc4.
7.

10,Opis ujawnionych nieprawidlowoSci

w
w

zakresie nieobjEtym kontrol4

w

zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami
dziatralnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki : nie stwierdzono

ll.Na podstawie

4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(D2.U.2018, poz.996 zpoLn. zm.) zaleca sig: nie wydano zalecen
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10. PoSwiadczenie odbioru protokolu
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dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorotvi szkoly/placdwki, w tenninie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
prawo zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrze2eit dotyczqcych ustaleit zawdrtych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaitc(tw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z S 1B ust. I Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokttw sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.2A17,
poz. 16581.
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{"r

