DK-BB.ss32.52.2018

Protok6l kontroli planowej
1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole Publiczne, ul. Sw. Jana70,43-267 Suszec
2. Imig i nazwisko dyrektora: R62a Dubiel
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

-

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Aldona Fulczyk
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 13 listopada 2018 r.
DK-BB.5532.52.2018
6. Terminy rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 1 9 listopada 20 I 8 r.
7. Tematyka kontroli: ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom i mlodziely pomocy
psycholo gi czrlo - pedago gicznej
8. CzynnoSci kontrolne: przeprowadzono rozmowg z dyrektorem przedszkola, analizowano
dokumentacjg: arkusz oryanizacji pracy prz'edszkola z roku szkolnego 201712018, aneks
nr 21201712018 do arkusza organizacji pracy przedszkola z roku szkolnego 201712018, protok6l
posiedzenia Rady Pedagogicznej nr 31201712018 z dnia22 vtrzelnia2OlT r., indywidualne.teczki
dzieci, diagnozy, karty obserwacji, karty badania wymowy, wnioski nauczycieli o objgcie
dziecka pomoc? psychologiczno-pedagogicznq, dzienniki zajEe przedszkola z roku szkolnego
201712018, wnioski dot. dalszych dzialafi maj4cych na celu poprawg funkcjonowania dzieckaocena efektywnoSci, dokumenty potwierdzaj4ce wsp6lprac9 dyrektora przedszkola z rodzicami
dzieci i poradni4 p sycholo giczno -pedag o giczn4.
9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z planow4 kontrol4 MEN w zakresie zapewnienia
dzieciom irrfiodzie?y pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w okresie od 1 wrzeSnia20lT r.
do 31 sierpnia 2018 r. Kontrol4 objgto dokumentacjg 5 losowo wybranych dzieci.
Og6lna liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2017 1201 8 wynosila I 80, w tym og6lna
liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z v,yl4czeniem dzieci posiadaj4cych
orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego 55.
Arkusz oryarrizacji przedszkola i aneks okreslaly og6ln4 liczbg godzinpracy finansowanych
ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy przedszkole, w tym liczbg godzin zajg(,
zzakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych w szczeg6lno5ci przez
lo gope d g i innych nauczyc i e I i pr ow adz1cy ch zajg cia sp ecj ali styczne.
Dzieci przedszkola byty objgte pomoc? psychologiczno-pedagogicznE na podstawie
rozpoznania indywidualnych moZliwoSci psychofrzycznych dziecka i czynnik6w
Srodowiskowych wplywaj4cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu byla udzielana z inicjatyvry rodzic6w
dziecka - 2 dzieci i poradni psychologiczno-pedagogicznej 3 dzieci.
Realizacja zajE(, z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej byta prawidlowo
dokumentowana w dziennikach zajg(, specjalistyc znych i dziennika ch zajE6 przedszkola.
Realizowano w przedszkolu nastgpuj qce rodzale zajEt z zakresu pomocy psychologi cznopedagogicznej: zajgcia korekcyjno-kompensacyjne - 3 dzieci, zajgcia logopedyczne - 4 dzieci,
zajgcia rozwijaj4ce kompetencje - emocjonalno-spoleczte 3 dzieci, inne zajEcia o charakterze
terapeutycznym - 3 dzieci.
LiczebnoS6 dzieci na zajgciach z zal<resu pomocy psychologi czno-pedagogicznej nie
przekaczala: 5 dzieci zajgcia korekcyjno-kompensacyjne, 4 dzieci zajEcia logopedyczne,
10 dzieci inne zajgcia o charakterze terapeutycznym. W przypadku zajE(, rozwijaj4cych
kompetencje emocjonalno-spoleczne liczba dzieci przekraczala 10, co bylo uzasadnione
potrzebami dzieci - $ 10 Rozporz4dzenie Ministra Edukacji Narodowej 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).
4.

Nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznei dzieciom
oceniali efektywnoS6 udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotyczqce dalszych dzialah
maj4cych na celu poprawg funkcjonowania dziecka
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy
rodzicami dziecka i poradniami psycholo giczno-pedago gicznymi'
Dyrektor przedszkola uzgadnial. warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu rodzicami dziecka i poradniami psychologicznopedagogicmymi.

zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzktt
w
dzialalnoSci dydaktycznei, wychowawczej
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.
podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dria z dnia 14 grudnia 2016
(D2.U.2018 r. poz.996 ze zmianami) nie wydano zalecefi.
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrehora placfwki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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podpis dyrektora plocdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placfwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguie prowo zgloszenia
piremnych,
imotywowanych zastrzeieri dotyczqcych ustalefi iawartyih w protokole koitroli do Slqskiego Kuratora
-Oiwiaty,
ul. Powstaricfw 4la, 40-024 Kqtowice, zgodnie z $ t8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 2 5 sierpnia 201 7 roku w spra,,vie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 20 I 7, poz. I 658).

