
DK-8B.s533.2.42.2018

Protok6l kontroli doru2nej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 30 w Bielsku-Bialej, ul. Karpacka 115,43-300

Bielsko-Biala.

Imig i nazwisko dyrektora: Grulyna Staniek.

3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator O5wiaty, ul.

Powstaric6w 4I a, 40-024 Katowice.

Imiq i nazwisko kontroluj 4cego : Bozen a W alaszczyk.

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 27 marca 2018 r.,

DK-BB. 55 33 .2.42.2018.

Termin rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 4 kwietnia 2018 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisarrti art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo

oSwiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pdin. zm.): przestrzeganie statutu przedszkola.

CzynnoSci kontrolne:

dokonano analizy dokumentacji :

o Statut Przedszkola nr 30 w Bielsku-Bialej,

o Przedszkolny Zestaw Program6w,

o Protokotry posiedzeri Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 i201712018,

o Uchwaly Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 i2017/2018,

o Roczny Plan Pracy Przedszkola nr 30 w B-B - rok szkolny 201712018,

o MiesiQczne plany pracy)

o Plan nadzorupedagogicznego na bieh cy rok szkolny 201712018,

o Sprawozdanie ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego za

201712018,

o Raport z ewaluacji wewnptrznej za rok szkolny 201712018 ,,Respektowane sq normy

spoleczne",

o Regulamin Rady Pedagogicznej,

. Dzienniki zajpl przedszkolnych - rok szkolny 201712018,

o Dokumentacja obserwacji pedagogicznych o diagnozy pedagog;cznej - rok szkolny

201712018,
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o Dokumentacja zajg6 logopedycznych - rok szkohy 201712018,

o Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w bie2Qcej pracy

z dziedmi - rok szkolny 201712018,

o Dyplomy, certyfikaty, inne dokumenty potwierdzai4ce osi4gniEcia i udzia\

w przedsipwzigciach,

o Dokumentacja ocen pracy nauczycieli i dorobku zawodowego za okres stazu.

przeprowadzono rozmowe z:

o Dyrektorem - paniq Gra?ynqStaniek

dokonano oglqdu budvnk6w. w)rposazenia i terenu wok6l przedszkola.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci: kontrolE

zrealizowano w zwiqzku z wnioskiem dyrektora Przedszkola nr 30 w Bielsku-Bialej, pani

Gra?yny Staniek o dokonanie oceny pracy, kt6ry wplyn4l do Kuratorium OSwiaty

w Katowicach 08.03.2018 r.

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o:

o Statut Przedszkola nr 30 w Bielsku-Bialej, uchwalony przez Radg Pedagogicznq

29.11.2017 r. - uchwalartr 112017118,

o Przedszkolny Zestaw Program6w Nauczania dopuszczony przez dyrektora, po

zaopiniowaniu przez radE pedagoglcznq - 29.07.2017 r. - uchwata nr 11201612017

i29.08.2017 r. - uchwalanr 51201612017,

o Plan Pracy na rok szkolny 20l7l20l8,,Jestem mieszkaricem Bielska - Bialej, Polski

i Europy".

W Planie Nadzoru Pedagogicznego, opracowanymprzez dyrektora nabiezqcy rok szkolny,

z apl anowano wynikaj qc e z r o zp orzqdzenia formy :

. ewaluacja wewnptrzna: dzieci nabywai4 umieiEtnoSci okreSlone w podstawie

programowej, respektowane sq normy spoleczne;

o kontrole przestrzegania prawa przez nauczycieli: prawidlowoS6 prowadzenia

dokumentacji pedago gicznej, prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy

przedszko lnej, organi zacj a pomocy psycholo giczno - p edago gi cznej ;

o monitorowanie: nabywanie przez dzieci wiadomoSci i umieiqtno6ci okreSlonych

w nowej podstawy programowej;
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. wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadah: SORE - szkolenia w kierunku

dzialafi artystycznych: teatralnych, plastycznych, muzycznych, arteterupia, np.

om6wienie artykul6w zwiqzanych z tematem roczn)rrn, ,,Podrb? przez EuropE"

warsztaty muzyczna

Dyrektor zaplanowala takhe obserwacje u kuhdego nauczyciela w r62nym zakresie:

ksztaltowanie postaw i wychowanie do wartoSci przybli7,anie dziecku w wieku

przedszkolnym historii, tradycji swojego miasta poprzez muzykE, plastykg literaturE,

wykorzystanie aktywnych metod pracy w rozwijaniu zainteresowafl plastycznych dzieci,

poszukiwanie ciekawych, atrakcyjnych form i metod zwiqzanych z tematykqkompleksow4

planu, wykorzystanie potencjalu dzieci w promowaniu przedszkola, badanie wszechstronnego

rozwoju dziecka zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plan nadzoru pedagogicznego nabieZqcy rok szkolny zostal przedstawiony przez dyrektora

radzie pedagogicznej na posiedzenit 29.08.2017 r. Zaplanowane do 4.04.2018 r. kontrole,

monitorowanie, ewaluacja, obserwacje, wspomaganie zostaly zrealizowane. Dyrektor

przedstawila radzie pedagogicznej sprawozdanie z rcalizacji nadzoru pedagogicznego za

I semestr biezqcego roku szkolnego. Zapisy w protokolach wskazuj4 na realizacjg zadania

w tym zakresie w poprzednich latach takhe w czerwcu. Nadz6r pedagogSczny prowadzony

przez dyrektora wskazuje na wdrailanie dzialan z niego wynikajqcych, np. na biez4cy rok

zaplanowano realizacjE Rocznego Planu Pracy,,Jestem mieszkaricem Bielska - Bialej, Polski

i Europy'', do kt6rego wykorzystuje sig r6zne formy ekspresji rozwijania zainteresowari

hi storiq wtasnej rodziny, regionu, ojczyzny or az l<r qow europ ej skich.

Dyrektor przedszkola ocenia zgodnie z prawem pracQ nauczycieli (2 osoby), dorobek

zawodowy za okres stazu (1 osoba). Dyrektor zatwierdzil plan rozwoju zawodowego na

stopieri nauczyciela dyplomowanego 20.09.2014 r., zapewtil prawidlowy przebieg stazu,

navczyciel zloLyl sprawozdanie 12.06.2017, a dyrektor ustalil na piSmie ocene dorobku

zawodowe go 26.06.2017 .

Dyrektor w malym zakresie wsp6ldziala z Akademi4Techniczno-Humanistycznqw Bielsku-

Bialej w organizacji praktyk pedagogicznych - w czasie ostatniej kadencji w przedszkolu byla

jedna praktykantka.

Przedszkole prowadzi dla kaldego oddzialu dzienniki zajg6, w kt6rych dokumentuje sig

przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w biezqcyrn roku szkolnym, zgodnie

z przepisami prawa w zakresie dokonywania wpis6w: w porz4dku alfabetycznym nazwiska

i imiona uczni6w, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska

rodzic6w oraz adresy ich zamieszkania, jeheli sq r62ne od adresu zamieszkania dziecka,

adresy poczty elektronicznej rodzic6w i numery ich telefon6w, jeZeli je posiadajq tematy
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przeprowadzonych zajE6 edukacyjnych, potwierdzone podpisem nauczyciela. W dziennikach

odnotowuje sip takze obecno66 dzieci na zajeciach edukacyjnych, mimo 2e w przedszkolu

funkcjonujq czytniki kart, rejestrujqce czas przprowadzania i odbierania dziecl

W dziennikach nie stwierdzono sprostowania btEdu lub oczywistej pomylki. Prowadzona jest

dla kahdego dziecka dokumentacja zwiqzana z obserwacjami pedagogicznymi i pracQ

logopedy. Dla dzieci zkazdq gupy opracowano plany pracy indywidualnej w zakresie, np.:

rozwijanie sprawnoSci ruchowej i manualnej, orientacji przestrzennej, cwiczenia funkcji

wzrokowej, sluchowej, usprawnienie narzqdow mowy, wzbo gacenie zakresu slownictwa.

W przedszkolu dziala rada pedagog1czna, jej dzialalno$c prowadzona jest w oparciu

o ustalony przez ni4regulamin, azebrania s4protokolowane. Rada pedagogicznakorzystaze

swych kompetencji stanowiqcych w zakresie, np.: przyjgcia Regulaminu Rady Pedagogicznej

Przedszkola nr 30 w B-B - uchwala m 21201712018 z 29.11.2017 r., zatwierdzania plan6w

pracy przedszkola - uchwala nr 21201612017 229.08.2017, ustalania organizacji doskonalenia

zawodowego rrauczycieli - uchwala nr 31201612017 z 29.08.2017, uchwalenia Statutu

Przedszkola nr 30 w B-B - uchwala nr l/201712018. Rada pedagogiczna opiniuje: organizacjq

pracy przedszkola, projekt planu finansowego przedszkola, wnioski dyrektora o przyznanie

nauczycielom odznaczen, tagr6d i innych wyr6znieri, propozycje dyrektora w sprawach

pnydzialu nauczycielom stalych prac i zajgl w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz

do d atko wo pl atnych zaj Ed dy dakty czny ch, wycho w aw czy ch i op i ekuriczych.

W przedszkolu dziala rada rodzic6w, korzystajqca ze swoich ustaworvych kompetencji

(opinia ws. planu finansowego, opinia przed ustaleniem przez dyrektora oceny dorobku

zawodowego naoczyciela za okres stazu) i wlqczajqca siE aktywnie w wiele przedsiEwziEd

przedszkolnych. W przedszkolu podejmuje siE dzialuia angahujqce rodzic6w w edukacjE

dzieci przez organizowanie rodzinnych konkurs6w plastycznych oraz daje mo2liwoSi stalego

kontaktu: zebrama, konsultacje z nauczycielami i specjalistami, pogadanki dla rodzic6w.

Dyrektor skutecznie wlqcza rodziny dzieci do uatrakcyjniania pobytu w przedszkolu

w zwiqzkuzuroczystoSciami i np. zorganizowaniem przez dziadka przedszkolaka zawod6w -

zimowej olimpiady w przedszkolnym ogrodzie.

W dzialartiach przedszkola uwzglqdnia siE organizacjg przedsiqwziE6, uroczystoSci oraz

wsp6lorganizowanie konkurs6w: ,,Pigkna nasza Polska", ,,Bielsko-Biala - moja mala

ojczyzra", maj6wka z 30-stk4 SwiEto 11 listopada, Swigto Flagi, dzien KEN, poZegnanie

starszak6w, ognisko integracyjne, spotkania i kiermasze Swiqteczne, wycieczki, pasowanie na

przedszkolaka i uroczyste nadawanie nazw grupom, Dzieh Przedszkolaka, Dzieh Babci

i Dziadka. Przedszkolaki bior4 ltdzial w Przedszkoliadzie, Olimpiadzie Przedszkolak6w,

Dniach Bezpieczeirstwa, Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego, w projekcie ,,Maly
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straznik przyrodt'' zorganizowanym przez ZGO i StraZ Miejskq Beskidzkim Festiwalu

Dobrej Energii. Podejmowane sq dzialania prozdrowotne - realizacja podstawy programowej,

uczestniczenie w programie ,,Kubusiowi przyjaciele natury", konkursach plastycznych

i prospolecznrrych - zbi6rka karmy dla schroniska ,,Reksio", baterii dla SUEZ Bielsko-Biala

S. A. ,,Ziemig oczyszczamy, wiEc baterie zbieramt'', zbi6rka nakrEtek dla niepelnosprawnej

dziewczy*i.

Wychowankowie bior4 udziaL w wielu r6Znorodnych pneglqdach, przedsigwziEciach

i konkursach, co potwierdzajq dyplomy, certyfikaty i pamiqtki udzialu. Dzieci uzyskujq

nagrody i czolowe lokaty w rywalizacji pozaprzedszkolnej, np. III miejsce w 2016 r. i II
w 2017 w korowodzie - konkursie w ramach Dni Bezpieczefstwa, Kultury Ruchu

i Ratownictwa Drogowego w Bielsku-Bialej, Konkurs pie6ni patiotycznej I miejsce 20t3 r.,

Festiwal Kultury Przedszkolnej Halcn6w wyr6znienie I stopnia 2014 r., Przedszkoliada II

miejsce, wiosna 2015 r.

Promowanie przedszkola odbywa siQ poprzez organizowanie imprez przedszkolnych,

konkurs6w migdzyprzedszkolnych lub udzial. w nich. Przedszkolaki uczestniczq

w Przeglqdach w Domu Kultury, organizowane sq wystawy prac plastycznych w Srodowisku

lokalnym, Przeglqd bozonarodzeniowy kolEd i pastoralek. Przedszkole wsp6lpracuje

z instytucjami ze Srodowiska lokalnego, np. Rada Osiedla w Kamienicy, Szkola Podstawowa

nr 23, Szkola Podstawowanr 36, inne przedszkola, Ochotnicza Stra?Polarna,Strul Miejska,

Policja, Ksi42nica Beskidzka, Zamek Sulkowskich, BCK, Radio Bielsko, Kubisz6wka.

Przedszkole jest doposazone i remontowane, np.: zakup mebli, wyposazenia kqcik6w

zainteresowafi, zabawek, pomocy dydaktycznych, wzqdzeh ogrodowych lub ich coroczna

renowacja, malowanie wszystkich sal, cyklinowanie lub wymiana podl6g, wymiana stolarki.

W kazdym roku szkolnym dyrektor wsp6lnie z inspektorem bhp i sip dokonujq przeglqdu

przedszkola pod wzglEdem bezpiecznych i higienicznych warunk6w - protokoly

z 21,04.2017, 1.08.2017, 30.10.2017. Dokonywane se stosowne przeglqdy techniczne,

naprawa usterek, codziennie monitorowana jest jakoSd powietrza, a dzienniki zawierajq

stosowne zapisy, Swiadczqce o realizacji z dzietmi tematyki zwiqzanq z bezpieczeflstwem.

Przeanalizowane dokumenty i obserwacjaprzedszkola wskazujqna organizacjppracy zgodnq

z przepisami bhp, np.: roczny plan pracy i rozklad dnia dostosowany do potrzeb dzieci,liczba

dzieci w grupach zgodna z przepisami, wlposazenie odpowiednie do rozwoju, wieku

i wzrostu dzieci, zatrudnienie pracownik6w niepedagogS,cznych - pomoc nauczyciela, drzwi

wejSciowe zabezpieczono, teren ogrodzony, apteczka, regulamin wycieczek i spacer6w.

Pr6bna ewakuacja dzieci miala miejsce 30.11.2017 r., a 6.03.2018 r. odbyto sig szkolenie

,,B ezpieczne przedszko le" i trwaj q prac e nad przy gotowani em pro cedur w tym zakresie.
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Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwrqzktt

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalno6ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10. Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo o5wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

59 z p6in. zm.) zaleca sip: nie wydano zaleceri.

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

Przedszkole nr 30
DYRTTKloR "r-r'.1'JTftH-l?",PRZFDSZKOI-A NR 30 tel. 33 811 46 30- - --; ti"*xffiL lPsl7-17'1s-110 RECoN0Z2350310

ijlf g :|'#3!::"F. -Bi 
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podpis dyrektora szkoly/placiwki, miejsce i data podpisania protokolu

11. Po6wiadczenie odbioru protokolu kontroli: przedszkole nr SO
ul, l(arpacka 1 15
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PRZEDSZKOLA NR sO N1ps17.17.4s.110 REGON0Z3503t0
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podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo

zgloszenia pisemnego, umotyvvowanego zastrzehenia dotyczqcego ustalet'r zawartych w protokole

kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstari c6w 41a, 40 - 024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust.

I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).
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