
DK-BB.5533.2.38.2018

Protok6l kontroli dorulnej

Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 39 w Bielsku-Bialej, ul. Mazaricowicka 37, 43-346

Bielsko-Biala.

ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: Danuta Midura.

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty, ul.

Powstaric6w 47 a, 40-024 Katowice.

Imig i nazwisko kontroluj qcego : Bozen a W alaszczyk.

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 7 marca 2018 r.,

DK-BB.ss33.2.38.20t8

Termin rozpoczgcia i zakohczenia kontroli: 9 marca 2018 r.

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

o6wiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z p6in. zm.): prawidlowo5d wykonywania przez

dyrektora publicznego przedszkola zadaf w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz

zadafi statutowych w zwi4zku z ocenQ pracy dyrektora.

CzlmnoSci kontrolne:

dokonano analizv dokumentacii :

o Statut Przedszkolanr 39 w Bielsku-Bialej,

o Przedszkolny Zestaw Program6w,

o Protokoly posiedzet'r Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 i 201712018,

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

o Roczny Plan Pracy Przedszkolanr 39 w B-B - rok szkolny 201712018,

o MiesiQczne plany pracy,

o Plan nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 201612017 i 201712018,

o Sprawozdania ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego za lata

201612017 i I semestr 2017 /2018,

. Raport z ewaluacji wewnEtrznej za rok szkolny 201612017 ,,Ksztaltowane sq postawy

i respektowane nonny spoleczne",

o Regulamin Rady Pedagogicznej,

. Dzienniki zajp(, przedszkolnych - rok szkolny 201712018,
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o Dzienniki zajpt logopedycznych z planem pracy logopedy - rok szkolny 201712018,

o Dzienniki pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w bie24cej pracy

z dziecmi - rok szkolny 201712018,

o Karty kontakt6w nauczycieli zrodzicami -kahda grupa - rok szkolny 201712018,

o Dokumentacja obserwacji zaiE6,

o Dyplomy, certyfikaty, inne dokumenty

w przedsipwzigciach,

o Zarzqdzenia dyrektora szkoly,

o Dokumentacja ocen pracy nauczycieli.

przepr ow adzono r ozmow g z:

o Dyrektorem szkoly - paniqDanut4Midur4

potwierdzajqce osi4gniqcia i tdzial

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

zrealizowano w zwiqzku z wnioskiem dyrektora Przedszkola nr 39 w Bielsku-Bialej, pani

Danuty Midury o dokonanie oceny prac1, kt6ry wplyn4l do Kuratorium Oswiaty

w Katowicach 27 .02.201 8 r.

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o:

o Statut Przedszkola w 39 w Bielsku-Bialej, uchwalony przez Radq Pedagogicznq

20.11.2017 r. - uchwalanr 6/2017118,

o Przedszkolny Zestaw Program6w Nauczania dopuszczony przez dyrektora, po

zaopiniowaniu przez radp pedagogiczn4 - opinia z 14.06.2017, protok6l nr

141201612017 r zarzqdzenie dyrektora z 14.06.2017 r.

W Planie Nadzoru Pedagogicznego, opracowanym przez dyrektora na poprzedni i biez4cy

rok szkolny, zaplanowano wynikajqce z rozporzqdzenia formy, kt6re zosta\y ze sobq

powi4zane tematycznie:

o ewaluacja wewnqtrzna, np.'., wsp6lpraca z rodzicami, postawy i normy spoleczne,

nabywanie przez dzieci wiadomoSci i umiejqtno6ci okreSlonych w podstawie

programowej;

o kontrole przestrzegania prawa przez nauczycieli, np.: poprawnoSt merTrtoryczna

dokumentacji w zakresie dzialah dydaktycznych, tematyka plan6w pracy, ich

powiqzanie z wnioskami z nadzoru z ubieglego roku szkolnego, realizacja podstawy

programowej wg nowego rozporzqdzenia;
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o monitorowanie, np. : organ izacja pomocy psychologiczno-pedag o gicznej, nabywanie

wiadomoSci i umiejEtnoSci przez dzieci okreSlonych w nowej podstawie

programowej;

o wspomaganie nartrczycieli w realizacji ich zadafi np. tematyka szkoleri.: podstawa

programowa w kontekScie zalecanych warunk6w i sposob6w jej realizacji,

indywidualizacja nauczania w przedszkolu, rozpoznawanie edukacyjnych potrzeb

dzieci, wsp6ldzialanie z rodzicami oraz ro?;nymi Srodowiskami, organizacjami

i instytucjami, uznanymi przez rodzic6w za 2r6dlo istotnych wartoSci, fla rzecz

tworz eni a w arunk6w umozliwiaj qcych r ozw 6j tozs amo Sci dziecka.

Plan nadzoru pedagogicznego nabieZqcy rok szkolny zostal przedstawiorty przez dyrektora

radzie pedagogicznej na posiedzeniu 15.09.2017 r. Zaplanowane w poprzednim roku

szkolnym kontrole, obserwacje, wspomaganie zostaly zrealizowane. Dyrektor przedstawila

radzie pedagogicznej sprawozdanie zrealizacji nadzoru pedagogicznego na I i II semestr roku

szkolnego 201612017 oraz za I semestr biezqcego roku szkolnego, w tym wnioski

i rekomendacje. Cenne jest wypracowanie wlasnych narzpdzi badawczych, pod kqtem

specyfiki przedszkola: arkusz analizy planu pracy wychowawczo-dydaktycznq pod katem

realizacji podstawy programowej wychowania, arkusz kontroli zgodnoSci zapis6w

w dzienniku z ramowym rozkladem dnia, arkusz kontroli sali zajg6, karta monitorowania

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolu. Nadz6r pedagogrczny

prowadzony przez dyrektora wskazuje na przemy3lane wdrazanie dzialaf, np. wniosek

,,Ksztattowanie poczucia wiqzi z r6wieSnikami, z lokalnym Srodowiskiem spolecznp,

regionem, krajem poprzez zapoznawarrie z histori4 kultur6 tradycjami, sztuk4 i folklorem,

doprowadzanie dzieci do utozsamiania sig z regionem wlasnym" skutkowal w roku szkolnyn

201712018 rozpoczgciem realizacji innowacji ,,Mogq wiEcej - rozw6j motoryki malej dziecka

inspirowany sztukq ludowq" w celu zapoznania dzieci z kulturq i folklorem regionu. Efektami

realizowanych zadanjest: podniesienie jakoSci pracy, zwiEkszenie kompetencji zawodowych

nauczycieli, wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola. W biez4cym roku zrealizowano 7

obserwacji zajE(, w zakresie ,,Dostosowanie wyrnagari do indywidualnych potrzeb

edukacyjnych i rozwojowych oraz mozliwo6ci psychofizycznych dzieci". Skontrolowano

dzienniki grup, dziennlk zajg| logopedycznych, dzienniki zajg(, z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej - dokumentacja nie zawiera negatywnych uwag, co Swiadczy o wysokim

poziomie pracy wychowawczo-dydaktycznej.
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Dyrektor przedszkola ocenia zgodnie z prawem pracQ nauczycieli (2 osoby) i wsp6ldziala

z Akademi4 Techniczno-Humanistyczn4 w Bielsku-Bialej (4 osoby) i Wyaszq Szkol4

Administracji w Bielsku-Bialej (3 osoby) w organizacji praktyk pedagogicznych.

Przedszkole prowadzi dla kaldego oddzialu dziennik zajgc, dziennik pomocy

psychologiczno-pedagogicznej oraz dziennik zajg| logopedycznych, w kt6rych dokumentuje

siq przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w biezqcym roku szkolnlrn, zgodnie

z przepisami prawa w zakresie dokonywania wpis6w: w porzqdku alfabetycznr,zm nazwiska

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

rodzic6w oraz adresy ich zamieszkania, jeLeli sq r6zne od adresu zamieszkania dziecka,

adresy poczty elektronicznej rodzic6w i numery ich telefon6w, jezeli je posiadajq tematy

przeprowadzonych zajpd edukacyjnych, potwierdzone podpisem narlczyciela. W dziennikach

odnotowuje siE takze obecnoS6 dzieci na zqpciach edukacyjnych, mimo 2e w przedszkolu

funkcjonuj4 czytniki kart rejestrujqce czas przyprowadzania i odbierania dzieci.

W dziennikach nie stwierdzono sprostowania blgdu lub oczywistej pomylki.

W przedszkolu dziala Rada Pedagogiczna, jej dzialalnoS6 prowadzona jest w oparciu o

ustalony przez ni4 regulamin, a zebrania s4 protokolowane. Rada Pedagogiczna korzysta ze

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

Przedszkolarr 39 w B-B 11201712018, zatwierdzaniaplan6w pracy przedszkola, np. uchwala

nr 2/201712018, ustalania organrzacjr doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly, np.

uchwala rc 31201712018, uchwalenia Statutu Przedszkola nr 39 w B-B, np. uchwala nr

61201712018. Rada pedagogiczna opiniuje: organizacjg pracy przedszkola, projekt planu

finansowego przedszkola, wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagr6d

i innych wyr62nieh, propozycje dyrektora szkoly lub plac6wki w sprawach przydzialu

nauczycielom stalych prac i zajg(, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo

platnych zq pt dy dakty czny ch, w ycho w aw czy ch i o p i ekufrcz ych.

W dzialaniach przedszkola uwzglgdnia siq organizacjq wielu uroczystoSci: Dzieh Komisji

Edukacji Narodowej, Pasowanie na Pruedszkolaka, Dzieh Misia, mikolajki w przedszkolu,

wigilijne spotkanie z rcdzicami, Wigilia w przedszkolu, bal karnawalowy dla dzieci, Dzieh

Babci i Dziadka, Dzieh Mamy, Dzien Taty w grupach, festyn - ,,Dzieh Rodziny'', Dzieh

D ziecka, pozegnanie starszak6w.

Parafa dyrektora parafa kontrolujqcego

ffiitb/^ XrYu\



LN
G

o
'.Ptn

W przedszkolu w spos6b szczegllny dba sig o realizacjE w bieZEcej pracy kuhdej z 3 grup

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na podstawie wielokierunkowej diagnozy dzieci

uzyskuj4r6znorodne i adekwatne do potrzeb i mozliwoSci wsparcie, np.: dla dzieci zdolnych,

zqpcia kompensacyjno-wyr6wnawcze, wdrazanie dzieci do samodzielnoSci w r62nym

zakresie, lwiczenia usprawniajqce narzqdy mowy, sprawnoS6 ruchow4 prawidlowe relacje,

zabawy uczqce wsp6ldzialania, rozw6j motoryki, sluchu fonetycznego, umiejptnoSci

skupienia uwagi, koordynacji wzrokowo-ruchowej,lagodzenie nadwralliwoSci emocjonalnej,

itp.

Podejmowane sq dzialania prozdrowotne (programy ,,Czyste powietrze wok6l nas", ,,Szkola

czystych rek", ,,Klub zdrowego przedszkolaka", ,,Bielsko-Biala chroni klimat")

i prospoleczne (odwiedziny w Klubie Seniora, G6ra Grosza, ,,Zbi6rka dla Reksia", zbi6rka

przybor6w szkolnych ksiqZek dla dzieci ze Szkoly Podstawowej nr 17 w B-B).

Dyrektor we wsp6lpracy z pracownikami i instytucjami organizuje systematycznie OlimpiadE

Przedszkolak6w (od 2004 r., w kuldej edycji startuje od 200 do 300 przedszkolak6w) dla

dzieci z bielskich przedszkoli oraz tumiej szachowy ,,Przedszkolaki i Szachy".

wychowankowie biorq ldzial. w wielu r6zrorodnych przeglqdach, przedsiEwziEciach

i konkursach, co potwierdzaj4 dyplomy, certyfikaty i pami4tki udzialu (Przegl4d PieSni

Patiotycznej M. Papi6rek, Festiwal Kultury Przedszkolnej, Migdzyprzedsdzkolny Przegl4d

Bozonaredzoniowy). Dzieci uzyskujq nagrody i czotowe lokaty w rywalizacji

pozaprzedszkolnej, np. konkurs ekologiczny ,,Szanuj energiE i chrori klimat" - I miejsce

w konkursie plastycznym (2013), III Przedszkoliada 2014 * I miejsce w grupie, IV

Przedszkolaida 2015 - II miejsce w grupie, X Olimpiada Przedszkolak6w 2015 - I miejsce

w skoku w dal dziewczqt, XII Olimpiada Przedszkolak6w 2017 - III miejsce w rzucie

pileczkqpalantow4chlopc6w, Turniej ,,Przedszkolaki i Szachy" 2017 - I miejsce w grupie A,

konkurs plastyczny,,Mieszkam w Beskidach" - I, II, III miejsce,2077 rok.

Promowan ie przedszkola odbywa siE poprz ez organizowanie imprez przedszkolnych np.

festyn ,,Mama, Tata i j", nd kt6ry dzieci przychodzq z rcdzicami i krewnymi, a takZe

wsp6lpracq z instytucjami ze Srodowiska lokalnego, np. Rada Osiedla Komorowice Sl4skie,

Ochotnicza Straz Pozarna w Komorowicach Slqskich, Oddzial PCK w Bielsku-Bialej,

Stowarzyszenie ADA, Szkola Podstawowa nr 29, Dom Kultury w Halcnowie. Rada

Rodzic6w w biezqcym roku szkolnym zaloLyla strong internetowq przedszkola, kt6rq ze

wsparciem rodzic6w redaguj q dwie nauczyci elki.
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Przedszkole jest doposazone i remontowane, np.: zakup szafek indywidualnych do sali

Sredniak6w, zakvp stol6w i krzeselek do sali maluch6w, cyklinowanie sal, malowanie

lazienek, wyposazono nowy odzial.znqdqqcy sig w szkole.

W kazdym roku szkolnym przed dopuszczeniem przedszkola do rozpoczpcia roku szkolnego

dyrektor wsp6lnie z inspektorem bhp dokonuj4 przegl4du pod wzglEdem bezpiecznych

i higienicznych warunk6w. Dokonyvvane sq stosowne przeglqdy techniczne, naprawa usterek,

codziennie monitorowana jest jakoSd powietrza, a dzienniki zawierajq stosowne zapisy,

Swiadcz4ce o realizacji z dziedmi tematyki zwiqzanej z bezpieczefistwem. Przeanalizowane

dokumenty i obserwacja przedszkola wskazuj4 na organrzacjg pracy zgodnqz przepisami

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

w grupach zgodna z przepisami, zatrudnienie pracownik6w niepedagogicznych - pomoc

nauczyciela w kazdej grupie, drzwi wejSciowe zabezpieczone, teren ogrodzony, apteczka,

regulamin wycieczek i spacer6w, przeszkolenie pracownik6w na wypadek ataku

terrorystycznego, pr6bna ewakuacja dzieci w obecnoSci inspektora bhp.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzial.alnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10. Zgodnie z art. 55 ust. 4 ustawy z 14 grudnia2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

59 z pdin. zm.) zaleca siq: nie wydano zalecefi.
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11. PoSwiadczenie odbioru protokotu kontroli:
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podpis dyrektora szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu

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

prawo zg)oszenia pisemnego, umotywowanego zastrzelenia dotycz4cego ustaleri zawartych

w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40 - 024 Katowice,

zgodnie z g 18 ust. 1 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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