DK-BB.5532.54.2018

Protok6l konholi planowej

1.

Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole, ul. Mtyriska 10, 43-246 Strumieri
2. Imig i nazwisko dyrektora: Bozena Gladysz - Malik
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego na&6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,
40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Aldona Fulczyk
5. Data wydania numer upowa2rrienia do przeprowadzenia kontroli: 13 listopada 2018 r.
DK-BB.5532.54.2018
6. Terminy rozpoczgciaizakoiczenia kontroli: 23 listopada 2018 r.
7. Tematyka kontroli: ocena prawidlowoSci zapewnienia dzieciom mlodzie?y pomocy
psychologiczno - pedagogicznej
dyrektorem przedszkol4 analizowano
8. CzynnoSci kontrolne: przeprowadzono roznowg
dokumentacjg: arkusz organizacji pracy przedszkola z roku szkolnego 201712018, indywidualne
teczki dzieci, oceny wstgpne, Sr6droczne i koricowe wynikaj4ce z obserwacji dziecka, protok6l
posiedzenia Rady Pedagogicznej nr 4lolllS i nr 6106118, dzienniki zajg6 psychologa i dziennik
zajgt specjalistycztrych logopeda, oceny efektywnoSci udzielonej dzieciom pomocy
wnioskami, dokumenty potwierdzaj4ce wspolpraca
psychologicmo-pedagogicznej wraz
przedszkol
a z rodzicarrti dzieci.
dyrektora
9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z planow4 kontrol4 MEN w zakresie zapewnienia
dzieciom imNodzie|y pomocy psychologiczrn - pedagogicznej, w okresie od I wrze6nia 2017 r.
do 31 sierpnia 2018 r. Kontrol4 objgto dokumentacjg 5 losowo wybranych dzieci.
Og6lna liczba dzieci w przedszkolu 158, w tym og6lna liczba dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnyd,
wyl4czeniem dzieci posiadaj4cych orzeczetie o potrzebie
42.
ksztalcenia specj alnego
Arkusz organizacji przedszkola okreSlal og6lnq liczbg godzin pracy finansowanych ze
Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy przedszkole, w tym liczbg godzin zajgt,
szczeg6lnoSci przez
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanych
psychologa i logopedg.
Dzieci przedszkola byly objgte pomoc4 psychologiczno-pedagogicmq na podstawie
rczpoznarria indywidualnych moZliwo6ci psychofizycznych dziecka i czynnik6w
Srodowiskolvych wptywaj4cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu byla udzielana z inicjatywy: rodzic6w
dziecka i nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej.
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej byla prawidlowo
Realizacja zajgt,
dokumentowana w dziennikach zajgil
Realizowano w przedszkolu nastgpujqce rodzaje zajgt, z zakresu pomocy psychologiczno1
pedagogicznej: zajgcia logopedyczne - 3 dzieci, inne zajgcia o charakterze terapeutycznym
porady
konsultacje
3
dzieci.
dziecko,
-2 dzieci,
LiczebnoS6 dzieci na zajgciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie
przek,raczala:
dzieci na zajgcia logopedycznych, kl6re byly realizowane indywidualnie
zkuhdym dzieckiem, 10 dzieci na innych zajgciach o charakterze terapeutycmym.W ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkie dzieci mialy wsparcie w trakcie bieZ4cej
pracy nauczyciela wychowawce grupy.
Nauczyciele specjali6ci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
oceniali efektywnoSi udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotycz4ce dalszych dziaJan
maj4cych na celu poprawQ funkcjonowaniauczria
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana udzielana we wspolpracy
zrodzicanri dziecka.
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Dyrektor przedszkola uzgadnial zrcdzicarrti warunki wsp6lpracy organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu

10.

w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zuigzklr
ze struierdzonyn-i nieprawidlowo$ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
Opis ujawnionych nieprawidlowoSci

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoty: nie stwierdzono.
podstawie afi. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016
(Dz. U.2018 r. poz. 996 ze zm.) nie wydano zalecei.
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Prawo oSwiatowe

ti,grl

pddpis dyrektora placdwki, mieisce i data podpisania protolalu

12. PoSwiadczenie odbioru protokofu kontroli:
t
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ns'Fffit fif#f;Yii'!'6wki,

.l^

L3 4l l.Dl.(,,

mieisce i data odbioru protokotu

Dyrektorowi ptac\wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokalu konlroli, przy-s.luCui:.prawo zgloszenia
pisemnych,
i*rty*r*orrych zastrze1ert doryczqcych ustalefi zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora
-Oswiaty,
ul. Powstaric6w 41a, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukncii Narodowej
z dnia25 sierpnia 2017 rokuw sprawienadzorupedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658).

