
DK-CZ.5533.2.74.2018

Protokół kontroli doraznej

Nazwa szkołylplacówki, siedziba: Niepubliczne Przedszkole ,,Hocki Klocki"

w Częstochowie, ul. Łęczycka29 a,42-200 Częstochowa.

Imię i nazwisko dyrektora: Magdalena Smułka

Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolującego: Edlta Świerczewska

Data wydania i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli: DK-CZ.5533.2.74.2018

z dnia l8.04.2018 r.

Terminy rozpoczęciai zakończenia kontroli: 19.04.2018 r. i 23.04.2018 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)

Zatrudnianie naucrycieli zgodnie z lrwalifikacjami. Realizacja podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraiz innych zad,ań statutowych. Realizacja zadań

w zakresie kształcenia specjalnego.

Czynności kontrolne: roznowa z dyrektore m, analizadokumentacji: dokumentacja dotycząca

kwalifikacji nauczycieli, statut przedszkola z 01.05.2017 r., dokumentacja dotycząca dzieci z

specj alnymi potrzebami edukacyjnymi, przegląd bazy przedszkola.

opis ustalonego stanu falłycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrolę przeprowad zono na wniosek Prezydenta Miasta Częstochowy.
W wyniku kontroli stwierdzono:
Niepubliczne Przedszkole Hocki Klocki mieści się przy ul. Łęczyckiej 29 A w Częstochowie,
posiada równiez oddziń przy ul. Wieluńskiej 25, dyrektorem placówki jest pani Magdalena Smułka.
W Niepublicznym Przedszkolu Hocki Klocki przy ul. Łęczyckiej ż9 A w bieżącym roku szkolnym
funkcjonuj ą trzy grupy wiekowe: 4-latki (9 dzieci), S-latki (9), 6-1atki (7), natomiast w oddziale przy
ul. Wieluńskiej 25 funkcjonują dwie grupy wiekowe liczące 19 wychowaŃów: 3-latki (18), jeden
4-latek. Zajęcia z dziećmi w przedszkolu prowadzi dzięwięciu nauczycieli. Siedmiu nauczycieli
posiada kwalifikacje do prowadzęniaprzydzielonych im zajęc, natomiast dwie osoby nie posiadają
kwalifikacji domZ informacji pozyskanych od dyrektora w trakcie kontroli wynika, że przedszkole nie zatrudnia
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nauczycieli, a nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi
firmę zewnętrzną. Zaistniała sytuacja stanowi naruszenie
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
żę to niepubliczne przedszkole zattudnia nauczycieli
d|a nauczycieli przedszkoli publicznych. Na niezgodność
zawarty w rozdztalę V § 21 pkt 1 statutu przedszkola.
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r., poz. 59 zę zm.), z którego wynika,

posiadających kwalifikacje określone
w tym zal<resie wskazuje równiez zapis
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Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00 do 17:00, zgodnie zpottzebarni rodziców. Realizacja
podstawy programowej odbywa się w godzinach 8:00-13:00. Na podstawie informacji pozyskanej
od dyrektora stwierdzono, że rodzice nie wyrazili woli zorganizowania zajęć religii. Dzieci w ramach
przygotowania do posługiwania się językiem nowozytnym poznają język angielski. O reaIizacji
podstawy programowej świadczą zapisy w dziennikach zajęć, plany miesięczne nauczycieli, plany
tygodniowe dla rodziców wywieszone na korytarzu na tablicy ogłoszeń. Dyrektor kontroluje
realizację podstawy programowej poprzez sprawdzanie planów ptacy nauczycielek, zapisów
w dzienniku oraz obserwując zajęcia. Nauczyciele korzystają z programu wychowania
przedszkolnego wydawnictwa MAC, który zostń dopuszczony przez dyrektora przedszkola
do uzltku po zasięgnięciu opinii nauczycieli (zestaw programów wychowania przedszkolnego z dnia
21,06.2011 r.). Nauczyciele przedszkola korzystają, za zgodą rodziców, z podręczników
wydawnictwa MAC ,,Kolorowy start" autorstwa Wiesławy Żaby-Żabihskiej i MŃgorzaty Marty
Skrobacz.
Statut przedszkola w rozdziale V określa ogólne informacje o zadaniach nauczycieli oraz innych
pracowników. Nie zawięrajednak zakresu tych zadń, co stanowi naruszenię art. I02 ust. 1 pkt,12
ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z20I7 r,,poz.59 zezm.).

Do przedszkola ptzy nczęszQza z poradni
psychologiczno-pedagogicznej, a do oddzińu przy Dla wszystkich
dzieci opracowano IPET-y, dokonano wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
wychowaŃów, dokonarro ewaluacji celów edukacyjnych po I półroczu. Nauczyciele prowadzący
zajęciaztymi dziecmi posiadają kwalifikacje. W oddziale, do którego uazęszcza dziecko posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, nie zatrudniono
dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu
współorganizowanla kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub speojalistów, lub pomocy
nauczyciela.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w związku
ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej
i op i ekuńc z ej or az innej dzińalno śc i statutowej szkoły l placówki :

nie stwierdzono

1 1 . Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowę (Dz. U .

z2017 r., poz. 59 ze zm.) zaleca się:

- do prowadzenia zajęć z przygotowania do posługiwania się językiem nowozytnym -
angielskim zńtudniać nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami określonymi w zńączniku nr 1

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia I sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółov,rych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z20I7 t.)poz.1575).

- dla dziecka posiadającęgo orzęczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na autyzm, zatrudniać dodatkowo nauczyciela posiadającego kwalifikacje
w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych lub specjalistów, lub pomocy nauczyciela określone w § 7 ust. 2 pkt 1 i 3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowaniakształcęnia, wychowania i opieki dla dzieci i rŃodzieży niepełnosprawnych,
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niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z ż017
r., poz.I578).

- dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola określić w statucie przedszkola
zakres zadańzgodny z art. I02 ust.l pkt.12 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe {Dz.U. z2017 r.,poz.59 ze zm.).

- zajęcia realizowane w przedszkolu powierzać nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu,
na co wskazuje art. 13 ust.6 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(Dz. U. z2017 r.,poz.59 ze zm.).

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protoknłu

podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu
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podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i dąta odbioru protokołu

Dyrektorowi szkołylplacówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymaria protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżęń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstanców 4Ia, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia}S sierpnia
201 7 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz, U . z 2017 poz. 1 65 8).
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* termin realizacji 1 czerwca 2018 r.
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