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Protokół kontroli dorńne.j

1, Nazwa szkołYlPlacówki, siedziba: Gminne Przedszkole w Zespole Szkolno _ ptzedszkolnym
w Lgocie Małej, ul. Szkolna 1l3,42-282 Kruszyna.

2. Imię i nazwisko dyrektora: Magdalena Kowalczyk.
3, Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzórpedagogiczny: śląski Kurator oświaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstańców 41a

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

5, Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzeniakontroli: DK-CZ.5533.2.1t3.2018
z dnia 12.06,2018 r.

Terminy r ozpoczęcia i zakończenia kontro li: 12.06.20 1 8 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art, 55 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe)
PrawidłowoŚĆ wYko_nywania przez dyrektora zadań w zakresie nadzorupedagogicznego, zgodności zatrudnienia nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjamioraz wykorzystywan ia kompetencj i rady peda go giczn ej.

8, CzYnnoŚci kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analizadokumentacji (plan nadzoru,teczki akt
osobowych, księga protokołów rad pedagogicznych).

9, OPis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:
Kontrolę PrzeProwadzono w z'łviązku z analizą dotychczasowych wyników nadzorupedagogicznego.

Pani dYrektor Posiada Plan nadzoru na rok szkolny 20l7l18 zawierający wymagane prawemelementY: Plan i zakres ewaluacji wewnętrznej, plan i harmonogram koniroli, zakres wspomaganianauczYcieli w realizacji ich zadań, zakres .nonitoio*unia, plan i ńarmonogń obse.wa cji zajęć orazdokonYwania ocenY,PracY zawodowej nauczycieli, wyniki'i wnioski ,p,o§i:"aniego roku szkolnego.ZałoŻenia Planu nadzoru zostały przódstawión. .ru zóbraniu,uay p.augo'gi.rr,ej w dniu 31 sierpnia2017 r, Pani dYrektor dwa raZY w roku na posiedzenił"n_*ai p"aug-oÓ.rnej przedstawia ogólnewnioski Ze SPrawowanego nadzoru pedagogicznego. Dyrektoipod.j;r;. ;;iałaniawspomagającenauczYcieli PoPrzez organizowanie szkoleń i nńad,, motywowanie d; doskonalenia i rozwojuzawodowego, Do wYkonYwania zalań powołuje' zespoły nauczycielskie, np.: zespół ds.aktualizowania dokumentów Przedszko_Ia i ewaluacji wewnętrznej. Coiocznie przeprowad zana jestewaluacja wewnętrzna Pracy przedszkola (w roku słoh}m 2017i18: ,,Dzieci nabywają wiadomościi umiejętności określone w podstawie programowej.'').
W Przedszkolu Pozostaje zatrudnionych Ś nauczycieli. Analiza dokumentacji kadrowejwskazuj e, iż nauczy ciele są zatrudnieni zgodnie z kwalifi kacj ami.
Na Podstawie analizY księgi Protokołów rady pedagogicznej stwierdza się, że rada pedag ogicznaw Pełni wYkorzYstuje kompetencje stanowiące i 'opiniu;f,ce 

określorr" * u.t. 70 ust. 1 i 2 ustawyz dnia l 4 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. lJ .- z 20i8 r., poz. 996 ze zm.)
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10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w zwiryku

ze stwięrdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej oraz innej dzińalności statutowej szkoły/placówki:

nie stwierdzono

11. Napodstawie art. 55 ust.4 ustawy zdniazdnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.IJ.

z2018 r., poz.996 zę zm.) zaleca się: nie dotyczy

termin realizacji: nie doĘczy
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu
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,rOoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

Dyrekt$ Zespołu

podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

;Cmjnne Przedszkole
w zespole 5akolno-Przedszkolnym

4 2. 2 8 2 [,,iffi ::,y i:"l"ha l,/3

Zespół Sz kol no- P rzedszkol ny
w Lgocie Malej

42-282 Kruszyna, ul. Szkolna 1/3
NlP 949-27-02-023

crninne Frzedszkole
w Zespole §lkolno-Przedszkolnym

w Lgocie Małej
42-282 Krusa/na, u]. §zkolna 1/3

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do ŚĘskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstńców 4Ia, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z20I7 poz. 1658).
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