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Protokół kontroli doraźnej

N azwa szkoły/placowki. siedziba:

Przedszkole w l,elowie w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie,
ul. Szczekocińska 4l, 42-235 [,elów

Inlię i naz_wi_sko dyrektclra szkoły/placowki: Renata Samek

Naz,wa i siedziba organu sprawującego nadzor pedagogiczny:

Sląski Kurator C)świaĘ, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 4la

Inlię i nazwisko kontrólu.iącego: Władysława Tkaczyk - st. wizytator

Data wydarria i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

l9 maia 20l8 r. - Nr DK-C7,.5533.2.90.20l8

I-erniirly,, rozpoczęcia i zaktrńczetria korrtroli: 2l maja 20l8 r.

-l'cnlatyka kontroli (zgotlnct z przapiscłmi art. 55 usl. 2 ustav)y Prau,o oŚwiatov;e):

Prawidłowość wykonywania przez dyrektora zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

8 ('zvlrtltlści kotltrolllc:

l,()./_ll]()\\,ll z tilr,ckttlrclll ZcspcliLt Szkolrlo [)rzecjsz'kolllcgo \\ Lclolvie p" I{eIlatą Sanlek- Przeg|ącl

c]ilkltnlelltltcji (201ó/2,017 i2011lż018): ptany nadzoru pcdagogicznego. arkusze obserlvacJi. kart)'

occn\ plac}r. raporly z_ ewaluac.ji wewnętrznej. protokoł5,z zebran rady pedagogiczne,i. dokumeritac.ja

c]tll, atratlsl,t zttwcldtlrvego nauczl,cieli.

9. ();lis r_rstalonego stiultl f-akt,vcznegcl. w t1,1-1l u.jaitllionvclr nieprarł'idłowoŚci:

[)i tclittlt, /.csptlltt Szkolrlo Przcilszlitlille l() \Ą, l .cltllł ic ilpt,itctlrvał plan naclzoru pcdagtlgicznegil

tllt lliczl}er tilk szlrolllr iprzcclsta1.1ił go l,aclzie pcciagtlgicztlt'.i na Posicrizenilt l'ł rvrzcŚnia 20l7 r.

(tlr,illtlrr icclnic zapis1, zrlaidLrją się rł, protclkole z zebratlia rac11' pedagogiczne_i),

I)Iatl tlaclzoru peclagogicznego lla roli szktllrly 2017l2018 zalricra:
r przcclllliot ewalr_rac.ji wewnętrzne.i i tcrllrirl.ie,i przcprowadzenia.
r tcrllat1,Iię i te rI1-1it,ty przcpror,l,adzania kontro]i prze strzegania pr7,e'7. nalrcz_vcicli

przcpistirt, pra\\il dot, dziatalności clydalt1l cznł-,j. rłvchotvawcze.j i opickrrricze_i oraz

inllr, j clział;rlIlclsci statLlt()\\ c, j pl,zcciszkola-
r zakrcs \\ 5llolllilgilllia llaLtczl,crcli r,i rcalizac.j i ich zaclari.

r plall obscrlł,acj i.
r zakres monitorowania pracy przedszkola i szkół (SP i G)"

I:rralLrac.ja wc\\,nętrzna plzcprowadzana jest w Przedszkolu w odniesieniu do zagadnienia:

..Kształtowalle są posta\Ą/y i respel<towane są nornly społcczne'',
I)lan nlłclzclru peclagogicznego na bieżąc1,,rok szkolr-ry zostal oPracoW'an}'Z uwzgiędnienienl

r.itlioskiirr z t-laclzoru pcclagogiczl]cgo sprawowancgo r,l poprzcclrrilll rtlklt szkolnY'm. PodstarłorłYcl't
l<ict.itlll,tllr rcaliz_ac ji politl,ki oślłiatorł c..i paristu a i pilttll.t tladzorlt pedagogiczrrego Sląskie go
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Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego
pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze
roku szkolnego 201 7 l20l8.
W rclku szkolnYrn 2016120 ł 7 realiztllł'aIlr br ł plan llaciztlrLi pcclagogiczllcg() ()prźlc()\\,aIl\ prl,ć/.
dYrcktora ZesPołr-r Szkolno l)rzcclszliclll1cg0 \\,Lclou,ic. l)latl Ilac]ztlr,, p.,ilogugiczllcuo Ila rtlli sz1,olll1
20l6/2017 został OPracoWal-}1' zgoclnic z obtlrviązLrjącvnl pl,Łl\Ąclll. z rłlkclI.zlstaniclll rłnitlslirju
z nadz,oru Pedagogicznego spra\\owanego w poprzec,lninl roltrt szkcilnvnl. prlr- opractlu,iit-tiLt
Llr,vzględniono Podstawowe kierunki realizac.ji politi,ki ośrviatorłe.j państwa iplłin tlirilztl1.1_t

Pedagogicznego Sląskiego KLrratora Oświaty nu rok szkollll, 20l 612017,I)r,,rc]<ttlr zaptlzllal raclc
Pedagogiczną z Planem nadzortt l5 rł,rześnia 20l6 r.. przecistarł,ił raclzie pcclirgogiczncj l() slrczllia
2017 r. ogolne wnioski wvnikalące ze sprawowallego naclzoru peclagogicz,llego w I pólroczLt l-tll..Ll
szkolrrego 201612017, a 19 czerwca 2()17 r. zaprel.cntorłał tla zebrariir.rracll,petiagogicz,rre,i virnilii
i rvnioski Ze Sprawowanego nadzoru peclagogiczrrego \\, roku szkolnr,nl 2()l6i2017. l{lrclzic
Pedagogicznej Przedstalł'iołto raport z elvaluacji werł,nętrz.nej przeproriaclzonej w ocjniesicili1_1
do zigadnienia: ,.Promowana.jest wartośc edr-rkac-ji"; raport zakoticzotl1, został nlocnlnli i słabl,nli
stronami oraz wnioskar-ni.
Rada Pedagogiczna 26 sierPrria 201] r. pocl.jęła uchr,i,ałę lł sprarvie Ltstalcllia sposclbll ll',ktlrzl,slirIliii
wvnikorł' naclzoru Pedagogicz,nego z rtlku szitolncgtl ]() 1 6t20 l 7 \\ cc]Li cioskt,llll]cIlilt 

1.1.11(.1przedszkola i szktił.
L)vrcktor ZesPołu Sz.kolno Prz,cilszkolncgo kazclego t,okLr rr,tktlnujc. zgociIlie z 1llzcllis.rlllI l)l,cl\\a.'zaclania zv'iązane 7- occllą pI,acr i i,l\Ąanscl1l z_avvtlcjrlr,vr, Ill naLtczr cicli.

10. OPis ujawnionYch nieprawidłowości w zakresie nicob.jęt;-,rll i<clntrola \\ zri,iiłzklt'Ze stwierdzonYnli niePrar,r,idłclrvościami \\ c,l;r,ialalrlosci ciltlat<tvczncj. vi,,lciltlrłrtrrczl.j
i oPickLrrlczej oraz inne.j clziałalrlości statLlto\\c,i szkoll,'placriri l,i: nic ,it.,,ic,.rl:,,l,,,.

i1, Na Podstawie art. 55 ust. 4 ustarł'\' l clnla 1.1 grLrdnia 20l6 f. Pratłtl osri,ii_tttltlc
(Dz. tJ. ,z2018 r. poz.996 ze zm,) z,aleca się: nie lr,vdiu.lo.

potĘli,t kon/rolujqc,ago, ntie j,st.,e i tlttlct 7ltrlpi,stttlitt 7lt.łllrlkrllt.t

Ck- wQ, b0 c5 ),0 t6v.t ......

JłTc#śr §zk*ho P:zodszkłiaegc

potlp i,s tlyrektriru s,zkolv/pl ttc,tjv,ki, ttt ie i,sc,e i tlttl

1 2. l'oświadczenie odbioru protokołu kontroli:

23 sty"cznia 20l 8 r, przedstarł ił na ze braniu rac11
spra\Ą ()v\allcgo tlac]zilI,Lr pcdagtlgi clztlclt.l rt I ptilrtlczL,t

':.') l;;1',1;1"1rur.-, ;:., ., :,., .. 
: :.|,\ a,,',. i,.:. j. i :., i i.:

.Cł..!M.., bą qł ,!,c.|.?.v iJ,'i,,,1;
potlpis d1l,ckloru szkoly plttcńvki, miej.:t,e itlttlu tlltlhi,,,), pt.,,ttlk,,ltt

Dl'rel<tororł'i szkoł1,'/Placóvl"ki- w tern'iinie 7 drri roboczl,ch ocj clnia otrz1,,tnatlill protokolLr kontr.illi.
Przl'słLrgLrie Pra\Ą'o zgłoszcIlia 1riscnrll.r e ll. tlIllt)t\,t,ltr,tn_, e Il ,/i_l5tr./L.le l} cltltr czacr ch Ltsliticli
zaw'artvch lł protokolc kclntroli cltl SIjskicgtl KLr.atol,a rjr,,i,,r," 
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Kato\vice. zgodrlie z § l8 ust. 1 roz1,1orzrlclzcnia MirlistI,a l]lcliikacii Naroc]tlrrc.j z c.lrlia J:. sicrpnilr
20l7 r" 

'v 
sprarvie nadzoru pcdagogiczneuo (l)z. II..z,2()17 r. pol,.1(1-1§1.
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