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Protokril kontroli planowcj

I

Nazwa szkoly/plac6v4(i, $iedziba: Przedszkole Gminne nr 4 z Oddzialami Integracyjnymi

u, Kf obucku, u[. E, Qrzepzkovvej 44, 42-100 Klobucl<

Irnig i nazwisko dVrplstorri: Boilena Ignaczak

Nazwa i siedziba organq sprawujEcego nadz6r pedagogiczL-ry: Sl4ski Kurator OSwiaty,

olgbska

eprowadzenia l<ontroli: 19 listopada 2018 r.

DK-CZ,.5s32"s0.2019

fernrirry rozpoczgciV i zalsohczenia kontroli: 23 listopada 2018 r.

Ten-ratyker l<ontroli Ocela prawidlowo5ci zapervnienia dzieciom i mlctrJzie|y pomocy

psycholo giczn o-ped a,gogf czn ej.

CzynnoSci kontrolne: anTliza dol<urlentacji potwierdza.jqcej rcalizacjE zadan w zaklesie

zapewnienia pomocy psy{hologiczno-pedagogicznej, rozmowa z d},relrtorerL, wpis w l<sigdze

kontroli nr 8,

opis ustalonego stanu faktrycznego, w tym u.jawnionych nieprawidlowosci:

I(ontroIg przepfowadzonO na poIecenie SI4skiego I(uratora OSwiaty.

Kontrolg oceny prawidlovyoSci:rapewrrienia dzieciom pomoc)/ psychologiczno-pedagogicznej

u' Przeds:zkolu Gminnym nr 4 z Oddzialarli h-rtegracyjnymi w K.lobucku przept'owadzono

za okres od I wrzeSfia20l7 r. do 3l sierpnia 2018 r.

Analizq ob.jEto dol<Lrmer-ltacjE 5 losowo wybranych dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacy.jrrytni, z wylqczpnieri dzieci posiada.j4cych orzeczerrie o potrzebie ksztalcenia

specjalr-rego. Stwierdzono,2e na poclstawie rozpozttania potrzeb clzieci ora:z zapisow opinii

poradrri psychologiczno-pedagogicznej zaplanowano logopedyczne zajqcia spec.jalistyczne.

Dyrektor plzedszkola w arkuszu organizacji na rok szkolny 201712018 prze:wrd,zial godziny

na realizacjg tych zajqc. ZajEcia logopedyczne w przedszkolu odbywaly siq w grupach

liczqcych po 4 dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udz,ielaL-ra byta we wsp6lpracy

z rodzicarnt oraz poladniE psychoIogiczno-pedag o gtcz,na,.
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Dyrektor realizu.j4c zalecenia zawalte w opiniach zapewnil dzieciom odpowiednie warunki

pomocy i formulowali

wpisami w dziennikr-r

w celu realizacjt zajgc. Nauczyciele oceniali efektyransgi udzielonej

wnioskiL dotyc;zqce dalszych dzialah, Realizacjg za-igc potwilrdzono

zaj gi sprecj alislycznych.

10. Opis rrjawnionl,cl-r nieprawidlowoSci w zakresie nieob.jgtym kontrolq w ztvrtlzkv

zestwr<:rdzonymi nieprawidlowodciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawcze.j

i opiekr-rncz ej oraz innej dzialalno$ci statutowej szkolyiplac6ulki :

Nie stw ierdzono, n ieprarv id lowoSc i w za kresie nieo bj gty m \ontro14.

11.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grud4ia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22018 r. poz. 996 ze zm.) zaleca sig:

Zaleceii ni

rCzEstochowa, 27 listopada ?018 r.l{I TOR

po ejsce i dcttcr poclpis'aniu pro,tokolu

T1,
f-l

I 2. PoSwiatlczenie o,lbiorLr

w r\,totl&lt:rl(Ll

""" "')
podpis

r 4' Czgstochowa,2T ltstopada JOl8 r.

rniejsce i dota poclpisctnia p|otbkolu

kontroli:

Czgstochow a,27 l'isLopada ]01 8 r.

rl lr
lt..:
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liiil
go jrli z,l

c(nulci, miejsce i dcrtcr odbioru protokolrL

w protokole korLtrili clc, Sl4skiego I(uratora OSwi ty, ul. Powstaf,cow 4l a,40-024 Katowice, zgodr-rie

z $ 18 ust. 1 Roz$orzEdzenia Ministra lrdukacji I'Jarodowej zdnia 25 sierpnia 20[7 roku w sprawie

nadzoru pedagogi{zneg;o (Dz. U. 22017 r. poz. 1658).

Vtulci,

protokolu

oboczych od dnia lttrzymania protokolu l<ontroli,

^,,,^-.,.,L -^^+--.^.\^l )^+,.^,-.^^,,^l^ .-^r^l ^,r --^-- ^-:- -l-przJrrLrBuJs pr.r\^r'u /,8lu>LvrrrcL prbtrrrlryurr, LuruLywowanlch zastrzeLeildolyczqcych trstalei zawarlych


