
DK-CZ.5 533 .2.1, 51.20 1 8

Protokół kontroli dorńnej

1. Nazwa szkoĘlplacówki, siedziba: Przedszkole w Rzerzęczycach, ul. Skrzydlowska 98,42-

270 Kłomnice..

2, Imię i nazwisko dyrektora: Jadwiga Ligocka

3. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Śląski Kurator Oświaty,

40 - 024 Katowice, ul, Powstńców 4la
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska ' 1 ': -.: 

.

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: DK-CZ.5533.2.I5I.2018

z dnia22.10.2018 r.

6. Terminy rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 25 6.1 0.20 1 8 r.

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

Prawidlowość wykonywania przez dyrektora zadań w zakresie nadzoru
p edago gicz nego or az wyko rzysĘwania komp etencj i rady p eda go giczn ej.

8. Czynności kontrolne: rozmowa z dyrektorem, analiza dokumentacji (plan nadzoru, księga

protokołów rad pedagogicznych).

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Kontrolę przeprowadzono w rwiązku z ana|lzą dotychczasowych wyników nadzoru
pedagogicznego.

Pani dyrektor zarządza Przedszkolem w Rzerzęczycach, z oddziałami zamiejscowymi w
Witkowicach i Rzekach Wielkich. Posiada plarr nadzoru na rok szkolny 20I8lI9 zańeralący
Wymagane prawem elemen§: plan i zakres ewaluacji wewnętrznej, plan i harmonogram kontroli,
zakres wspomaganianauczycieli w realizacjiichzadń, zakres monitorowania, plan i harmonogram
obserwacji zajęc oraz dokonywania oceny pracy zawodowej nauczycieli, wyniki i wnioski z
poprzedniego roku szkolnego. ZŃożenia planu nadzoru zostały przedstawione na zebraniu rady
pedagogicznej w dniu 14 września 2018 r. Pani dyrektor dwa razy w roku na posiedzeniach rady
pedagogicznej przedstawia ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Dyrektor
podejmuje dztńania wspomagające nauczycieli poptzez organizowanie szkoleń i narad,
motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego. Do wykonywania zadń powołuje zespoĘ
nauczycielskie, np.: zespoł do spraw ewaluacji, programu wychowawczęgo przedszkola, aktualizacji
dokumentacji oraz współpracy ze szkołarrti, środowiskiem i rodzicami. Corocznie przeprowadzana
jest ewaluacja wewnętrzna pracy przedszkola (w roku szkolnym 20I8lI9 ,,Ksżałtowanie u dzieci
kompetencji kluczowych - umiejętność uczenia się.").

Na podstawie analizy księgi protokołów rady pedagogicznej stwierdza się, ze rada pedagogiczna
wykorzysĘe kompetencje stanowiące i opiniujące określone w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 t. Prawo oświatowe (Dz.U. z20I8 r.,poz.996 ze zm.)
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10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w zwtązku

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńcz ej or az irnej dzińalno śc i statutowej szkoły/p lacówki :

nie stwierdzono

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

z2018 r.,poz.996 ze zm.) zaleca się: nie do§czy

termin realizacji: nie dotyczy
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu

Dyrektor Hrzedszkola
w nzfficzycach
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PRZEDSZ}J.OLE" i-Ri"rzęczycac,h
ul. Skrzycllor,vska 9B

ąz]zló KŁoM i§ i cE
.,,iół6-ią-eg-sss tel, 328,12,45

podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

Dvrektor Hrzedszkola
w nz6fiec.zycach

mgr Ja0lvisa Ligocka
a@, r,łwra. . .ę.1., ńt_.tŃł. . . . . .

podpis dyrehora szkoły/placówki, miejsce i data odbioru protokołu

Dyrektorowi szkołylplacówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszeńa pisemnych, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, z20l7 poz. 1658).
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