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Protok6l kontrolii doratnej

Nazwa plac6wki, siedziba:

Szkola Podstawowa w Iwanowicach Duiych, ul. Cz

ImiE i nazwisko dyrektora plac6wki: Dorota Knysak

Pro cednrg p o stgpowani a z wychowank.i em pr zej awiaj Ec
w oddziale przedszkolnym w IwanowioachrDu|vch. Zet

W trakcie korrtloli ustalono, co nastgpuje:
Do oddzialu przedszkolnego grupy 5-6 latk6w uczgszcza l
przedszkola (oddziah przedszkolnego) na rok szkolny 2,0
odnotowano w dniu 10 wrzesnia 2018 roku spotkanie
przedszkolak.". Z dziernych zapis6w pracy wychowawc
wynika, 2e w dniach I7-2l wrzeSnia br. wychowawca ptze
bezpieczenstwa: ,,M6j dom - tu czujg siE bezpiecrni";,, ,,i\,1.
do przedszkola", ,,Bezpleczeristwo na placu zabaw,,, ,,Bezpie

Wychowawcy oddzial6w przedszkolnych opracowali
z wychowankiem przejawiaj4cym agresywne zachowania

2.

3.

ska 63, 42-152 Opat6w

4la
4.

5.

Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pe,Cagogiczny:

Sl4ski Kurator O5wiafy, 4}-}Z4Katowice, ul. powstaric6

Imig i nazwisko kontroluj4cego: piotr Bilnik - wizT4ator

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kont

T listopada 2018 r. - Nr DK-CZ.SS33.2.t6l.20tE

Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: g Iistopada 201g

Tematyka kontroli (zgodna z przepisarni art. J5 ust. 2 ustawv - Prawo

Zap.ewnienie dzieciom bezpieczeristwa w cz:asie ich p
z interwencj4 rodzica.

CzynnoSci kontrolne:

. rozmowa z dyrektorem szkoly, wychowawc4 przedszko
grupy 5-6latki),
analizowano: Dziennik zajEc przedszkola (oddzialu p
201812019 grupy 5-6 latk6w, plan pracy wychowawc

6.

u

oiwiatowe):

w szkole w zwi4zku

8

m agresywne zachowania
zyt kontaktow zrodzicami -

uwagi o przedszkolakach grupa,,Starszaki,,.

9 Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych niepra

Kontrola przeprowadzona na polecenie dyrektora De
w Czgstochowie

ury Kuratorium OSwiaty

dziec| W dzienniku zaie6
8/2019 grupy .,Starszak6w"

policj antami,,Bezpieczny
ydaktycznej ww. dziennika

il pogadanki o tematyce
a miejscowoSd, moja droga

do policj anta, stra2aka, lekarza,, .

znajomoSci",,,Po pomoc

,,Procedurg postgpowania
O ddziale Przedszkolnvm

w Iwanowicach DuZych", kt6ra zawiera m.jn. dzialania mowane przez przedszkole
zwrEzane z nieodpowiednim zachowaniem dzieci (data racowania: 29.10.20I8r.\.

(oddzialu przedszkolnego

lszkolnego) na rok szkolny
w grupie ,,Starszaki",
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liz czegolna kate ona

ych

Z prowadzonych czynnoSci kontrolnych wynika, Le w le nie zorganrzowano zajEc
specjalistycznych rozwrjaj4cych kompetencje emocjo
przejawiaj4cyr:h trudno6ci w funkcjonowaniu spolecznym I

i: nie stwierdzono

danych osobo

Ino-spoleczne dla dzieci
b innych zajq(, o charckterze

terapeutycznym. Dokumentacj a prowadzon a przez dyrektora
dzialaf w tym zakresie. Dyrektor nie zwrocil sig do
oraz poradni psychologiezno-pedagogicznej.

ie potwierdza podejmowanych
ganu prowadz4cego szkolg

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieo Qtym kontrol4 w zwrqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w clzialalnosci
i opiekuricz ej or az innej dzialalno Sci statutowej szkoly/plac6w

y dakty cznej, wychow awczej

2016r. - Prawo oSwiatowe

zajE6 organizowanych przez
14 grudnia 2016r. - Prawo

o-pedagogicznej dla uczni6w
zgodniezgl0ill
2017 r. w sprawie zasad

czasl(
z dni

dorai

ogicz:
tleczt
9 sie

11.

naraf;fretrtora 'a/y 
k o ntro lttj qc e g o/y c lt
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fyrektoru
*Jr*\

organiza(ji i udzielania pomocy
prze dszkolach, szkolach i plac1wkach

Termin realizacjr: do 17 grudnia 2018 r.

psychologiczno-
(Dz.U. z 2017r.

dagogicznej
I 59 r).

w publicznych

podpts Kontrotulqcegt , miejsce i data podpisania protokolu

,/./ <:f
7J. 4f lp$,'.,
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3r.:-

-,1.-La t\ Cz4st-oce4odJ^, 4fi.a i-o lff '.
podpis dyrektora szkoly/placowlci, miejsce i data podpisania

I 2, P o Swiad czenie odbioru protokolu kontroli :

podpis dyrektora szkoly/plac1wki, miejsce i data odbioru prot

Dyrektorowi szkolylplac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzy
pr aw o zglo szenia p is emnych, umotywowanych zastr z:eAen dofycz4cych r
do Sl4skiego l(uratora OSwiaty, ul. Powstanc6w 41a,40-024 Katowice,

ia protokolu kontroli, przysluguje
it zawartych w protokole kontroli

ie z $ 18 ust. I rozporzEdzenia
u pedagogicznego (Dz. U. z20ll r.,Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

po2.1658).
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