
DK-BB.5533.2.25.2018

Protok6l kontroli dorafnej

1. Nazwa przedszkola, siedziba: Przedszkole Publiczne w Szczyrku, ul. G6rska 104,

43-370 Szczyrk
2. Imig i nazwisko dyrektora: Malgorzata Pietraszko
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator Oswiatyo

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Magdalena Ksi42ek-Gacek
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 14 lutego 2018 roku

Nr DK-88 .5533.2.25.20 I 8
6. Terminy rozpoczgciai zakoficzenia kontroli: 16 lutego 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Nadz6r pedagogiczny dyrektora przedszkola, ocena stanu

i warunk6w dzialalno5ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej
dzialalnoSci statutowej przedszkola w zwiqzku z ocen4 pracy dyrektora.

8. CzynnoSci kontrolne analiza dokumentacji przedszkola, statut przedszkola, dzienniki zajg(,,

arkusze organizacji przedszkola, kwalifikacje navczycieli, protokoly rady pedagogicznej,
uchwaly rady pedagogicznej, sprawozdania, diagnozy, dokumentacja nadzoru
pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora przedszkola, plan zaj1c dydaktyczno-
wychowaw czych, rozmowa z dyrektorem.

9. Opis ustalonego stanu faktyczfiego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku ocenE pracy dyrektora Przedszkola Publicznego
w Szczyrku, nr sprawy: DK-BB.5535.1.2018

Przedszkole Publiczne w Szczyrku liczy 7 oddzial6w: 5 w gl6wnym budynku
przedszkola, I oddzial przy Szkole Podstawowej nr I oraz I oddzial przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Szczyrku, w sumie vczgszcza do niego 154 dzieci, zatrudnionych jest

74 nauczycieli oraz 11 os6b obsiugi i administracji.

Dyrektor corocznie opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, z kt6rym zapoznaje
Radg Pedagogiczn4. Opracowal arkusze do kontroli przestrzegania przepis6w prawa

dotyczqcych dzialalno6ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej
dzialalnoSci statutowej. Kontrola dziennik6w zajgd i plan6w miesigcznych przeprowadzana
jest systematycznie. Podobnie monitorowana jest realizacja programu wychowania
przedszkolnego. W przedszkolu corocznie prowadzona jest ewaluacja wewngtrzna,
prawidlowo dokumentowana. Wszyscy nauczyciele bior4 w niej tdzial a co roku inny 3 -
osobowy zesp6l opracowuje plan i zakres ewaluacji wraz z narzgdzianri oraz przygotowuje
sprawozdanie z realizacji. Wnioski z ewaluacji wykorzystywane sq do dalszego planowania
pracy przedszkola. Dyrektor prowadzi obserwacj E zajgc, zabaw i uroczystoSci zgodnie
z harmonogramem, ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego. Wnioski znadzorv
pedagogicznego przedstawiane sQ na konferencji rady pedagogicznej a nastgpnie

wykorzystuje sig je w dalszej pracy przedszkola.
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Odpowiadajqc na potrzeby dzieci i rodzic6w, poprzedzone diagnoz1 pocz1tkiem kaZdego
roku szkolnego, w Przedszkolu opracowuje sig nakaldy rok inny temat wiod4cy, zgodnie
z kt6rym organizuje sig zajgcia w grupach, organizuje konkursy i wydarzenia np. w roku
20115116 tematem bylo: ,,Dziecko to maly artysta-My i ekologia - przyroda wok6l nas",
W roku 201612017 - ,,Podniesienie SwiadomoSci dzieci i rodzic6w w zakresie racjonalnego
odzywiania, zdrowego stylu Zycia i aktywnego wypoczynku" a w biel4cym roku szkolnyrn-
,,Rozwijanie czynnoSci intelektualnych i zainteresowari matematycznych dzieci w wieku
przedszkolnyrn" .Dyrektor wraz z nauczycielkami organizuje co roku konkursy o zasiggu
og6lnopolskim, kt6re publikowane i przeprowadzane s4 za poSrednictwem strony ,,Blihej
Przedszkola" (konkurs matematyczny: ,,2 matematykq za pan brat od przedszkolnych lat",
konkurs plastyczny: "Jak byc zdrowym i wesolym?", konkurs plastyczny: "W magicznp
Swiecie bajki i baSni", konkurs plastyczny (migdzynarodowy) "To wlaSnie TU warto 2y6..)',
konkurs plastyczny: "Tajemnice Swiata roSlin", konkurs matematyczny: ,,Telewizji powiedz
nie - zagrE z narrri w grg"). By wzbogaci| realizacjg podstawy programowej do przedszkola
cyklicznie zapraszani sq ro7:ni goScie, kt6rzy w ciekawy spos6b przedstawiaj4 dzieciom
r62ne profesje i prezentuj4 swoje pasje (gawgdziarz, policjant, leSnik, g6rnik, krawcowa,
pielggniarka, stomatolog, fryzjer, muzyk, Zo\nierz, skoczek narciarski) oraz organizuj4 dla
dzieci w ar sztaty (ceramiczn e, taneczne, kulinarne, na szkl e malowane, re gionalne).

Rozpoznaj4c predyspozycje i zainteresowania dzieci, dyrektor przedszkola inicjuje
l;rdzial dzieci w r62nych imprezach Srodowiskowych, gdzie zdobywajq liczne nagrody
r wyr62nienia np. Przegl1d Tw6rczoSci Dziecigcej Konkurs Pie6ni Patriotycznej, Konkurs
kolgd i pastoralek - organizowanych przez OSrodek Kultury, Konkurs plastyczny
organizowany przez OSP Szczyrk ,,Czad i ogieri - obudz czujnoS6".
Dyrektor Przedszkola wsp6lpracuje r6wnieZ z wieloma instytucjami i promuje przedszkole
w Srodowisku lokalnyn, min.:
- z Ligq Ochrony Przyrody - co roku przedszkolaki uczestnicz4 w akcjach kt6rych

promotorem jest LOP: ,,Sprz4tanie Swiata", ,,Sadzimy Drzewko", ,,Zbieramy baterie",

,,Zbieranie pustych toner6w i tuszy".
- Wsp6lpraca z ZHP - udzial w Festiwalu Piosenki Harcerskiej, organizacja
Indiariskiego Dnia i Pirackiej wyprawy w nieznane. W codziennej pracy nauczycielki
korzystaj 4 z czasopism a,,Zucbrflistrz",
- Wsp6lpraca ze Szkol4 Podstawow4 -dzieci 6-letnie przygotowuj4c sig do podjgcia nauki
w szkole, w zorganizowanej AKADEMI PRZEDSZKOLAKA zapoznaj4 sig z prac4 szkoly
i nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Raz w miesi4cu chodzqnazajgciado szkoly
- Wsp6tpraca z Miejsk4 Bibliotekq Publiczn4 i Szkoln4 Bibliotek4 - w celu rozwljania
u dzieci od najmlodszych lat zarnteresowania ksi4zk4 od kilku lat przedszkole bierze udzial
w akcji ,,Cal.a Polska czyta dzieciom". Wizfia w bibliotece czasami t4czy sig
ze spotkaniami z aktorami np. Teatru Lalek z Bielska- Bialej, po spotkaniu pani
bibliotekarkazapoznaje dzieci z zasadami korzystania z biblioteki i czytelni.
- Wsp6lpracaz Akademi4 Nauki w Bielsku- Bialej - dzigki wsp6lpracy z Akademi4
dyrektor wzbogacilrealizacje programu,,DoSwiadczenia i eksperymenty" z dziallt: Optyki
Magnetyzmu i Powietrza, zajgcia prowadzone przez mlodych naukowc6w.
- Wsp6lpraca z Gazetq Szczyrkowsk4 - wybrane osoby z sekcji promocji przedszkola
utrzymuj4 staly kontakt z ,,Gazetq Szczyrkowsk4" i co jakiS czas redagujq sprawozdania
z tego, co wydarzylo sig w naszej p1ac6wce.

- Wsp6lpraca z Uniwersytetami - dyrektor umozliwia odbycie praktyk pedagogicznych
studentom w ramach 40-godzinnej praktyki zawodowej.
- Wsp6lpraca z OSrodkiem Kultury - organizowatte Dnia Babci iDziadka i innych
uroczystoSci.

Wsp6lpraca z Rad4 Pedagogiczn4 i Rad4 Rodzic6w uklada sig prawidlowo, zgodnie
zprzepisami prawa, z poszanowaniem kompetencji. Rodzice chgtnie wlqczaj4 sig w r6zne
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dzialania przedszkola, przygotowuj4 dzieci do udzialu w konkursach, organizujq coroczny

rajd na Karkoszczonkg, organizuj4 co roku Piknik Rodzinny oraz wtaz ze swymi
pociechami uczestniczq w akcjach charytatywnych (G6ra Grosza, zbieranie nakrqtek,

zbiorka karmy dla schroniska).
W sprawach okreslonych przepisami prawa oSwiatowego i wewngtrznego dyrektor zasigga

opinii organ6w przedszkola: Rady Pedagogicznej i Rady Rodzic6w. Dwa razy w roku

dyrektor przekaztj e o rganom sprawo z dan ie z nadzoru p edago gr czne go.

Dokumentacja przedszkola przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa. Rady

szkoleniowe dotyczqce zmraflw przepisach prawa oSwiatowego prowadzone sQ nabielqco.
Doskonalenie Rady Pedagogicznej jest prowadzone w oparciu o biez4ce potrzeby

Przedszkola, poprzedzone jest diagnozq. I tak nauczycielki przedszkola braly udzial
min. w takich szkoleniach jak: ,,AktywnoS6 i relaks z przyrods', ,,Mlzyka,ruch, taniec

i zabawa w pracy z malymi dziedmi", Kurs ,,Bezpieczne przedszkole", szkolenie ,,Zabawy
grupowe przeciwdzialal4ce agresji u dzieci", Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, Monitorowanie, nadzorowanie i realizacja podstawy

programowej wychowania przedszkolnego, Szkolenie ,,Prawo oSwiatowe", Ochrona

danych osobowych, Kurs dobrego animatora zabaw z dzietmi, Analiza gotowoSci dziecka

do podjgcia nauki w szkole, Metoda integracji sensorycznej w procesie wspomagania

rozwoju dziecka na pocz4tkowych etapach edukacyjnych, Dziecko z zaburzeniami

zachowania w przedszkolu.
Dyrektor sprawdza i zatwierdza wszystkie opinie o dziecku, kt6re ma podj46

obowi4zek szkolny. Corocznie w kwietniu zatwierdzone przez dyrektora informacje

o gotowoSci dziecka do podjgcia nauki w szkole nauczycielki przekazuj4 rodzicom.
Przedszkole SciSle wsp6lpracuj e ze szkol4 podstawow4, by zniwelowa6 stres zwiqzany

z p6jSciem do szkoly.
Przedszkole jest wlposazone w pomoce dydaktyczne, zabawki i ksi4zki wspieraj4ce

dzialania dydaktyczno - wychowawcze nauczycieli, posiada wlasnq biblioteczkg, ci4gle

wzbogacan4 o nowe i ciekawe pozycje ksi4zkowe. Przedszkole zostalo r6wniez wyposazone

w pomoce do prowadzenia zajg(, z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej dzigki udzialowi
w projekcie unijnym ,,Przedszkole dla kaldego" od I do XII2017 r. o warto6ci 170 397 zl.

Z tej puli zorganizowano dla dzieci dodatkowe zajEcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej
oraz zaadoptowano i wyposazono jedn4 salg na potrzeby powstania nowego oddzialu
przedszkolnego. Dyrektor monitoruje wykorzystanie dostgpnych 6rodk6w dydaktycznych
itrzgadnia corocznie z nutczycielkami oraz z Rad4 Rodzic6w zakupy nowych pomocy.

Planuje r wdraaa przedsigwzigcia skierowane na rozw6j przedszkola SciSle wsp6lpracuj4c

z innymi organami przedszkola.
W przedszkolu wspomagany jest rozw6j zawodowy nauczycieli, prowadzone sq

dzial.ania motywuj4ce do ubiegania sig o kolejne stopnie awansu zawodowego - Nagrody
Dyrektora, pochwaly. W przeci4gu 20 letniej kadencji dyrektora awans zawodowy na

nauczyciela dyplomowanego (po przejSciu kolejnych stopni awansu) uzyskalo

8 nauczycielek a kolejne sQ w trakcie jego realizacji. Obecnie w przedszkolu jest

8 nauczycieli dyplomowanych i 2 mianowane. W przedszkolu stworzone sq warunki do

podnoszenia kwalifikacji zawodowych w r6znych formach doksztalcania oraz korzystania
z doradztwa metodycznego, dyrektor motywuje nauczycielki do podnoszenia swoich

kwalifikacji zawodowych i wspiera w osi4ganiu zamierzonych ce16w. Corocznie

w budzecie przedszkolnym zaplanowane s4 Srodki finansowe na szkolenia nauczycieli.
Dyrektor dba o dobr4 atmosferg w przedszkolu, preferujg wyzbycie sig rutyny

i nieaktualnych przyzwyczajeh, przestawienie pracy na nowe tory, dostosowanie do

aktualnych wymog6w wsp6tczesnego Swiata. DqZy do tego, aby caly personel

wsp6tuczestniczyl w planowaniu i realizacji zadah wychowawczo dydaktycznych
i opiekuriczych wsp6lpracuj4c ze sob4.
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Praca w przedszkolu jest organizowana zgodnie z przepisami BHP - opracowane sq
szczeg6lowe procedury dotyczqce bezpieczefistwa w plac6wce, do wgl4du personelu
przedszkola. PlacSwka jest sukcesyr,vnie remontowana i odnawiana. Dzigki udanej
wsp6lpracy z UrzEdem Miasta Szczyrk zostala zrealizowana koncepcja remontu plac6wki
i przystosowania budynku bylej szkoly podstawowej dla potrzeb przedszkola. Na rok

bie2Ecy zaplanowano rozbudowg przedszkola o kolejne sale z przezfiaczeniem na
otworzenie kolejnych oddzial6w. Przedszkole w spos6b szczeg6lny dba o bezpieczeristwo
dzieci: do podniesienia bezpieczefstwa dzieci w przedszkoluprzyczynia sig min. zamykanie
drzwi wejSciowych na zamek, zamontowanie domofonu, stosowanie bezpiecznych
plastikowych zabawek ogrodowych zatestami i certyfikatami, zamykanych piaskownic
uniemozliwiaj4cych dostgp zwierzqt do piasku, ogr6dek jest prawidlowo zabezpieczony pod
wzglgdem bezpieczeftstwa dzieci. Kontrola bezpieczehstwa i higieny pracy dokonywana
jest 3 razy w roku wraz z inspektorem BHP.

W celu wsparcia indywidualnych potrzeb dzieci, nauczycielki wprowadzajq na
zajqciach dzialania o r6znym stopniu trudnoSci oraz r62ne fo.-y aktywnoSci. W pracy
indywidualnej z dzieckiem wykorzystujq lwiczenia logopedyczne, lwiczenia
gtafomotoryczne i usprawniaj4ce koordynacje ruchowo - wzrokou,q. W wyniku diagnozy
sporz4dza sig podsumowanie obserwacji 5 - 6 -1atk6w w karcie ,,Informacji o gotowo$ci
szkolnej dziecka". Prowadzona jest teZ wsp6lpraca z Powiatow4 Poradni4 Pedagogiczno-
Psychologiczno-Pedagogicznq w Czechowicach-Dziedzicach oraz systematycznie
organizujE sig spotkania z logoped4, kt6ry prowadzi liczne zqgcia, zabawy,lwiczenia
artykulacyjne, oddechowe, sluchowe, gramatyczne wplyr,vaj4ce na prawidlowy rozw6j
mowy dziecka. Nauczycielom udziela fachowych porad, jak prowadzil codzienne dwiczenia
logopedyczne. Nauczycielki dv'a razy do roku dokonujq analizy jakoSciowej i ilo3ciowej,
wyci4gaj4 wnioski a nastgpnie planuj4 kierunki pracy indywidualnej lub grupowej. W razie
potrzeby, po rozmowie z rodzicem, kieruj4 dziecko na badania specjalistyczne.
W przypadku zaistnienia takiej koniecznoSci w przedszkolu powoluje sig zesp6l do
prowadzenia pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie z przyjgt4 procedur4. Dla
dzieci posiadaj4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego organizowane sq
zajgcia ze specjalistami, opracowana jest teZ dokumentacja zgodnie z obowiqzuj4cymi
przepisami prawa. Dzieci pochodz4ce z rodzin o niskim statusie materialnym otrzyrnuj4
wsparcie z MOPSu na dofinansowanie obiad6w w przedszkolu.

Ramowy rozk\ad dnia przyjgty w przedszkolu uwzglgdnia zalecane proporcje
zagospodarowania czasu w tym na aktywnoSd i rvyciszenie dzieci. Sale maj4 wydzielone
obszary do zajg| dydaktycznych i do relaksu (lelaczki, wyktadzina dywanowa).Przezjeden
miesi4c wakacyjny przedszkole prowadzi dylur.

W Przedszkolu redagowana jest Gazetka Przedszkolaka - kwartalnik dla rodzic6w
i dzieci zawierajqcy ciekawe porady i nowinki z dziedziny pedagogiki, psychologii
i logopedii jak r6wnie? interesuj4ce zadania dla dzieci wspieraj4ce ich rozw6j
grafomotor yczny,j gzykowy i estetyczny.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Szczy'ku na biez4co doskonali sw6j warsztat
pracy bior4c udzial. w r6znych szkoleniach i warsztatach (potwierdzonych zalwiadczeniami
i certyfikatami). Dyrektor bierze czynny tdzial we wszystkich dzia\aniach nauczycieli,
w opracowaniach dokumentacji zgodnej z wymogami prawa oSwiatowego, prawidlowo
realizuje zadaria zwipzane z powierzonym stanowiskiem dyrektora oraz z finkcjq
nauczyciela a prowadzone przez niego Przedszkole jest miejscem bezpiecznym,
sprzyjaj4cym rozwoj owi dzieci.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzlcu
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuflczej oraz innej dzialalnoSci statutowej przedszkola: nie stwierdzono.
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ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecef.
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podpis dyrektora plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie od ru protokolu kontroli:

t-Drt9s 3i*si.. . *}*., *9.P ,

yrektora plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrze1efi dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Stqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricow 4la, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust, I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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