
DK-88.5533.2.20.2018

Protok6l kontroli doralnej

l. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 10 w Bielsku-Bialej, ul. Akademii UmiejgtnoSci 34,

43-300 Bielsko-Biala.

ImiE i nazwisko dyrektora szkoly: Malgorzata Kasowska.

Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty, ul.

Powstaric6w 47 a, 40-024 Katowice.

Imi g i nazwisko kontroluj 4ce go : B ozen a W alaszczyk.

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 13 lutego 2018 r.,

DK-BB.5533,2.20.20t8

Termin rozpoczqcia i zakonczenia kontroli: 16 lutego 2018 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisarni art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo

oSwiatowe - Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z pdin. zm.): prawidlowoSd wykonywania przez

dyrektora publicznego przedszkola zadaf w zakresie nadzoru pedagogicznego oraz

zadafi statutowych w zwiqzku z ocenQ pracy dyrektora.

8. CzynnoSci kontrolne:

dokonano analizlz dokumentacj i :

o Statut Przedszkola nr 10 w Bielsku-Bialej,

Przedszkolny Zestaw Pro gram6w,

Protokoly posiedzeri Rady Peda go gicznej - rok szkol ny 201 61 2017 i 2017 I 201 8,

Uchwaly Rady Pedagogicznej - rok szkolny 201612017 i 201712018,

Roczny Plan Pracy Przedszkola nr 10 w B-B - rok szkolny 201612017 i 201712018,

o Miesigczne plany pracy,

Plan nadzoru pedagogicznego nalata szkolne 201212013 - 201712018,

Sprawozdania ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego za lata

201212013 - 201612017 (zal i II semestr) i I semestr 201712018,

o Raport z ewaluacji wewngtrznej za rok szkolny 201612017 ,,Rodzice sq partnerami

przedszkola",

o Regulamin Rady Pedagogicznej,

o Dzienniki zaiE(, przedszkolnych - rok szkolny 201712018,

a

a

a

a

o

o

r{
(6

o
+Jth

parafu kontrolujqcegoPorofn ,$trektoro
l,{,0,ry

Itr)4



c\
rg

L
+J
lr')

o DziennikizqE6logopedycznych - rok szkolny 201712018,

o Dokumentacja obserwacji zaJec,

o Arkusze kontroli dziennik6w, miesiqcznego planu pracy wychowawczo-dydaktycznej,

dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji wstqpnej

dragnozy pedago gi cznej,

. Dyplomy, certyfikaty, inne dokumenty potwierdzaiqce szkolenia, osi4gniEcia i udzial

w przedsiqwziqciach,

o Dokumentacja ocen: pracy nauczyciela i dorobku za okres stazu.

przepr ow adzono rozmowy z:

o Dyrektorem szkoly - paniqMalgorzatqKasowsk4

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci: kontrolE

zrealizowano w zwiqzku z wnioskiem dyrektora Przedszkola nr 10 w Bielsku-Bialej, pani

Malgorzaty Kasowskiej o dokonanie oceny pracy, kt6ry wplynql do Kuratorium OSwiaty

w Katowicach 26.01.201 8 r.

Przedszkole funkcjonuje w oparciu o:

o Statut Przedszkola nr 10 w Bielsku-Bialej, uchwalony przez RadE Pedagogiczn4

28.11.2017 r. - uchwalanr 1012017118,

o Przedszkolny Zestaw Program6w Nauczania dopuszczony przez dyrektora, po

zaopiniowanit przez radE pedagogtcznq- uchwala nr 21201712018,

W Planie Nadzoru Pedagogicznego, opracowanp ptzez dyrektora na poprzedni i biez4cy

rok szkolny, zaplanowano wynikaj qce z rozporzqdzenia formy:

ewaluacja wewnqtrznz, np., rok szkolny 2012113 - Efekty dzialalnoSci dydaktycznej,

wychowawczej r opiekuriczej oraz innej dziaialnoSci statutowej, Respektowane sq

norrny spoleczne; 2013114 - Funkcjonowanie przedszkola w Srodowisku lokalnym,

Promowana jest wartoS6 wychowania przedszkolnego; 20l4ll5 - Koncepcja pracy

przedszkol a slu?y rozwojowi zainteresow ah przyrodniczyclt dzieci 2015116 - Efekty

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzia\.alnoSci

statutowej, Dzieci sq aktywne ; 201 6 I 17 - Rodzice sq partnerami przedszkola.

kontrole przestrzegania prawa pruez nauczycieli, np.: przestrzeganiaprzez nauczycieli

przepis6w dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej,

realizowania przez nauczycieli zagadmeri podstawy programowej, systematyczne
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prowadzenie obserwacji pedagogicznej, zapewnienie bezpieczefistwa dzieciom

podczas zfuaw w ogrodzie przedszkolnym.

o wspomaganie nauczycieli w reahzacji ich zadan (diagnoza, dzialania rozwojowe,

w tym doskonalenie zawodowe, szkolenia i narady w ramach SORE),

Plan nadzoru na poprzedni rok szkolny zostal. przedstawiony radzie pedagogicznej

31.08.2016 r., a na bieaqcy 3L08.2017 r. Zaplanowane w poprzednim roku szkolnym

kontrole, obserwacje, wspomaganie zostaly zrealizowane. Dyrektor przedstawila radzie

pedagogicznej sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego na I i II semestr roku

szkolnego 201612017, w tym wnioski i rekomendacje, np.:

o prowadzid zajgcia i zabawy z wykorzystaniem eksperyment6w, do6wiadczeri

i samodzielnego wyci4gania wniosk6w przez dzieci,

. doskonalii wsp6lpracQ w zakresie organizowaniaimprezprzedszkolnych,

o kontynuowad wsp6lpracE z rodzicami i zapraszanymi goSimi w zakresie gloSnego

czytania.

W planie na breZqcy rok szkolny nie zaplanowano nowej formy nadzoru pedagogicznego:

monitorowania, ale przeprowadzono je, jak wynika ze sprawozdania za I semestr

przedstawionego radzie pedagogicznej 14.02.2018 r.: ,,W pierwszym p6hoczu dyrektor

monitorowal. na biehqco obszar pracy nauczyciela - zapewnienie bezpieczeristwa dzieciom

podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym stwierdzajqc, i2 nauczyciele przestrzegajq zasad

bezpieczeirstwa podczas pobytu w ogrodzie, jednakze na poprawp zasluguje: przygotowanie

i prowadzenie zabaw kolowych w ogrodzie oraz wprowadzenie zawod6w z elementami

rywalizacji z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych (plaskie kola, tunele, slupki itp.).

Dyrektor prowadz4c obserwacje pobytu dzieci w ogrodzie stwierdza, 2e pobyt ten jest

ni edo statec znie zaplanowany. "

Na podstawie wniosk6w ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego

wdrozono r6znorodne dzialania np.: szkolenia dla Rady Pedagogicznej zwtqzane

z rozporzqdzeniem dotycz4cym pomocy pedagogiczno-psychologicznej oraz w zwiqzku

z wprowadzeniem nowej podstawy programowej. W zakresie wsp6lpracy z rodzicani

opracowano Plan wsp6lpracy z rodzicami oraz w planach miesiEcznych zostala wprowadzana

informacja nt. wsp6lpracy z rodzicami w danym miesiqcu. Efektami zrealizowanych zadah

bylo:

o podniesienie jako6ci pracy, dzigki wsp6lpracy zrodzicami i zwiEkszeniu efektyr,vnoSci

pracy w grupach,

o podwyzszenie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie kolejnych stopni awansu

zawodowe go pr zez nauczy cieli,
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. wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola,

o terminowoSi wykonywania zadah.

W biezqcym roku zrealizowarro 7 obserwacji zajg(,, dokumentacja nie zawiera negatywnych

uwag, tylko wskazowkr do dalszej pracy mniej doSwiadczonych nauczycieli. Na bieZqco jest

kontrolowana dokumentacj a przebie gu nauczania.

W ramach szkolet'r SORE przedszkole drugi rok wdraza zadania zwiqzane z pojEciami

matematycznq w r6znych aspektach. DziEki temu nauczyciele wzbogacili sip o nowq

wiedzg, kt6rq wykorzystujq podczas zajge prowadzonych z dziedmi. Dzieci z grqpy

starszak6w uczestniczy\y w Olimpiadzie matematycznej, zajmt44c wysokq lokatq. Udalo siE

doposazyi placowkq w pomoce dydaktyczne do ciekawszego prowadzenia zajg| w tym

zakresie.

Dyrektor przedszkola ocenia pracQ nauczycieli (losoba) i dorobek zawodowy za okres stazu

(1 osoba) zgodnie z przeprsarn| a takhe prawidlowo podejmuje czynnoSci w postqpowaniu

o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego:

o projekt planu rozwoju zawodowego zatwierdzony 10.09.2012,

. przydzielenie nauczycielowi odbywaj4cemu staZ opiekuna 5.09.2012,

. zapewnienie prawidlowego przebiegu stazu - kontrakt z.awarty pomiEdzy opiekunem

stazu a nauczycielem kontraktowym,

o zawiadomienie rady rodzic6w o dokonywanej ocenie 26.05.2015

. sprawozdanie zlolone przez nauczyciela 8.06.2015,

o ustalenie oceny dorobku zawodowego za okres staZu 16.06.2015.

Dyrektor wsp6ldziala Akademi4 Techniczno-Humanistycznq w Bielsku-Bialej w organizacji

praktyk pedagogicznych - w roku szkolnym praktyki realizuje od 4 do 10 student6w.

Przedszkole prowadzi dla kaldego oddzialu dziennik zajg(, oraz dziennik zajEd

logopedycznych w kt6rych dokumentuje siq przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej

w breaqcym roku szkolnym, zgodnie z przepisami prawa w zakresie dokonywania wpis6w:

w porzqdku alfabetycznp nazwiska i imiona uczni6w (wyj4tek stanowi4 dzieci, kt6re

dolqczyly w trakcie roku szkolnego), daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania,

imiona i nazwiska rodzic6w oraz adresy ich zamieszkania, jeleli s4 r62ne od adresu

zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodzic6w i numery ich telefon6w, jezeli

je posiadaj4 tematy przeprowadzonych zEee edukacyjnych, potwierdzone podpisem

nauczyciela. W dziennikach odnotowuje siq takhe obecnoS6 dzieci na zajgciach

edukacyjnych. W dziennikach nie stwierdzono sprostowania blqdu lub oczyr,vistej pomylki.
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W szkole dziala Rada Pedagogiczna, jej dzialalnoSd prowadzona jest w oparciu o ustalony

przez niq regulamin, a zebrania sq protokolowane. Rada Pedagogiczna korzysta ze swych

kompetencji stanowi4cych w zakresie, np.:

o zatwierdzania plan6w pracy przedszkola, np. uchwala nr ll20l7l20l8,

o ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly, np. uchwala nr

4120t7/20t8,

o ustalania sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego w celu

doskonalenia pracy przedszkola, np. uchw ala nr 8 / 20 17 I 2Ol 8,

Rada pedag o giczna opiniuj e :

o organizacjg pracy przedszkol a, np. 512017 /2018,

o projekt planu finansowego przedszkola, np. 91201712018,

o wnioski dyrektora o przyznanie natczycielom odznaczeh, nagr6d i innych wyr62nieri,

np. 6/2016/2077,

. propozycje dyrektora szkoly lub plac6wki w sprawach przydzialu nauczycielom

stalych prac i zajgt w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo platnych

zaj96 dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych, np. uchwala nr 61201712018.

Przedszkolaki biorq udzial w wielu r6znorodnych konkursach, og6lnopolskich

i organizowanych przez Srodowisko lokalne (konkurs ekologiczny organizowany przez

Ministerstwo Srodowiska, ,,Przedszkoliada") , a takZe przeglqdach, rywalizacji sportowej, co

potwierdzaj4 dyplomy, certyfikaty i pami4tki udzialu. W biezqcym roku szkolnym dzieci

uzyskaly II miejsce i wyrohnienie w konkursie plastycznym ,,Swieteczna choinka", III

miejsce w konkursie ,,Moje ulubione zwierzqtko domowe" i wyr6znienie w og6lnopolskim

konkursie plastycznym ,,Kahdy przedszkolak dobrze wie, jak bezpiecznie siE bawii".

Przedszkolaki biorq u dzial w

Promowanie przedszkola odbywa sig poprzez prezentowanie osi4gniEi wychowawczo-

dydaktycznych wychowank6w w Srodowisku lokalnym, og)"aszanie konkurs6w

miEdzyprzedszkolnych, flp.r ,,Zyj zdrowo i kolorowo", ,,Konkurs piosenki wiosennej",

konkurs plastyczny ,,Zwiastuny wiosny". W roku 2013 z okazji 5O-lecia Bolka i Lolka

Przedszkole nr 10 w B-B przygotowalo konkurs pod haslem "Bolek i Lolek nasi przyjaciele".

W celu promowania przedszkola prace konkursowe byly wystawiane na terenie MZO,

Ksiqznicy Beskidzkiej i Sp6tdzielczego Klubu ,,BEST" na Zlotych Lanach. Przedszkole

angailuje sig w liczne przedsiEwziEcia o lokalnym zasiggu (Dziefi Dziecka, G6ra Grosza,

,,Pomagamy zwierzgtom przetrwad zimE", poch6d na powitanie wiosny, wystawianie bajek

pfirafa kontrolujqcego
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przygotowanych przez rodzic6w, bale przebieraric6w, odwiedziny w DPS, obecnoSi

przedszkolak6w na uroczystoSci nadania Orderu USmiechu R. Pi4tkowskiej). Przedszkole ma

strong internetowqi gazetkg, a rra FB na bieZqco s4 wpisywane informacje i umieszczane

zdjEcia.

Przedszkole wsp6lpracuje z wieloma instytucjami, np.:

o Ksiqznica Beskidzka - zajpcia biblioteczne, konkursy, warsztaty;

Sp6ldzielcze Centrum Kultury BEST i Rada Osiedla Zlote Laty: przedstawienia

zajpcia muzyczne, konkursy, uroczystoSci;

PCK - pozyskiwanie jablek dladzieci, prowadzenie warsztat6w z pierwszej pomocy;

MOPS - wsp6lne organizowanie programu ,,Bielsko-Biala lqczy htdzi" i Parady

Uhcznej, sporzqdzanie opinii na temat dzieci, wsp6lpraca z kuratorami;

TL Banialuka- wyj3cia na spektakle, sponsoring;

BWA - udzial w wystawach i warsztatach;

Zamek Sulkowskich w Bielsku-Bialej - udzial w warsztatach;

Dom Kultury,,Kubisz6wka" - wsp6lne organizowanie przeglqdu jaselek;

Straz Miejska - organizowanie pogadanek o bezpieczeflstwie, w roku 2016/2017

odbyl sip cykl pogadanek w czterech blokach tematycznych;

Szkola Podstawowa nr 20 - wyjScia na zajgcia lekcyjne, na Swietlicg, wsp6lne

zabawy, quizy, konkursy wiedzy matematycznej i przyrodniczej, korzystanie

z urzqdzeh ogrodowych oraz w okresie zimy g6rki do lazd6w na saneczkach, bale

karnawalowe;

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - warsztaty dla nauczycieli, badania

przesiewowe;

Fundacj a P RAE S TERNO - p edago gizacj a rodzi c6w ;

Fundacja- PROWVITA;

Poradnia diabetologiczna przy Szpitalu Wojew6dzkim - szkolenie nauczycieli

w zakresie cukrzycy;

Klub Gaja - ,,Zaadoptrj rzekE";

Policja Miejska, Wydzial Ruchu Drogowego - pogadanki dla dzieci, Swiatelka

odblaskowe;

GOPR - informacje na temat bezpieczenstwa i zagroAeh w g6rach;

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Bialej - akcja pomocy dzieciom w szpitalu;

Schronisko dlazwierzqt - coroczna akcja zbierania karmy i kocyk6w;

parafa kontrolujqcegoPura.fo dyrektora
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Le6nicz6wka w Wapienicy -

Stra?Po1ama;

Dom Pomocy Spolecznej

mieszkaric6w z wystEpami.

zbieranie kasztan6w dla zwierzqt na zimg;

dla Os6b Starszych w B-B - coroczne odwiedzane

Przedszkole jest doposaZane i remontowane, np.:

o zakup pomocy dydaktycznych zgodnie z potrzebami, meble do grupy maluch6w,

dywany, zabawki, sprzEt kuchenny - meble;

. wyposazonoogr6dprzedszkolny;

o w grupie dzieci starszak6w znajduje siE k4cik komputerowy, kt6ry slu|y do zaigl

dodatkowych;

o sprzQt naglaSniaiqcy - wykorzystywany do uroczystoSci przedszkolnych;

. zostaly pomalowane i wycyklinowane 4 sale;

o zakupiono szafkE do pokoju nauczycielskiego w celu zorganizowania miejsca na

gromadzenie pomocy logopedycznych i krzesN.a do sal dla nauczycieli oraz pokoju

nauczycielskiego.

W kazdym roku szkolnym przed dopuszczeniem przedszkola do rozpoczgcia roku szkolnego

dyrektor wsp6lnie z inspektorem BHP, SIP dokonuj4 przegl4du pod wzglqdem bezpiecznych

i higienicznych warunk6w. Zalecenia wydane przez inspektora BHP stuzq dyrektorowi do

egzekwowania ich wykonalnolci przez Wydzia\.Inwestycji UM. Zgodnie z oSwiadczeniem

dyrektora, przeanalizowanymi dokumentami i obserwacjq przedszkola organizacja pracy

odpowiada przepisom bhp, np.:

o roczny plan pracy i rozklad dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

o liczbadzieci w grupach zgodnazprzepisarni,

o zatrudnienie pracownik6w niepedagogicznych,

o drzwi wejSciowe zabezpieczone elektronicznie,

o 2 apteczki - kuchnia i pok6j nauczycielski,

o wyjScia odnotowywane w zeszycie wyjS6 i dzienniku,

o systematyczne sprawdzanie urzqdzenw ogrodzie,

o 2 razy w roku pr6bna ewakuacja dzieci,

. w czasie wycieczek stosowna hczba opiekun6w,karta wycieczki, apteczka,

o informacje o bezpieczeirstwie dzieciprzekazywane na zebraniach zrodzicami,

o umowa z ftmqochroniarskq.
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W przedszkolu stosuje siE regulamin bezpieczeAstwa, regulamin wycieczek i spacer6w,

regulamin korzystania z urzqdzei ogrodowych, procedury postqpowania w razie zagrolenia

terrorystycznego, procedurE w razie samodzielnego oddalenia siq dziecka przedszkola.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzktt

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dziatralnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczq orazinnej dzialalno6ci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

10. Zgodnie z ari.55 ust. 4 ustawy z 14 grudnia2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz,

59 z p6in. zm.) zaleca siE: nie wydano zaleceri.

podpis kontrol go, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje

prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzehenia dotyczqcego ustaleri zawartych

w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40 - 024 Katowice,

zgodnie z $ 18 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658).

Parafu dyrektora

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

11. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

parafu kontrolujqcego
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