
DK-BB.5533.2.8.2018

Protok6l kontroli dorainej

1.. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole w Strumieniu, ul. Mtyrfiska 10r 43-246 Strumierfi
2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstarfic6w 41a
3. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat,Ilona Wloch
4. Data wydania i numer upowa2nieri do przeprowadzenia kontroli: 15 stycznia 2018 roku

Nr DK-B8.5533.2.8.201 8
5. Terminy rozpoczgciai zakofrczenia kontroli: 18 stycznia 2018 roku
6. Tematyka kontroli: Nadztir pedagogiczny dyrektora przedszkola, ocena stanu

iwarunk6w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekurlczej oruz innej
dzialalno5ci statutowej przedszkola w rwiqzku z ocenq pracy dyrektora.

7. Czynno5ci kontrolne: analiza dokumentacji przedszkola, statut przedszkola, dzienniki,
kwalifikacje nauczycieli, protokoly rady pedagogicznej, uchwaly rady pedagogicznej,
dokumentacjg pedagoga, sprawozdania, diagnozy, dokumentacjg nadzoru pedagogicznego
prowadzonego przez dyrektora przedszkola, raport z ewal,uaqi wewngtrznej, plan zajqc

dydaktyczno-wychowaw czych, rozmowa z dyrektorem przedszkola.
8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku oceng pracy dyrektora Przedszkola w Strumieniu (data
wptywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 12 grudnia 2017 roku) - nr sprawy: DK-
88.5535.97.2017.

Przedszkole w Strumieniu realizuje cele i zadania wynikaj4ce z przepisbw prawa
oSwiatowego uwzglgdniaj4c program profilaktyki i program wychowawczy dostosowany do potrzeb
wychowank6w i Srodowiska, w kt6rym funkcjonuje. Przedszkole w Strumieniu liczy 7 oddzial6w, do
kt6rych uczgszcza 156 dzieci. W przedszkolu pracuje 14 nauczycieli i 14 pracownik6w obslugi.

Statut Przedszkola w Strumieniu jest zgodny z obowiqzuj4cym prawem oSwiatowym.
Zajgcia odbywajq sig zgodnie z arkuszem organizacyjnym Przedszkola w Strumieniu na rok szkolny
201712018. Organizacjg stalych zajg6 okreSla tygodniowy rozklad zajg(, ustalony przez dyrektora
przedszkola na po dstawie zatwierdzone go arkusza or ganizacy jnego.

Dyrektor zasigga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy przedszkola
na posiedzeniach RP i bie24cych rozmowach. Dyrektor wlqcza rodzic6w w dzialania wychowawcze
i organizacyjne podejmowane na terenie przedszkola. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie
tworzenia programu wychowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzonej na bie24co
diagnozy potrzeb i problem6w podejmuj e dzialarie angazuj4ce rodzic6w w pomoc w przedszkolu.
We wsp6lpracy z rodzicami zorganizowal szereg wyjazd6w dzieci na wycieczki.
Dyrektor organizuje pracA przedszkola zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym,
przepisami prawa oSwiatowego i prawa wewngtrznego.

Wsp6lpracuje z instytucjami: Uniwersltet Sl4ski filia w Cieszynie organizacja praktyk dla
student6w, warsztaty dla dzieci uczestnictwo pracownik6w US w jury; Biblioteka w Strumieniu
spotkania z ciekawymi lud2mi, przedstawienia, rcalizacja cyklu zajE6 ,, Cztery pory roku zksiqik{' -
Szkola Podstawowa w Strumieniu - konkursy wizyty w szkole, przedstawienia; MGOK
przedstawienia w wykonaniu dzieci- korzystanie z sali widowiskowej, Urz4d Miejski - wizyty
w,,Galerii pod ratuszem", (Jdzial dzieci w konkursach, przegl4dach organizowanych na terenie
grniny - prezentowanie osi4gnigi dzieci na gazetce dla rodzic6w.
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Dyrektor dwa razy do roku przekantje organom przedszkola w formie sprawozdania
informacje o osi4ganej jakoSci pracy przedszkola. Promuje przedszkole w Srodowisku lokalnym
poprzez organizowanie szeregu imprez okolicznoSciowych i cyklicznych, o kt6rych informuje na
biehqco na stronie internetowej.

Dyrektor wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjarri dzialaj4cymi w Srodowisku. Migdzy
innymi z Komend4 Powiatow4 Policji w Strumieniu, Stra24 Pohamq,, Hospicjum, Pogotowiem
Ratunkowym i Bibliotekq.

Kontroluje spelnianie obowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, pracuje
zgodnie z podstaw4 programow4. Wsp6lpracuje z rodzicami w zakresie spelniania przez ich dzieci
obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowipku szkolnego i obowipku nauki.
Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowipujqcymi przepisami prawa.

Dyrektor prowadzi szkolenia rady pedagogicznej, w tym:
o Organizacja szkoleri dla pracownikdw i nauczycieli gminy Strumieri
o Szkolenia zorganizowane dla nauczycieli :
o ,, Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zrachowaniami agresywnymi"

04.03.2014r.
o ,, Zabaw! i tarice integracyjne" - 08.01.2015r
. ,, Wykorzystanie dramy w pracy z dzieckiem" - 27.02.2017r.
o,,Piosenka sportowa"-30.03.2017r
o ,, Jakwesprzet dziecko z zaburzeniami lekowymi'- 27.04.2017r.
o Zmiany w edukacji przedszkolnej- nowa podstawa programowa- 28.06.2017r
o ,,Muzyczna mapo Polski" 23.I1.2017r.
o Szkolenie z zalcresu pierwszej pomocy - 27.11.2017r

Dyrektor podejmuje dziatania wzbogacaj4ce wyposazenie przedszkola w celu podniesienia
jakoSci pracy. Dzigki jego staraniom przedszkole posiada tablicg interaktywn4, bogate wyposaZenie
w pomoce do pracy z dzietmi i przyjazne dla dzieci sale przedszkolne. Dyrektor planuje i wdraZa
przedsigwzigcia skierowane na rozw6j przedszkola wsp6lpracujqc z innymi organizacjarri.

W przedszkolu realizowane sQ programy i projekty:

o Promowanie dzialari prozdrowotnych poprzez realizacje programfw nauczycieli
o ,, Warto zdrowym byt" - program zdrowotny dla dzieci 5,6- letnich- 2013-2015r.
o ,,Wiem co jem" -zajgcia kulinarne - propagowanie zdrowych nawykdw |ywieniowych

w trakcie przygotowwania potraw przez dzieci- 2016r.
o Realizacja ogdlnopolskich programiw i projektdw edukncyjnych o charaherze

pr o z dr ow o tnym, e ko I o gi cznym, charytatyw nym
o ,, Czyste powietrze wok6l nos" , ,, Szkola czystych rqk ,, ,,Zltwienie na wagg zdrowio", ,,

Akodemia Aquafresh", ,,Klub zdrowego przedszkolako", Zdrowo jem, wigc wiem" , akcje
zbier ania zuiytych telefon6w, baterii

o ,, Fltnny bunny"- progrom do nauki j. angielskiego
o ,, Kolorowe lvedki" - program dla dzieci uzdolnionych plastycznie
o ,, W iwiecie wartoici" - do ksztaltowania odpornoSci emocjonalnej dzieci
o ,, Ka2dy zuch do przedszkola chodzi juZ" zajgcia adaptacyjne dla przyszlych

przedszkolakdw

Dyrektor monitoruje podejmowane przez nauczycieli dzialania zmierzaj4ce do doskonalenia
jakoSci pracy poprzez wywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraznadz6r nad
Sciezk4 awansu nauczycieli. Opracowuje na kazdy rok szkolny zgodnie z przepisami plan nadzoru
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pedagogicznego, w kt6rym uwzglgdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej paristwa, kuratora
^oS*iaty 

woj. Sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego przedszkola. Na biehqco kontroluje

przestizeganie 
-prziz 

nauczycieli przepis6w prawa dotycz4cych dzialalnoSci dydaktycznej,

wychowawczq'i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej oraz dokumentuje czynnoSci

kontrolne. Kontrola odbywa sig poprzez monitorowanie realizacii podstawy programowej,

wskaZnik6w oceniania, brak6w dokumentacji, kontrolg program6w nauczaria i kontrolg

dokument6w prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza ewaluacjq wewngtrzn4

i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jako6ci pracy, przedszkola otaz dokumentuje

przeprowadzonqw przedszkolu ewaluacjg. Raporty zprzeprowadzonych ewaluacji prezentowane s4

na posiedzeniach RP a wnioski wykorzystywane do planowania pracy przedszkola. Dyrektor

zapewniapomoc nauczycielom w realizacjiichzadah. Planuje i prowadzi obserwacjq t&nychzajg(,
zgodnie, op.u"o*unym planem, a wyniki omawia z nauczycielami. Dyrektor wykorzystuje wnioski

wynikaj qce 
^ 

z nadzoru pedago gicznego do planowania pracy przedszkola.- 
Pian pracy przedszkola jest przedstawiony na posiedzeniach RP. Nauczyciele zaarrgeiilowani

sQ w pracg w zespoNach przedmiotowych i wychowawczych. Sklady osobowe ww. zespol6w

i wnioski z raport6w odnotowane sQ w protokolach z posiedzeri RP. Dyrektor realizuje wskazane

zalecenia i wnioski organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny. Przed rozpoczqciem nowego roku

szkolnego dokonuje przegl4du bazy pod k4tem BHP, co odnotowuje w ksiTce przeglqd6w.

Organizuje pracg przedszkola zgodnie z przepisarni BHP. Dba o estetyczny wyglqd przedszkola

i otoczenia. W wyniku starari odremontowano przedszkole.
Dyrektor zapewnia opiekg dzieciom podczas zajgt organizowanych w przedszkolu i poza

nim. Prowadzi zastgpstwa za nauczycieli nieobecnych. Zapewnia i kontroluje realizacig przez

nauczycieli zalecef_ zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej otaz ich
realizacjg podczas obserwacji, rozm6w i analizy dokumentacji nauczyciela. Dyrektor rozpoznaje

potrzeby wychowank6w poprzezrozmowy znatczycielami, wychowawcami, rodzicami. Organizuje

i6Znorodne formy pomocy z organem prowadz4cym, doZywianie zgodnie z pottzebwni

wychowank6w i zgodnie z przepisami prawa. Dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku

zawodowego zgodnie z przepisami prawa.
Na terenie przedszkola organizuje praktyki pedagogiczne wsp6lpracuj4c ztrczelniami;

Uniwersytet Sl4ski w Katowicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie orazWyhsza Szkola Biznesu

w D4browie G6rniczej. Praktykanci bardzo czgsto zostajq na wolontariacie i chqtnie pracujq.

Dyrektor zatrudnia wykwalifikowanq kadrg pedagogicznq,i przydziela nauczycielom zaigcia zgodnie

z ich kwalifikacjami oraz na bieZ4co monitoruje realizacjg podstawy programowej.

Dyrektor diagnozuj e problemy i potrzeby wychowawc ze oraz w drala program wychowawczy

i profilaktyki w przedszkolu. Dokonuje r6wnie2 ewaluacji podejmowanych dzialafwychowawczych
i profilaktycznych. Planuje i organizuje zebraniaRP zgodnie zprzepisami prawa orazprzesttzega jei

kompetencji. Systematycznie analizuje zapisy statutowe wraz ze zmieniaj4cymi sig przepisami

prawa. Realizuje uchwaly stanowi4ce rady pedagogicznej oraz upowszechnia akty prawa

wewngtrznego. Umo2liwia dzialanie organ6w samorz4du przedszkola zgodnie zprzepisami prawa

oraz ustalonym regulaminem, zasiggajego opinii oruz uwzglgdnia jq w sprawach dotycz4cych ficia
przedszkola.

Dyrektor rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie wyksztalcenia zawodowego, planuje

i organizuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami przedszkola. Przestrzega przepis6w

dotyczqcych awansu zawodowego nauczycieli. Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie

okreSlenia praw dziecka, upowszechnia wiedzg o jego prawach, czlJwa nad ich respektowaniem.

W swoich dzialaniach kieruje sig dobrem wychowank6w, trosk4 o ich postawg moraln4

i obywatelskA ksztahuje postawg poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla kaZdego

czlowieka. Kultywuje tradycjg przedszkola poprzez prowadzenie kronik, jubileusze i kontakt

z emerytami. Organizuje obchody rocznic i Swi4t paristwowych. Wsp6tpracuje z organizacjani
dzia\.ajqcymi na terenie przedszkola. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami zgodnie z potrzebami

orazwlqcza ich w dzia\atia przedszkola.
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Dyrektor wsp6hworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6rym realizuje zajgcia dydaktyczno -

wychowawcze oraz realizuje podstawg programow4. Proces zajg6 dostosowuje do mo2liwo6ci
potrzeb uczni6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczaniazgodnie z przepisami.

1. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiryku
ze stwierdzonymi nieprawidlowo5ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekufczej oraziwrej dzialalno5ci statutowej szkoly: nie stwierdzono.

2. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o5wiatowe
(D2.U.2017 poz.59 ze zmianami) nie wydano zalecer[.

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisonia protokolu
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podpis Mntrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

Dvrelftof Qrzedg3kola
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podpis dyrektora placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

A' Jrt" -,a* -t 2.s. 01. M 8r

miejsce i data odbioru protokolu

Dyrehorowi placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prctwo zgloszenia pisemnych, umotywowonych zastrze1eri dotyczqcych ustaleri zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaricfw 41a, 40-024 Katowice, zgodnie
z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw spruwie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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