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Protok6l kontroli dora1nej

Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole w Zbytkowie, ul. Wyzwolenia 49, 43-246 Strumieri
Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la
Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ewa Ochwat
Data wydania i numer upowaznieri do przeprowadzenia kontroli: 16 stycznia 2018 roku
Nr DK-BB,5533.2.22.2018

5. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia kontroli: 19 stycznia 2018 roku
6. Tematyka kontroli: Nadz6r pedagogiczny dyrektora przedszkola, ocena stanu

i warunk6w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekufczej oraz innej
dzialalnoSci statutowej przedszkola w zwi4zku z ocen1 pracy dyrektora.

7. Czynnoici 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 ewaluaqi wewngtrznq, plan zajqc
dydaktyczno -wychow aw czy ch, rozmowa z dyrektorem przedszkol a.

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku ocen? pracy dyrektora Przedszkola im. M.
Konopnickiej w Zblttkowie (data wplywu do Kuratorium Oiwiaty w Katowicach 12 grudnia 2017
roku) - nr sprawy: DK-BB.5535.96,2017.

Przedszkole w Zbytkowie realizuje cele i zadania wynikaj4ce z przepis6w prawa
oSwiatowego uwzglgdniaj4c program profilaktyki i program wychowawczy dostosowany do potrzeb
wychowank6w i Srodowiska, w kt6rym funkcjonuje. Przedszkole im. M. Konopnickiej w Zbytkowie
liczy 2 oddzialy, do kt6rych uczgszcza 50 dzieci. W przedszkolu pracuje 5 nauczycieli i 5
pracownik6w obslugi.

Statut Przedszkolaw Zbylkowie jest zgodny z obowiqzuj4cym prawem oSwiatow)rm.
Zajgcia odbywaj4 sig zgodnie z arkuszem organizacyjnym Przedszkola w Zbytkowie na rok szkolny
2017/2018. Organizacjg stalych zajE1, okresla tygodniowy rozklad zajgc ustalony przez dyrektora
przed szko I a na podstawi e zatwierdzonego arkusz a or ganrzacy jnego.

Dyrektor zasiEga opinii nauczycieli i rodzic6w na temat pracy przedszkola
na posiedzeniach RP i biez4cych rozmowach. Dyrektor wlqcza rodzic6w w dzialania wychowawcze
i organizacyjne podejmowane na terenie przedszkola. Wsp6lpracuje z rodzicamr w zakresie
tworzenia programu wychowawczo profilaktycznego. Na podstawie przeprowadzanej na bieaqco
diagnozy potrzeb i problem6w podejmuj e dzialanie angaluj1ce rodzic6w w pomoc w przedszkolu.
We wsp6lpraay z rodzicami zorganizowal szereg wyjazdow dzieci na wycieczki i imprezy
okolicznoSciowe. Dyrektor organizuje pracA przedszkola zgodme z zatwierdzonp arkuszem
organizacyjnym, przepisami prawa oSwiatowego i prawa wewngtrznego.

Wsp6lpracuje z instytucjami: Szkol4 Podstawow4 w Strumieniu, Niepubliczna Szkol4
Podstawow4 ,, Odyseja" w Strumieniu, Stowarzyszeniem MitoSnik6w Zbylkowa, Kolem Gospodyii
Wiejskich w Zbytkowie, Poradniq Psychologiczno-Pedagogicznq w Cieszynie i Skoczowie,
Bibliotek4 Publiczn4 w Zbytkowie i w Strumieniu, NadleSnictwem w Pruchnej, Gminno-Miejskim
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Osrodkiem Kultury w Strumieniu, Komend4 Policji w Strumieniu, Ochotnicz4 Strah4 Poilam4
w Zbytkowie, Stowarzyszeniem ekologicznyrn" Eko Zycie" w Chybiu, I(lubem" Gaja" z Wilkowic,
Przedszkolem Nr 10 im. J. Tuwima w Czerwionce-Leszczynach, Przedszkolami Gminy Strumieri,

Miejskim Osrodkiem Pomocy Spoleczn4 w Strumieniu, Parafi4 i Akcj4 Katolick4 w Strumieniu,

Gazetami lokalnymi : Nowa Formacja, Dziennik Zttchodni, Glos Zierni Cieszynskiej

Rzemieslnikami, zakladami pracy, bankami, prywatnymi przedsigbiorstwami, Uniwersytetem

Sl4skim w Cieszynie, Powiatowym Urzgdem Pracy w Cieszynie, Wsp6lpraca z organami

nadrzgdnymi -tJrz4d Miejski w Strumieniu, Kuratorium Oswiaty w Katowicach Delegatura Bielsko-
Biala, ZOS Strumieri. Dyrektor dba o czynny udzial dzieci w konkursach, przeglqdach

organizowanych na terenie gminy, osi4gnigcia dzieci prezentuje na gazetce dla rodzic6w.
Dyrektor dwa razy do roku przekazuje 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

bieh4co na stronie internetowej.
Kontroluje spelnianie obowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, pracuje

zgodnie z podstaw4 programow4. Wsp6lpracule z rodzicami w zakresie spelniania przez ich dzieci

obowi4zkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi4zku szkolnego i obowi4zku nauki.

Prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie obowi4zuj4cyrni przepisami prawa.

Dyrektor prowadzi szkolenia rady pedagogicznej, opra.cowuje plan nadzoru pedagogicziego,

realizqe go i dokumentuje. Dyrektor opracowuje na kolejny rok plan nadzoru pedagogicznego, kt6ry
w szczeg6lnoSci zawiera: cele, przedmiot ewaluacji wewtrgtrznej, jej harmonogram, tematykg

i terminy przeprowadzanej kontroli przestrzegania przez naur;zycieli przepis6w prawa dotycz4cych

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej

przedszkola, tematykg szkoleri i narad dlanauczycieli, opracorvuje plan obserwacii zajgC nauczyciel|
monitoruje realizacjepodstawy programowej i pomocy psychologiczno 1edagogicznej.
Dyrektor w terminach okreSlonych przepisami prawa oSwiatowego przedstawia Radzie

Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego( do 15 wrzeSnia).

Dyrektor podejmuje dzialania wzbogacajqce wyposai:,eme przedszkola w celu podniesienia
jakoSci pracy. Dzigki jego staraniom przedszkole posiada tablicg interaktylvn4, bogate wyposazenie

w pomoce do pracy z dziecmi i przyjazne dla dzieci sale pr:ledszkolne. Dyrektor planuje r wdrala
przedsigwzigcia skierowane na rozw6j przedszkola wsp6lpracuj4c z innymi organizacjamr.

W przedszkolu realizowane sQ programy i projekty:
o ,, Akademia AQUA FRESH"- program profilaktyki higieny jamy ustnej

o ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury"- program edukacji ekologicznej
o ,, Mamo, tato wole wodg"- program edukacyjny w zakresie roli wody w Zyciu czlowieka
o ,,Przedszkoliada" program edukacji zdrowotnej- systern rozrywki ruchowej

Dyrektor monitoruje podejmowane przez nauczycielr dzialama zmierzajqce do doskonalenia
jakoSci pracy poprzezwywiady i planowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz nadz6r nad

Sciezk4 awansu nauczycieli. Opracowuje na kaldy lok szkolny zgodnie z przepisami plan nadzoru

pedagogicznego, w kt6rym uwzglEdnia podstawowe kierunki polityki oSwiatowej paflstwa, kuratora

bS*iuty woj. Sl4skiego oraz wnioski z nadzoru pedagogrcznego przedszkola. Na biez4co kontroluje

przestrzeganie przez nauczycieli przepisow prawa dotycz4cych dzialalno6ci dydaktycznej,

wychowawczej i opiekufrczej oraz innej dzialalnoSci statutowej oraz dokumentuje czynno6ci

kontrolne. Kontrola odbywa sig poprzez monitorowanie realizacjt podstawy programowej,

wskaZnik6w oceniania, brak6w dokumentacji, kontrolg program6w nauczania i kontrolg

dokument6w prowadzonych w formie papierowej. Dyrektor przeprowadza ewaluacjg wewnEtrznq

i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakoSci pracy, przedszkola oraz dokumentuje

przeprowadzonqw przedszkolu ewaluacjg. Raporty zprz,eprowadzonych ewaluacji prezentowane s4

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

zapewniapomoc nauczycielom w realizacjr ich zadah. Planuje i prowadzi obserwacjq r62nych zajEl
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zgodnie z opracowanym planem, a wyniki omawia z nauazycielami. Dyrektor wykorzystuje wnioski
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nwdzoru pedago gi cznego do pl anowania pracy przedszkol a." piu" pracy przedrzt<-oti jest pizedstawiony na posiedzeniach RP. Dyrektor realizuje wskazane

zalecenia i wnioski organu rpiu*riq"" go nadz6r pedagogiczny. Przed rozpoczqciem nowego roku

szkolnego dokonuje p'rzegladu bazy pod k4tem BHP. Organizuje pracq przedszkola zgodnie

,prr"p,lru i BHP. bbu 
- o estetyczny wygl4d przedszkola i otoczenia. W wyniku starafi

odremontowano przedszkole.
Dyrektor zapewnia opiekg dzieciom podczas zajgd organizowanych w ptzedszkolu i poza

nim. prowadzi zastgpstwa za-nauczycielinieobecnych. Dyrektor rozpoznaje potrzeby wychowank6w

poprzez rozmowy , n*"ry"ielami, wychowawcami, rcdzicami. Organizuje r6znorodne formy

pomocy z organem pro*udr4rym, doZ'ywianie zgodnie z potrzebami wychowank6w i zgodnie

Zprr"piru i prawa. Dokonujeo""ry pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego zgodnie

zprzepisami prawa.
Na terenie przedszkola organizuje praktyki pedagogiczne wsp6lpracuj4c zuczelniami',

Uniwersytet Slqski filia w Cieszynie oigaiizacja, Wylsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu

w\-odzi,WyZsza Szkola Humanitas w Sosnowcu,Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej.

Dyrektoi zairudfia wykwalifikowan? kadrg pedagogicznq i przydziela nauczycielom zajgcia zgodnie

z rch kwalifikacj u i or* na bie1qco monitoruje realizacjg podstawy programowej. Dyrektor

diagnozuje problimy i potrzeby *y"iro*u*cze oraz wdrala program wychowawczy i ptofilaktyki

* p.r.dsrkotu. Ootonule r6wnie2 ewaluacji podejmowanych dzial.ah wychowawczych

i profilaktycznych. Planuje i organizuj e zehrania RP zgodnie zprzepisami prawa otazprzestrzega jej

klmpetencji. Realizuje uchwaly stanowiEce rady pedagogicznej oraz upowszechnia akty prawa

wewngtrznlgo. Umoiliwra dziaLanie organ6w samorz4du przedszkola zgodnie zptzeptsami prawa

oru, ,itulonym regulaminem, zasiggajego opinii oraz uwzglgdnia j4 w sprawach dotyczqcych Zycia

przedszkola.
Dyrektor rozp oznaje potrzeby nauczycieli w zakresie wyksztalcenia zawodowego, planuje

i organizuje doskonalenie ziwodowe zgodni e z potrzebami przedszkola. Przestrzega przepis6w

dotjczqcych awansu zawodowe go nauczycieli. Dba o prawidlowe zapisy w statucie w zakresie

okrl5lenia praw dziecka, upowszechnia wiedzg o jego prawach, czuwa nad ich respektowaniem.

W iwoich dziataniach kieruje sig dobrem wychowank6w, trosk4 o ich postawq moraln4

i obywatelsk4, ksztaltuje postawg poszanowania wolnoSci sumienia i szacunku dla ku2dego

czliwieka. I{ultywuje lradycjg przedszkol a poprzez prowadzenie kroniki, jubileuszy i kontakt

z emeryl.ami. Oiganizuje obchody rocznic i Swiqt paristwowych. Wsp6lpracuje z organizacjami

dzialajqcymi na Grenie przedszkola. Uczestniczy w spotkaniach z rodzicami zgodnie z potrzebami

oraz wlqcza ich w dzialania przedszkola.
Dyrektor wsp6ltworzy plan pracy dla oddzialu, w kt6rym rcalizuje zqEcia dydaktyczno -

wychowaw "r" ,rui realizuje podstawg programowq. Proces zajgd dostosowuje do mozliwoSci

potrzeb wychowank6w, prowadzi dokumentacjg przebiegu nauczaniazgodnie zprzeprsaml

l. Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zlr,:tt

ze stwierdzonyrru nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono'

2. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dma 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz.tJ.2017 poz.59 zezmianami) nie wydano zalecef.
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WIZYTATOR
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miejsce i data podpisania protokolu

1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
i)Y lt llK I ( )l( i,iiZIit)SZKOLA

26. aZ. b tB ".

26.02. 7o rt ,z. ir:r,.\'1.

Dyrektorowi plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotwowanych zastrzeiefi dotyczqcych ustalefi zawartych
w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaric6w 41a,40-024 Katowice, zgoinie
z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sf,rawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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