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Protok6l kontroli doraiinei

Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Miejskie Przedszkole ff l8 w Rudzie Shstie;'

przy ul. Kazimierza4.

Imig i nazwisko dyrektora szkoty/plac6wki: Bo2ena Giil'

Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: slqsti Kurator oswiaty'

ul. Powstaric6w 41a, 40'024 Katowice'

Imig i nazwisko konholuj 4ce go : Barbara Romanowska-Kruszyriska.

Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 74 stycznia

201 8 r., DK-GL.553 3.2.12.2018.

Terminy rozpoczgcia i zakoiwzenia kontroli (ze wskazaniem dni, w ktdrych odbywaly

sig czynnoici kontrolfi: 3l stycznia i 1 lutego 2018 r'

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art' 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe):

realizacja pruez dyrektora zadah w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;

wsp6ldzialan ia ze szkolami wyzszymi; wsp6lpracy z radq pedagogiczn4 i rodzicami;

organizacji ksztatcenia dzieci posiadaj4cych orzeczetrie o potrzebie ksztalcenia specjalnego;

prowadzeniazEQe z dzie|mi oraz doskonalenia zawodowego; wykonywania innych zadan

wynikaj4cych z przepis6w szczeg6lnych'

8. Czlmno5ci kontrolne:

1) rozmowa z dyrektorem przedszkola" pani4 Bo2en4 Gil (notatka slu2bowa w aktach

sPrawY);

2) analiza uclostqpnionych dokument6w, tj.: ,,Itrotok6l nr 512016'20t7 z posiedzenia

Rady Pedagoticznej Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie Sl4skiej odbytego

w dniu ol.oleotl", ,oProtok6l t ll20l7-21118 z posiedzenia Rady Pedagogicznej

Miejskiego Przedszkola nr 18 w Rudzie sl4skiej odbytego w dniu 29'08'2017"'

,,uchwala Nr 4l2}l7l20l8 Rady Peclagogicznej Miejskiego Przedszkola

nr 1g w Rudzie Shskiej z drua 29 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia sposobu

wykorzystania wynik6w nadz.oru pedagogicznego, w tym sprawowanego

nad przedszkolemprzezorgan sprawujqcy nadz6r pedagogiczny' w celu doskonalenia

praoy przedszkola," ,,Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Miejskiego Przedszkola

nr tt * Rudzie stqstiei w roku szkolnym 2ol7l2ol8", ,,Arkusz kontroli" - dotyczy

zapewnieni a bezpieczenstwa dzieciom,,, Arkusz kontro li" - dotyczy systematycmosci

prowadzenia obserwacji pedagogicznych, przeprowadzenia badania gotowosci

do nauki w szkole, ,,Arkusz kontroli" - dotyczy poprawnosci i systematycznosci

prowadzenia dziennik a zaiq6, ,,Arkusz kontroli" - dotyczy realizacii podstawy

programowel, ,,AIkuSz monitorowania" - dotyczy organizacji uroczystoSci' "Atkusz
monitorowania" dotyczy udziatu nauczycieli w szkoleniach' "Arkusz
monitorowania" - dotyczy udzialu clzieci w konkursach i przegl4dach' "Arkusz
monitorowania" - dotyczy plan6w miesiqczlych, ,'Arkusz monitorowania" - dotyczy

systematycznoSci przygotowania gazetek dla rodzic6w, ,,Arkusz monitorowania"

- dotyczy organizacji zajicia otwartego, ,,,Arkusz hospitacyjny" - dotyczy oTly

dzialah nauczyciela w zakesie aktywizowania dzieci podczas zaj96, opinia

psychologiczno-pedagog;;; * fu - dotyczy aJI-
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,,lnformacjaopotrzebieudzieleniadzieckupomocypsychologiczno-pedagogicznej
ff ll2otl- dotyczy informowani, 

-."ar"i* 'fl (poswiadczone

za zgodno66 z oryginalem kopie w aktach sprawy); A" *Stf' udostEpniono: "Statut

Miejskiego przedszkola nr tS w Rudzie Sfq;kiti;, "Dziennik 
zajqC specjalistycznych

logopedycznych,korekcyjno-kompe*utyi"yttt'Logopediall2l3t4l5'Rokszkolny
201712018", ,,Dziennik zasEt, .p..Sutirty.znych logopedycznych' korekcyjno-

kompensacvjnvch. Korekcvjno'komp'n'*titt Yl.t'-:"tl:,::"']!r'l,r'o'i?.ziennikX,T;T:?iffi:ffii;;-^;ffi;;;; Rok szkorny z,t,tzot' ImiE

i nazwisko: # "Protokolarz"' 
segregato^r n:':.,:'Xf''Jfil

; tr;tr1'mori^*i*ia i skierowania, ,,Regulamin Radv

Pedagogicznej vri+rtiteo Przedszko'u 3, 11 -,:-:'O:;:,"1',1sjt''o ::::tr;

p arala dy rekto r a s zk oly/pl ac dw k I

l)_

::'"::ffi; #'"'r,}ii;;ii';", pedagogicznej Miejskiego przedszkora

nr 1g w Rudzie slqskiej z dnia 2g sierpnia z0tir.i,,,I.Ichwala t 101201712018 Rady

pedagogicznej rrrie.;sr.iego Przedszkola * rt w Rudzie slqskiej z dnia 28 listopada

2o|Tr,wsprawieprzedstawieniadouchwaleniaprojektustatutuMiejskiego
Przedszkola nr ,t '* Rudzie Sl4skie';"' "Uchwala 

ff lll2}l7t20l8 Rady

pedagogicznej Mieiskiego Przedszkoh; id w'Rudzie Slaskiej z dnia 28 listopada

20|Tr.wsprawieuchwaleniastatutu,,,,,Uchwalanr6120:t7,2018Rady
PedagogicznejMiejskiegoPrzedszkola*rg-wRudzieSl4skiejzdnia2gsierpnia
Zal|r.wsprawiezatwierdzeniarocznegoplanupracyna-rokszkolny20117120118",

,,Uchwala ff 3t2ol7l2olg Rady 
"r.augogi.rn..1 Miejskiego Przedszkola

nr 1g w Rudzie shskiej w sprawie ustalenia organizacji doskonalenia zawodowego

nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 18 w i'udzie Stqslde.i z dnia 29 sierpnia

20L7t.,,,,,Uchwala-*ttzotln0l8RadyPedagogicznejMiejskiegoPrzedszkola
nr lg w Rudzie stqsldej z dnia 29 sierpnia 2017 r' w sprawie wydania opinii

w zakresie swoich kompetencji' dotycz4cych organizacji pracy Przedszkola'

w tym tygodniowy rozklad zajg6 edukacylny.ttnu rok szkolnv 2}l7t2}l8", ,,uchwala

w 2120171201g Rady pedagogiczn..i rrai"i.r.i.go Przedszk:1. * l8 w Rudzie Stqsldel

z dnia 29 sierpnia 2017 r.w sprawie *opi*o**iaprzydzialu nauczycielom stalych

pracizajgt,wramach*ynug,od,eniazasadniczego'',rejestryza6wiadczefi,wniosk6w
i akt6w nadania stopnia awansu zawodowego - dotyczy trzech nauczycieli, ,,Protok6l

z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej powo-lan ei zarz4dzeniem nrdfll=

,,protok6l m ztzotitz0lg z posiedzenia RaAy Rodzic6w Miejskiego Przedszkola

nr 18 w Rudzie Stqskie.i w dnia 4 grudnia 2Ol7 r'', zaiwiadczenia ukoirczenia szkoleri

pt.:,,Pruemo.**d,iniewobe"dziecka'Niebieskakarta',,,,Pracametod4projektu
i innowacje pedagogiczne,,, ,,Protokolowanie posiedzeri Rad Pedagogicznych,',

,,Jakorganizowa6ewaluacjgwewngtrznqwprzeds'ko1u""'Matematykanietrudna
dlasmykalGryizabawvksztaltujqcewra2liwoS6iwyczuciematematyczne,',
,,Zlagodzi6 au$/zm", ,,WdraZanie nowej podstawy programowej w plac6wce

przedszkolnej", ,Ochrona Danych Osobowych w o$wiacie - nowe regulacje"'

,,Dziecko z zabwzeniami zachowair w grupie przedszkolnej"' "opieka 
nad dzieckiem

z cukrzyc{,, ,,slqski Kongres oswiaty;, ,lak ract owac entuzjazm i zaangaaow'anie

wpracy-Nauczaniezpasj4""T'up*bi"ganezaka2eniomudzieci'Higiena
i dezynfekcja w przedszkolach, ztobki i na placach zaba#" ,,zmiarty w prawie

p arafa$ kontro tuJ qc egor! c h
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regulujqce rekrutacjg do szk6l i przedszkoli", ,,Sekrety m6zgu sze5ciolatka,

czyli jak pom6c dziecku polubiC naukg", ,,III poziom - zaawansowanego - kursu

migowego dla pracownik6w stu2b spolecznych", ,,Kurs ffi
dla nauczycieli";

3) obserwacja przedszkola w obecno$ci dyrektora, pani Bo2eny Gil (notatka slu2bowa

w aktach sprawy);

4) obserwacja zajgt, prowadzonych

przez dyrektora przedszkola, pani4 Bo2eng Gil (konspekt i notatka sluZbowa w aktach

sprawy);

5) zapoznanie sig z pisemnym oSwiadczeniem dyrektora przedszkola, pani Bo2eny Gil
(w aktach sprawy).

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z ocenE pracy dyrektora przedszkola. Ustalono,

2e dyrektor przedszkola opracowala plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 201712018

z uwzglgdnieniem: wniosk6w znadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku

szkolnym oraz podstawowych kierunk6w realizacji polityki oSwiatowej pafstwa, zgodnie

z $ 23 ust. 2 rozporzqdzerua Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r., poz. 1658). Plan nadzoru

zawiera wszystkie elementy wskazane w $ 23 ust. 3 ww. rozporuqdzenia w sprawie nadzoru

pedagogicznego, w tym plan obserwacji i zakres monitorowania. Dyrektor przedstawila

ww. plan nadzoru na zebraniu rady pedagogicznej w terminie okreSlonym w $ 23 ust. I ww.

rczporz4dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dyrektor prowadzi i dokumentuje

dzialania zgodne z planem nadzoru. W ciqgu ostatnich pigciu lat nie stwierdzono

nieprawidlowo$ci w zakresie planowania ircalizacjinadzoru pedagogicznego przez dyrektora

przedszkola.

Ustalono, 2e w przedszkolu jest prowadzona dokumentacja, dotyczqca wsp6ldzialania

z uczelniami wy2szymi w zakresie organizacji praktyk studenckich. Przedszkole zawiera

porozumienia z r6Lnpi uczelniami, np.: Uniwersytetem Sqskim w Katowicach, Wyhszq

Szkot4 BankowoSci w Chorzowie, Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu. W latach

2013 - 2018 praktykg w przedszkolu odbylo szedC os6b.

Stwierdzono, 2e dyrektor przedszkola wsp6lpracuje z rud1 pedagogicznq oraz rodzicami

dzieci i dba o prawidlowq realizacjg kompetencji rady pedagogicznej oraz rady rodzic6w.

Z pozyskanych informacji wynika,2e rada pedagogiczna oraz rada rodzic6w dzialaj4 zgodnie

z przepisarni, w tym zgodnie z kompetencjami tych organ6w, okreSlonymi w art. 70 i art.

84 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. - Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22017 r., poz.

59, z p6tn. zm.). W trakcie obserwacji przedszkola stwierdzono, 2e rodzice

sq m.in. informowani o sukcesach dzieci, uroczysto$ciach, zajgciach otwartych, jadlospisie,

prawach dziecka. Z rozmowy z dyrektorem pozyskano informacje o inicjatywach rodzic6w,

w tym dotycz4cych zakresu remontu ogrodu przedszkolnego, udzialu przedszko-la w akcjach

charytatywnych, organizacji wycieczek dla dzieci (np.: do Filharmonii w Zairnt, Fabryki

Wyrob6w Cukierniczych w Swigtochlowicach), spotkan dzieci z przedstawicielami r62nych

zawod6w (np.: g6mikiem, stra2akiem, farmaceutq stra2nikiem, malarzem). Ustalono,

2e z rad4 rodzic6w uzgadniano czas pracy przedszkola w wakacje. Rodzice dzieci,

kt6rym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna s4 niezwlocznie przez dyrektora

parafs dy re kto ra szkoly/placdw kt porafa$ kontoluJqcego/ych 
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informowani o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania i wymiarze godzin

tej pomocy, tj, w zakesie wskazanym w $ 23 ust, 2 rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach

(Dz.U. 22017 r., poz. 1591).

W trakcie czynnoSci kontrolnych ustalono, Le w przedszkolu nie ma dzieci posiadajqcych

orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego. Dyrektor poinformowala, Le w przedszkolu

udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogicznaw r62nych formach, np.: zaj96

korekcyjno-kompensacyjnych (dla 4 dzieci), zaj96 logopedycznych (dla 20 dzieci), zajEi

rozwijajqcych kompetencje emocjonalno-spoleczne (dla 6 dzieci) oraz innych zaiE6

o charakterze terapeutycznym (dla 4 dzieci)'

Dyreklor przedszkola i jednoczeSnie nauczycielka

realizuje zajgcia dydaktyczne z dzie1mi oraz uczestniczy w r62nych

zawodowego. W trakcie obserwacji nigt stwierdzono,

2e dyrektor szkoly i jednocze$nie nauczycielka przeprowadzila te zajqcia zgodnie z planem

- konspektem. Temat zajgt oraz dzialania, w kt6rych uczestniczyty dzieci, byly zgodne

z celami i zadaniami przedszkola okre$lonymi w zalqczniku 1 do rozporzqdzerua Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz podstawy programowej ksaalcenia og6lnego dla szkoly podstawowej,

w tym dla uczni6w z niepelnosprawno6ci4 intelektualn4 w stoptliu uuriarkowauym

lub znacznym, ksztalcenia og6lnego dla branZowej szkoty I stopnia, ksztaicenia og6lnego

dla szkoly specjalnej przysposabiajqcej do pracy oraz ksztalcenia og6lnego dla szkoly

policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz.356). W trakcie obserwacji zajgi stwierdzono, 2e dyrektor

przedszkola i jednocze6nie nauczycielka wychowania przedszkolnego wykorzystala zalecane

warunki i spos6b realizacji ww. podstawy programowej - organizacj a zaii6 wspierala rozw6j

dziecka. Nauczycielka czgsto demonstrowala wykonanie zadafi, np.: uczestnictwa

w zabawach ruchowych, wykonywania czynnoSci manualnych oraz oddechowych.

Nauczycielka monitorowala pracg dzieci i u&ielala im informacji zwrotnej, gl6wnie chwalila

za dobrze wykonane zadanie, wskazywala blgdy i spos6b ich poprawy - motywowala

do samodzielnych dzialafi. Dostosowywala dzieciom czfls rLa wykonanie poszczeg6lnych

zadafi i umoZliwila im wyb6r, dotycz4cy indywidualnej decyzji o uczestnictwie w zabawie

ruchowej - dwoje dzieci wl4czylo sig p62niej. Dzieci wykonywaty m.in. czynno$ci

sprzqtania, pakowania i trzymania przedmiot6w jedn4 rgkq. Dzieci byty doceniane za efekty

swoich dzialafi i miaty mo2liwo$6 zaprezentowania wlasnych wytwor6w, np. w formie

wystawy prac plastycznych, Relacje pomigdzy nauczycielkq i dzie6mi oparte byly

na wzajemnym szacunku i zaufaniu, dzieci miaty poczucie bezpieczeistwa i spokoju.

Dyrektor przedszkola uczestniczyla w szkoleniach, dotycz4cych m.in. neurodydaktyki

oraz innowacyjnych metod pracy.

Ustalono, Ze dyrektor przedszkola dokumentuje przebieg staZu., nauczycieli

oraz postgpowania kwalifikacyjne na stopieri nauczyciela kontraktow"gry_l.d"y*
z wylosowanych protokol6w prac komisji kwalifikacyjnej (dotyczy pani

podano konkretne informacje o udzielonych przez nauczycielkg odpowiedziach na pytania

oraz uzasadnienie rozstrzygnigcia komisji z dnia 25 sierpnia 2017 r.

parufa dyrcktoru
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10. Opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjgtym kontrolQ w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekufczej oraz innej dzialalno$ci statutowej szkoly/plac6wki:

Statut przedszkola zawieru przepis ($ 2l ust. 3) niewystarczaiqco sp6jny z art' 102 ust'

1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 t. - Prawo o5wiatowe (Dz' U' 22017 r'' poz'

59, z p6zn. zm.), tj. czqstotliwoSd kontakt6w z rodzicami powinien okreSlad statut'

a nie nauczyciele. w trakcie obserwacji przetlszkola stwierdzooo, '|K kr6tkie schody

prowadz4ce do sutereny , gdzie znajduje siE gabinet 

- 

:1* {f dla dzieci

mlodszych, nie s4 zaopatrzone * porErrr, co jest niezgodne z $ 16 ust' I rozporuqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 200? t' rv sprawie bezpieczetlstwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. lJ.22003 r', nt 6, poz'

69). Uchwata, dotycz4ca regulaminu rady pedagogicznej, zawiera nieprecyzyjnq podstawq

prawnq: wskazano przepis, 1ct6ry obowiqzywal od 1 wrze$nia 2017 r" tj' w dniu podjqcia

uchwaly jeszczeriewszedl w 2ycie.

ll.Na podstawie art. 55 ust, 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r' - Prawo o$wiatowe

(Dz. U. 22017 r.,poz.59,zp6in. zrn) zaleca sig:

Zalecefinie wYdano.

/ktr! (1*
podpis lrontroluiqcego, mieisce i data podpisania protokalu

0YRilr,)11 ;t:..1:ii,,.:i..rrL.r, ,.,.',' .' :\' ,..

,,n,b,',(,?'o) c *- 
I

L*q!* iIrP'.* .. 1 /*lkTt .x:1{t.
podpis dyrelaora szkaly/ptac\wki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 clni robo czych od dnia otrzymania protokohl

kontroli, przysluguje prawo zgloszeniapisemnych, umotywowanych zastrze2eri, dotycz1cych

ustalef zawartych w protokole kontroli do Sqskiego Kuratora OSwiaty,

ul. Powstarlc6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 tozporz4dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z daia 25 sierpnia 2Ol7 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. 22017 r., poz. 1658).
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podpis dyrektora szlaly/plac,wki, mieisce i data podpisania

I 2. PoSwiadczenie odbioru protokotu kontroli:


