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Protok6l kontroli planowej

1. Nazwa szkoly, siedziba: Przedszkole nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3

w DEbrowie G6rniczej, ul. Sportowa 16, 42-530 D4browa G6micza
2. Imig i nazwisko dyrektora: Tomasz Nabialek
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator Oswiaty

40 -024 Katowice, ul. Powstarfic6w 4la
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: starsry wirytator Kazimierz Horbatowski
5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: nr DK-SO.5532.63.2018

z dnia 14 grudnia 2018 roku
6. Terminy rozpoczgcia r zakohczenia kontroli 20.12.2018 r. / 20.12.2018 r.
7. Tematyka kontroli: kontrola planowa w zakresie oceny prawidlowoSci zapewnienia

dzieciom i mlodzieZy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
8. CzynnoSci kontrolne:

. rozmowa z dyrektorem przedszkola,

. analiza dokumentacji znajdui4cej sig w przedszkolu dotycz4cej zapewnienia dzieciom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie od 1 wrzeSnia 201h.
do31sierpnia20l8r.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Kontrola planowa dotyczyla zapewnienia dzieciom i mlodzieZy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w okresie od I wrzeSnia 2011 r. do 31 sierpnia 2018 r. Kontrol4 objgto
dokumentacjg 5 losowo wybranych wychowank6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
z wyl 1czeniem dzi eci po siadaj 4cych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specj alne go.
W trakcie czynnoSci kontrolnych ustalono:

1) Og6lna liczba dzieci w przedszkolu w roku szkolnym 2017118 wynosila 50, w tym
og6lna liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wrylqczemem
wychowank6w posiadajqcych orzeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego,
to 33 wychowank6w.

2) Arkusz organizacji przedszkola okreSlal og6ln4 liczbg godzin pracy finansowanych
ze Srodk6w przydzielonych przez organ prowadz4cy przedszkole, w tym liczbE godzin
zajEc z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych przez pedagoga
i logopedg. Pedagog w ramach swojego pensum prowadzil m.in. zajgcia rozwijaj4ce
kompetencje spoleczno-emocjonalne oraz udzielal konsultacji a logopeda zajEcia
logopedyczne.

3) U wszystkich wychowank6w przedszkole dokonalo rozpoznania indywidualnych
moZliwoSci psychofrzycznych wychowanka i czynnik6w Srodowiskowych
wplywaj4cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu byla udzielana z inicjatywy
dyrektora przedszkolaoraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5) Realizacja zap( z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej byla prawidlowo
dokumentowanawdziennikachzajE( zgodnie z $ I I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji
Narodov,ej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzeniaprzez puhliczne
przedszkolu, szkoly i plac'6wki dokumentac.ii przebiegu nauczania, dzialulnoici
v,ychowcrtvcze.i i opiekuitcze.j oraz rodzaj6u, te.i dokumentac.ii (Dz. U. z 2017 r.
po2.1646).

6) Rodzaje realizow.anych zajgi z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
. zaigcialogopedl'czne.
7) podzialu na grLlp)' na zajqciach logopedl,cznvch dokonano zgodnie z \ 9 Ro:por':qdzanicr
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8) Nauczyciele i specjaliSci udzielaj4cy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oceniali efektywnoSci udzielonej pomocy i formulowali wnioski dotycz4ce dalszych
dzialan maj4cych na celu poprawg funkcjonowania ucznia, zgodnie z $ 20 ust. 9
Rozporzqdzenia Ministre Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zosad organizacii i udzielania pontocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkolach i plac6wkach (Dz.U. z2017r. po2.1591).

9) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna byla organizowana i udzielana we wsp6lpracy
zporadniq psychologiczno pedagogiczn4 oraz z rodzicami dzieci, dyrektor
przedszkola:uzgadniaL z nimi warunki wsp6lpracy, zgodnie z $ 4 ust. 4 Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasadorganizacji i
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkolach i placdwkach (Dz.U. z20l7r. poz.l59l).

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiEzkl
ze strvierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono

ll.Na podstawie art.55 ust.4 ustaw! z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oiwiatowe
(Dz. U. 22018 r. poz.966 zpoLn. zm.) zaleca siE:

- brak zalecefi
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podpis kontrolujqcego, mie.jsce i data podpisania protokolu

Dyrehor Zespolu nr3
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s:kol1y'plac6u,ki, nriejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli

Dyrehor Zespotu ego nr 3
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podpis dvrektora s=kolipluc1wki, miejsce i data odbioru protokotu

Dyrektorowi szkoly/placdtuki, vt terminie 7 dni roboczych od dnia otrzyrnania protokolu kontroli, pr4,sluguje prawo

zgloszenia pisemnvch, ttn'toy(mt,anych zastr:e:efi dotyczc1cych ustalefi zawarry^ch w protokole kontroli do Slqskiego

Ktrratora Olviary,, ul. Poy,stafic6u, Jla, 10-021 Katou,ice, zgodnie: $ /8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodov'ej : dnia 25 sierpnia 2017 roku w,sprav,ie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 po:. 1658).
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