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1.

DoRAZNEJ

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole Miejskie

nr

57, ul. Gospodarcza 63,

4l-200 Sosnowiec,

2. Imig i nazwisko dyrektora: Jolanta Mroczek
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzlr pedagogiczny: S[ski Kurator

O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a

4, Imig i nazwisko kontrolujqcego: Jerzy Godzik
5. Data wydania i numer upowai:nienia do przeprowadzenia kontroli: 15 stycznia

2018 r.;

DK-SO.5533.4.2018

6.
7.

Terminy rozpoczgciai zakoirczenia kontroli: 25 stycznia 2018 r.

Tematyka kontroli

-

zgodna

z

przepisami

art. 55 ust.

2

ustalvy Prawo oSwiatowe

(Dz.U. 2017 poz.59 zp62n.zn.)

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z procedur4 dokonywania oceny pracy dyrektora.

8.

Czynno$ci kontrolne:

a. roanowa z dyrektorem szkoty,
b. ogl4d i analiza dokumentacji

znajduj4cej

sig

w

przedszkolu dotycz4cej nadzoru

pedago gicznego dyrektora.

Opis ust alone go s tanu fal4tczne go. w 4m uj awni onych niepravv idlow oi c i :

l)

Strvierdzono, 2e nadz6r pedagogiczny na rok szkolny 201612017

i 20l7ll8 zaplanowano zgodnie

z rozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U.22015 r.poz.

WA\

Jedynie nie zaplanowano monitorowania.

2) Ustalono, 2e dyrektor Przedszkola przedstawia plan nadzoru na posiedzeniu Pady Pedagogicznej

do l5 wrzeinia kazdego roku.
3) Plany nadzoru zostaly opracowane

pedagogicznego sprawowanego

w

z

uwzglgdnieniem wniosk6w

i

rekomendacji

poprzednim roku szkolnym, zgodnie

z

$

przywolanego wy2ej rozporz4dzeni4 oruz wniosk6w wynikaj4cych z analizy pracy

il^

pamfa dyrdhora

(l

sz koly/p

tac 6w ki

z

nadzoru

25 ust.

2

ieli.

w szczeg6lnoSci: przedmiot ewaluacji wewngtrznej
tematykg i terminy przeprowa&enia kontroli przestrzegania

Analizowane plany nadzoru uwzglgdniajq
oraz termin

jej

przeprowadzeria,

przeznauczycieli przepis6w prawa dotyczqcych dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej plac6wki, zakres \rrspomagania nauczycieli
w realizacji ich zadari, cojest zgodne z $ 25 ust 3 przywolanego rozpotzqdzenia.
4) Nadz6r pedagogiczny zaplanowano

z nauczycielami, zgodnie z $ 4 pkt

z

uwzglgdnieniem wsp6ldzialania dyrektora przedszkola

1. przywolanego

wyzej rczporz4dzenia. W przedszkolu jest

powolywany zesp6l ds. ewaluacji wewngtrznej, kt6ry opracowuje narugdzia badawcze,
przeprowadza badania, zbieru informacje, analizuje

wyniki, sporzqdza raporty oraz formutuje

wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.
s)

W roku szkolnym

201612017 zaplanowano

i

przeprowadzono ewaluacjg wewngtrznq

w zakresie wymagan : DZieci sq aktywne i Respektowane sq normy spolecZne.
W trakcie kontroli dyrektor przedstawila raport z ewaluacji wewngtrznej, przeprowadzone

w ramach ww. wymagan. Raport zawiera: cele, kryteria ewaluacji, pytania kluczowe, metody

i

narzgdziabadawcz*, terminy przeprowadzenia czynnoSci, analizg wynik6w badari, wnioski do

dalszej pracy oraz rekomendacje.

W roku szkolnym

20l7n}fi

zaplanowano ewaluacjg wewngtrzn4 w zakresie Dzieci nabywaiq

wiadomoici i umiejgtnoflci okreilone
6)

w podstawie

Analiza plan6w nadzoru pedagogicznego
2e dyrektor zaplanowala

programowei.

na lata

201612017

i

201712018 wykaza\a

kontrole w zakresie:

a. bazydydaktycznej
b. realizacjiprogram6w wychowania przedszkolnego/podstawy programowej,
c. zgodnoSd prowadzenia dokumentacji pedagogicznej z przepisami prawa (dzienniki zaig6,
plany miesigczne, plany wspolpracy zrodzicurti, zgody i upowa2nienia),

d. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
e. opieki nad dziedmi w czasie zaigQ

f.

przestrzegatie ramowego rozkladu dnia

g. dokumentacji wycieczek,
h. obserwacji zajEd iuroczystoSci przedszkolnych,

i.

zapis6w w miesigcznych planach pracy przepis6w BHP dotycz4cych organizacji pracy

w przedszkolu,

j.

systematyczno$ci prowadzenia dokumentacji nauczania

(wpisy temat6w, frekwencji,

wydarzefi w grupie),

k.

wla5ciwego wykorzystania czasu pfrzeznaczonego na zajgcia(punktualno(t rozpog

koty/p tack
*,,r rr,fl* sz
aut

Q

i koriczenia

l.

zajQd),

przestrzegania przez nauczycieli przepis6w BHP,

m. analizy arkuszy obserwacyjnych i diagnostycznych,

n.

dokumentacji wychowawcy klasowego (dziennik zajg6, arkusze.ocen, teczka wy'chowawcy):
realizacja progftrmu wychowawczego, formy wsp6lpracy zrodzicani, obliczanie frekwencji,

o.
p.

spelniania funkcji opiekuna sta2u,

realizacji zalecefi pohospitacyjnych.

7) Dyreklor przeprowadza

kontrole dorai:ne

i

planowe zgodnie

z

przyjEtymi

w

przedszkolu

narz4dziarri weryfikujqcymi pracg nauczycieli: arkuszami kontroli, ankietami, arkuszami
monitorowania.

8) Z analizy

dokument6w wynika, 2e dyrektor przedszkola wspomsga nauczycieli w realizacji ich

zdafipoprzez:

a. organizowanie szkoleri rady pedagogicznej,
b. przekazywanie informacji nt. zmian w przepisach prawa,
c. planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego, w tym

rczpozrrania potrzeb

nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego (zgodnie z potrzebami przedszkola).

9) Z analizy planu nadzoru pedagogicznego

na rok szkolny 2016117

nie zaplanowala formy nadzoru pedagogicznego

-

i20l7ll8 wynika 2e dyrektor

monitorowania.

10)W celu realizacji zaplanowanych dzialan w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego
dyrektor obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajgcia obowiqakowe oraz uroczystoSci
przedszkolne w oparciu o ustalony harmonogram i tematykg obserwacji.

ll)Z

przedstawionych dokument6w wynika,

2e dyrektor szkoly

gromadzi informacje

o pracy nauczycieli. Dokumentowanie realizacji zadafi wyznaczonych w planie nadzoru odbywa
za pomocQ: arkuszy kontroli, arkuszy hospitacji, dziennik6w zajQ,t,, plan6w miesigcznych, karty

monitorowania podstawy programowej, bie2qcych obserwacji pracy nanczyciela.
12)Alnaliza protokol6w z posiedzef rady pedagogicznej wykazala,,2e Dyrektor przedstawiarudzie

rie

pedagogicznej,

ruadziej

niz dwa

razy

w roku szkolnym, og6ine wnioski

wynikaj4ce ze

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o dzialalnoSci szkoly.

13) Informacje i spostrzeheria:

podstawowymi fimkcjami przedszkola.

dziecka

i

dba

nauczycieli,

'szkoly/plac6wki

W swojej

o ksztahowanie atmosfery,

codziennej pracy

kieruje sig dobrem

sprzyjajqcej samodzielnej

i

t'w6rczej pracy

organizuje pracg przedszkola w spos6b zapewniajqcy dzieciom harmonijny rozw6j, realizacjg

dzialah prozdrowotnych

i

pomoc psychologiczno-pedagogicmq. Wywipuje sig

z

zadair

zvtiqzanychzprzestrzeganiembezpieczehstwaihigienypracy,
systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe nauczyciela

i dyrektora przedszkola,

r6wnie2 poprzez udzial w r62nych formach doskonalenia,

w trakcie swoich zajg6 dydaktyczrrych,

wychowawczych

i

opiekufczych wspiera kazde

w jego rozwoju oruzdqz,y do rozwijaniajego zdolnoSci i zainteresowari,

wspolpracuje z uczelniami wy2szymi organizuj4c praktyki pedagogiczne dla student6w,
opracowuje plany pracy przedszkola, promuje plac6wkg w Srodowisku lokalnym,

w celu aktywnego dzia\arria prozdrowotnego

przedszkole bierze udzial

w r62nych

progftLmach i projektach,

i dokonywaniem oceny pracy,

9. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w
ze

stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami

w

ztriqzkn

dziatralnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoty/plac6wki: brak
10. Napodstawie art. 55

(Dz. U.

ust.4 ustawy zdruazdma 14 grudnia 2016r. Prawo o5wiatowe

z20t! r. poz. 59 zpbin. zrn.) zaleca sig: brak
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11. Po6wiadczenie odbioru protokotu kontroli:
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'''

atioru prototwtu

Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dniq otrzymania protokolu kantroli, pr4tsluguje prowo
zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeiefi dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

Kuratora OSwiaty, ul. Pow$artc6w 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z

$ 18 ust. I

Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 poz. 1658).

NO,

(

* *,,

sz koty/p ta cdw k

i

parqfa,f kontr oluj qce go/ych

