DK_BB,553 3,2.32.2018

Protokół kontroli doraztle.j

l.

Nazwaszkoły. siedziba: Przcdszliole nr9 ry Cieszyrric, ul. Bucetvicz:t 25,.ł3-,|00 Cieszyn

2. Irrrię i nazwisko dyrektora: Teres:r Karmotvskit
3. Nazwa i sieclziba organu sprawu.iącego nadzór peclagogiczrry: Śląski Kurator Oświaty,
10

4.

-

ln-rię

0ż4 Katowice, ul. Połvstańców 41a

i tlazrł,islio l<orrtlollrjącego: Agata l'ranel<

5. Data wydania

i nutnel

upowaznierria do przeprolł,aclzenia kontroli:

żI

lut1, 2018 r.)

DK-BB.5533.ż.32.2018
6. Telnliny rozpoczęci a i zal<ończenia kontroIl: ż1 luĘ 2018 r.
7.

-I'enlatyka

kontroli Orgunizncjt prlc.y

przedszliola, rutpelvnienie dziecioru belpiec7nyclt

wurun.ków wycltowctttitt, ltuttki i tlpicki.

8. Czynnościkontrolrle atlalizzl doklttnetltacji pLzedszkola: protoliołl,

z

przeglądow. arkusz

teczki osobowe, zestaw pfogfal]low wychowania
regr-rlarniny, plan nadzoru, i sprawozdania, protokolarz, uchwały, pomoc
- pedagogiczna, foznowa z dyrektoren szkoły. plzegląd ponrieszczeń

organizacy.jny plzedszkola,
przedszkolnego,

PsYclrologiczllo

przedszkola oraz otoczellia, pIacLt zabalv.

9. Opis ustalonego stirnlt faktl,czllego, w tylrl ttjawtriotrl,clr niepr.arvidłowości:
I(ontrolę przeprowadzotlo 27 ilrtego 2018 r. w związkLt z wnioskietl o wszczęcie procedttr1,
Telesy l(alr-l-rowskiej dvlektora Przedszkola nt,.9 w Ciesz),11ię.

OCell)/ PracY pani

W uĄ'niku
zatrł'ielclzon1'

kol-rtroli ltslalono,

że plzeclszkole

pracLt]c r,l, opalcit_t

przez l]ltrtlristtzit MiiLsLa Cieszyrlzr.

o

arkltsz organizacy.jny

l)r,zec]szkoIe _iest cz\/lll]e coclzierlllie ocl

Potliedziałku do piątku od 6.30 do l6.30. Liczebrlośc cjzicci rł, grupach jest zgodna z przepisalli
Prawa i rrie przeklacza ) 5 dzieci. W przedszkollr funkc.jonuj ą 2 grupy: n,iłodsza- 3, 4-latków i starsza-

5.6-latltow,

W ofercie

eclukacyjne_j ur,vzględniotro dodatkowe zajęcia:

religia

katolicka

iewangelicka, zajęcia tatleczne, plastyczne. r)/tnika. logopedia. zajęcia z pLofilaktylti zdrorvotne.j.
zajęcia Psl'cl-rologicztle. Czas trlvania zajęc.jest dostosou,atry do rvieklt i rllozlirłościclzieci i wynosi
15 rr.irr dla 3- 4-latkow
clnia. Zgodrrie

iokoło 30 lnin

z zapisalrri

r,v

5-6-1atków.

Dla ktrzclej glllp_y opracowilllo ramowy rozkład

statucie realizacja podstaw1, pfoglalnowej odbywa się w goclzinach od

9.00 do 11.00.

p

l rl/tt

tl,.,,

re

k lo

ru

sz k

o l1,i p

l

o c

óll

k

i

l )( l l .1f .l,',), l,

ol

t t

t o

l

t

tj ct ca

'ttłvl

go, 1

c,

l

l

- 8 narrczycieli, wszysoy
pedagogicznyrn w tynr 1 kontraktowy.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowarrą kadrę pedagogiczną

Posiada.ją wykształcellie 1yyzsze z przygotowanien
5 miatlowarry'ch i 2 dyplonror,vanych. W przedszkoltl są lealizowane projekty i innowacje: Zclrov,y
Przeclszkolak - do zalęĆ z eclltkctc.ji ipt,o,/ilctktllki zclroy1,o/nef , Tlt,órc,z1;1lt,zccl,s,zkcllctk kolo plct.slycztle,
Zabctw1; z mttzykc1- zctięcia ttm.ttzllft51|1jttjclce,

Prlljctciale ZiTlicgu

W trakcie kontroli przearlalizorvrLtlo nadzór,pedagogiczlly. Dyrektor co l,oku opracowuje platr
naclzolu pedagogicznego. ktorl, zawiera rvsz.vstkie elel-1lelltv wylllagalle

w rozporząclzeniu : kierurrki

PoIitYki oŚwiatorve.j, r,vl.ioski z pclplz-cdtriego loltu szko]llego. przedrliot ervallrac_jiwewtlętt,z,lle.i olaz

je.j teln'in przeprowadzenla. tenratykę

i

terttriny przep1-or.r,,aclzania kontroIi 1ll.z,estt.zcgzuril przez

rlauczYcieli przepisow prawa dotyczących działaltrościdydaktyczne.j, wychor,vawczel t opiekLrńcze.]

oraz inne.j działalnoŚci statutowe.j szkoł i placówek, zakres wspolrragat-iia nauczycieli w realizacji
zadan, w szczególtroŚci przez diagriozę pracy szkoły lub placówki, planowar-rie clziałań lozwojowyclr,
rv

t)lll

nrotllw911lilnie naltczycieli clo closkotralellia zaw,oc]orĄlcgo, 1]1,owaclzellie clziałari rozvi,o.j orł,yclT,

W tYn organizowanie

sz]<oleń

itrarad, zakres rnonitorowatliil, zalit,es clbselrvacji.

Dyrektor

Przedstawia go Radzie Pedagogicznej rv sierpnitt każclego rol<r_r (ostatni protoltoł 31.08.2017 r.).

W lokLr szkolnyn 201712018 erł,irlltac.ji poddano następLrjące elernenty: korrcepcję placy, realizację
]]odstarł')l progralrrowe.j. irlclyr.r,idtlalizację. współpracę z rodzicami. skutecznoś c działań
rvsPiela.jącl'ch toztvo.j dzieci. aktl,tvlroŚc clzieci podczas za_jęc. przestt-ze!.allie prz,ez clzieci zasad

obowiąztrjącYch

w przedszkollt.

p1-otlowatlie c]zialari przeciszkolal, wspołpracę trauczyciel,

wYkorzystywanie badań zewnętrznych, zarządzanie przedszkolem. W ciągLr roku dyrektor nadzoruje

realizację prowadzenia badań ewaluacji wewnętrznej, kontroiuje dokunrentację
d)/dal(tYcztlo

-

d,ziałania

rłYchowa\Ą/cze l-rauczycieli, llonitoruje closkonaletlie nauczycieli w zakresie WDN

i szkoleri zewnętrztrycl-r. Dwa raz\/ w roltu

- lv

lutyrlr i czerwcu przeclstawia wvtliki sprawowanego

nadzoru oraz intbrnac.ję

o realizacji zawartyclr lv planie

lrauczYoiele uczestrliczYli

w

zctjęcict Z grupq

lrPt'rlv'Otlzttc

i

lla

-

działań.

W

obecnynr roku szkolnyrrr

róznorodnycir szkoleniach, rrrięćlzy inlryrni: ,Jak ciekąwie proutaclzić
y,llkorzys,lctnie gier, rela,l,izyl.óyt, i plctn.s,z clyclalclycznych, Plan Daltońs,ki jak

-

lekc.jctclt izctlęcittc,h y, przecl,szkoltt, Pcllrllogict Mclll1l, Mcrrlclct Kt.ctkol,t,,s,kct lyollcc

ztlbtu,zcl,t t,t1,1,1,oltt.

clziaci

trfttt,,szlttl1l tlos,ktlntt.lclcc

,,

Logtl/igiclki"

cl,tliczenict logo1:ladl;czne

,\,lyn,lLllujc!ce ro^Ą)ój moyvy) Poclstctyl,ct. Progranull,vct ll)lchllyvctltict przeclszkcllncgtl,
Ksztalto1,1lctnie
kotnPetancf i jęzYkowYch Świetle zapi,sóll noy)e.j pod,slalty progr(urtol,vej, Ksztctltowanie kontpetencji

tntttenlalYcznYch.

Y) §l'ieLlc

zctllis,Óu, no]Ą)cj pcltlslalvy progratnowef, Efektyll,na konntnikacjct

z rtldzicctllli i uczłl.icmli, Peclagogikct Monles,stlri., Przyjctciele Zippiego, I{tlclc1.1,allie bez prclc}.tt
Y'Provla,dzenie w Ś:rittt Pl'o!l'cllllu]t'ctttict . Dzictlctlnościn.nolt,ttcyfltc.t ttolve zalclzełlic.t. ll1lllikctjqce
z przapi,s,óu) F)I,ayv(l, Kcu"ttt

po rttJa tĄte
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Pani dyrektor na bieząco kontroluje clokulnentację przeclszkolrrą (clzierrlriki zajęc, w
specjalistyczne) oraz doku,tretrti, zwtązane z rea|tzac.ia polrrocy psi,chologiczllo

-

tynr

pedagogiczrrej.

Rada Pedagogicztla plactlje w oparciu o regltlarnin slvojej działalności.lv której określone są

i

zasady

zakres je_j działania, sposoby dokumentowania narad. Pod.jęte r,rcl-iwały są prawidłowo

skotrstruowane, zaw-ierają nliędzy itrnyrlri: nlllller, datę podjęcia. tytr-rł (w jakiej sprawie), podstarł,ę
prawną i treŚĆ. Dylektor plarlLlje zebrtrtria racly pedagogiczlle.j przedszkola zgtlclnie z regulatninetll

ipotrzebarr.i przedszkola. Olgarrizuie zebral,ria racly pedagogiczlle.j oraz podc,jtlluje ltchrvały zgodrrie
z przepisani prawa, a następnie

je

realizuje. Przestrzega korr.pelencji

w zakresie: zalwierdzania planow placy przedszkola.

Lacl,v

pedagogiczrrej placoił4ti

opirriowania plojektu plarru tinansor,vego

placowlci, doskonaletlia nar-tczycieli, opiniowania lanlowego lozkładu dr-ria. wniosków dyrektola
o pfzYznallie

nauczycielotl llaglód i inllych u,ylożtrieri, plzyfl21o1u trauczycielorl-r stałl,clr prac i zaclań

dodatkowyclr, zatwierdzarria znian iv stetucie.

Nauczyciele prowadzą obserwacje dzieci przez cały rok, rozpoznają iclr potrzeby, prowadzą
wrywiad

z

rodzicam,i, analizują opinie o],az orzeczenia

psychologiczno

-

pedagogicznej.

Dla dzieci

i na iclr podstawie określajązakres ponocy

posiadający,ch orzęczenie

o

potrzebie kształcenia

spec.jalnego zespół r-iauczycieli i spcc_jalistow przeplo\ryadził wielospec_lalistyczrre ocen)/ i oplacowal

Iridyrł,idualtle Prograt-l-ty Edlrkacyjno 1'erapelttyczne,

,

'

',Statut

' pizedszkola określazakres zaclań nauczycieli związanych

bezpieczeristwa ttcztrio-lT}

z zapewnieniem

w czasie zajęc organizowanych przez przedszkole oraz podczas Wść

i wycieczek.
Dyrektor, co najtlirrie.j raz w rokr.t dol<orruje kontroli zapewr.iania bezpiecznycl-i illigieniczrrycll
warunltów korzystania

z

obiektów rrależącyclr do przedszkola.

Z

r-rstaleń

kolltroli sporządza

się

protokoł, ktory podpisLlją osoby biorące wniej tldział. Plan ewakuacji szkoły jest umieszczot-ly

w widoczrlyn rliejscLl, w sllosób
oZllaozol}e Są W SpoSÓb \\/ylazny

zapewniający łatwy do niego dostęp,

i tlwałv. W

a drogi

ewakuacyjne

kazdej sali zrrajdtrje się ilttstrowally regulatnitr

dotyczący prześtrzegarlia zasad obowiązLrjących w przedszkolu i na placlt zabaw ofaz korzy5ląliu
ltrządzeri
oc1

po rvi

:ł zabaŃek. Wszystkie zabawki oraz tleble,

,

r-rlządzellia rra placu zabaw posiadają

edllie certyfikaty.

D,r.'rektol dr,va

bezpieczrrych

i

razy w roltu dokorrtlje przeglądr,r bLrclynku oraz placu zabaw pod

iligienicznycl.

rłitt,1-1nków plac,\,.

SYstematycznie r,vykonywane są przeglącly

i

kątern

a talize po clłLrższej przet,lvie irł,razie potrzeby.

badania: statru teclrtricztrego. irrstalacji elektryczrrych i

odgromowyclr, przewodów konlinowyclr, dyrrrowych,

i wentylacyjnych, wewtrętrznej i zewnętrznej

szczelnoŚci instalacji gazowej, lrządzeń kotłowych, legalizacja sprzętu przeciwpożalowego,
hYdraintów. Przedszkole jest zanlykane, unietrlozliwiając sarnodzielne l,łlzjściedzieci oraz we.iście rra

1,,trl[,,

rl1

rłl;tot l s:hob lll,tcól, kt

putttfa'1

goĄl1,1,

teren przedszkola obcych osob.

Dzieci zawsze znajdLrją się pod opieką wykwalifikowarrej kadry.

DYrektor zapewnia opiekę wychowankom w czasie zajęć organizowanyclr w placówce i poza nią,

Dyrektor dba o estetyczny wygląd placówki oraz.jej otoczenia.

10.

Opis

u.jawniorrych niepraił,idłowościw zakresie nieobjętyn"r korrtlolą

w

związktl,

ze stwieldzonynri rrieprawidłowościarrriw działalnościclydaktycznej, wychowawczej
i opiekrrriczej oraz
11.

irrrle.1

działalnościstatLrtowej szkoły/placowki: nie clotyczy

Na podstawie art. 55 ust. 4 ltstalvy z dllia z dnia 14 gllrdrria 20l6 r. Prarvo oświatowe(Dz. U

ż0I7 poz. 59 zpożn. znr.') zaleca się: nie dotyczy

mgr Aga&. FYąnek

podpis kontroltjqcego, miejsce i data podpisctnia protokoltt
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2. Poświadczenie odbioru protokołu korltroli:

tt

cl

o cl b i o r tt
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ko ltt

DyręPro.o*i szkoły/placowki, w terlrrinie 7 dni loboczyclr oc-l dnia otrzl,nania protokołu korrtroli,
PrzYsłLlgrrje Prawo zgłoszenia pisennych. tLnotyworvanych zastrzeżeńdotyczących r.rstaleri
zawartYch w Protokole koritroli c1o Sląskiego Kuratorir Ośrviaty, ul. Powstarlców 4la,40-024
I(atowice, zgodrrie z § 18 r-rst. 1 l{ozpcllząclzellia N4irrisrl,a lJdrrkacji Nalocloive.i z c]llia 25 siel-pnia
2017 roku w sprawie nadzorlt pedagogicz1-1ęgo
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