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Nr kontroli w rejestrze placówki _5
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Data i forma powiadomienia o kontroli - telefonicznie w dniu 1 lutego 2017 r.

Numer skargi w rejestrze -nie dotycry

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNEJ
1. Nazwa i adres szkoĘlplacówki: Przedszkole Samorz.ądowe rrr 11 w Biatej Podlaskiej

ul. Sidorska 20 .2I-500 Biała Podlaska
Imię i nazwisko dyrektora szkoĘlp|acówki: Danuta Doroszuk - Pieńkosz
Termin roryoczęia i zakoitczęnia kontroli ze wskaz-atiem dni' w których odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placówce: 10lutego 2017 r.
Imię i nazwisko kontroĘącego: Halina Rogowska
Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
Delegatura Kuratorium oświaty w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 4I,2I- 500 Biała Podlaska

6. Tematyka kontroli: realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie
przygotowania dzieci 6 _ letnich do nabywania umiejętności pisania.

7. Podstawa prawna:
- art. 33 ustawy z dnia 7 wrzęśrua 199I r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz.1943, z późn.
zmJ;
- $ 2 pkt 9 i $ 3 ust.l i 3roryorządzeniaMinistraEdukacji Narodowej zdnla27 sierprua2015r,
w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U 22015 r.,poz.I270);
- Roryorz'ądzenie Ministra Edukacji Narodowej z drua I7 czerwca 201'6 r. nrrieniające roryorzndzenie
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895);

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola' szkoĘ i placówki dokumentacji przebiegu navczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U' 2014 r, poz.|I7\,
zpóźn. zm,).

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w Ęm ujawnione nieprawidłowości:

W dniu 10 lutego 2017 roku w Przedszkolu Samorządowym nr 11 w Białej Podlaskiej
przeprowadzono kontrolę doraźną dotyczącą ra|izacji podstawy programowej wychowania
przedszkolnego w zakresie przygotowaniadńeci 6 _ letnich do nabywania umiejętności pisania.
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W trakcie kontroli przeprowadzono ro7rrlowę z dyrektorem przedszkola Panią Danutą
Doroszuk _ Pieńkosz, z naLlcTycielem oraz dokonano ana|izy
dokumentacj i przedszkolnej :

o dziennik zĄęć oddziatu' ;
o arkusz umiejętności dzieci gr
o nadzór pedagogiczny dyrektora;
o protokółzrodzicami z dnia 6lutego 2077 r;
o wytworY prac dzieci;
o ćwiczenia wydawnictwa MAC.

W wyniku kontroli ustalono co nastpuje:

Na podstawie zapisów w dzienniku gr stwierdzono) ze odwrześnia20l6
roku nauczycie|ka Pani  systematycztie prowadzi zajęcia i zabawy
rozwijające sprawności manualne u dzieci, jak: wycinanie, lepienie, rysowanie, malowanie,
układanie przygotowujące dzieci do nabywania umiejętności pisania. Na bieżąco realiĄe
program wychowanla przedszkolnego: ,,Nasze przedszkole'' autorstwa M. Kwaśniewskiej,
W. Żaby- ŻabiiskiĄ,wydawnictwa MAC EDUKACJA i wypełniaz dziećmi ćwiczerlia wlw
wydawnictwa. od początku roku szkolnego 20|6120|7 wprowadzono 13 liter. Pani dyrektor
poinformowała, że Pani  wyvviązuje się bardzo dobrze ze swoich
obowią.zków sfużbowych oraz zadń statutowych, prawidłowo prowadzi dokumentację

obowiązującąnauczyciela, do pracy z dzięómi przygotowuje się opracowując pisemne plany
pracy na dany miesiąc, które sązgodne z podstawąprogramowąwychowaniaprzedszkolnego.
Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone przez wlw nauczycielkę są interesujące
i bardzo dobrze przygotowane pod względern merytorycznyrrr i metodycznym. Analizując
nadzór pedagogsczny dyrektora na|eży stwierdzić, że dyrektor systematycznie dokonuje
kontroli pracy Pani , prowadzi równteż' doruŹne kontrole bieżące, ewentualne
uwagi są na bieząco eliminowane. Ze spotkania , które miało miejsce w dniu 6 lutego 2017 r.
Prezydenta Miasta Biała Podlaska z rodzjcarti wynika, że skarga jest bezzasadna.
Nalezy równiez nadmienió, że zgodrne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia t7 częrwca 2016 r. zmieniĄące rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształ'cenia ogólnego w poszczegó|nych typach szkół
(Dz.U. poz. 895) celem wychowania przedszkolnego m.in. jest przygotowanie dzieci do

nabywania umiejętności pisania. WiadomoŚci i umiejętnośoi opanowane przez dzięci w tclku

wychowania przedszkolnego Stanowiąbazędo clalszej nauki w szkole podstawowej. W w/w
rozp<>rządzeniu przyjęto bowiem, ze nauka pisania, jako umiejętność znacz-nie trudniejsza dla
dziecka, powinna być dclmeną edukacji szkolnej.
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Dyrektor szkoĘlplacówki w ciąga7 dni roboczych od dnia otrrymatiaprotokofu kontroli, może
zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżema
do ustaleń zawartychw protokole kontroli.

Dyrektor szkoĘ lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrrytnatia za|ecen, a w przypadku
wniesienia zastrzeżeń _ w terminie 30 dni od dnia otrzymaria pisemnego zawiadomienia
o nieuwzględni etriu zastrzeżeh, jest obowiązany powiadomić :

1) organ sprawuj ący nadzór pedagog1cnty o sposobie rea|izacji za|ecei;
2) organ prowadz'ący szkołę lub placówkę o otrzymaniu za|ęcęńi sposobie ichrea|izaĄi.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

.'i;li)|I't0l-[ 5i,fu1OP'IĄD0!V[ t{t{ 1 1

.]1.500 Fjiała Podiaska, u|' Sidorska 20

tel. 083 141 5l 3t

Zgodnie z $17 ust.2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukdcji Narodowej z 27 sierpnia 2015 rokuw sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. It.
z dnin jI sierpnia 2015 r, poz. 1270) protolał kontroli zawiera parafi kontroĘącego i dyrektora szkoły tub placówki na każdej stronie
protokołu.
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