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PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNr.r

1. Nazwa i adres szkoły: Przedszkole Samorządowe w Kodniu, ul. 1 Maja 26,2I-509 Kodeń

Imię i nazrvisko dyrektora szkoły: Jacek Malarski

Termin rozpoczęcia i zakońc zenia kontroli ze wskazaniem dnio w których odbyĘ się
czynności kontroli w szkole lub placówce:27 kwietnia 2018 r.

Imię i nazwisko kontroĘącego: HannaIlczllk

Nazwa i siedziba organu sprawując ego nadzór pedagogi czrryz Lubelski Kurator oświaty,
ul. 3 Maja 6,20'950 Lublin
TemaĘka kontro|i: rea|izacja za\ecei wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej

w dniu 15 listopada2017 r.

Podstawa prawna:

ustawa zdnia14grudnia 20|6r.-Prawooświatowe (Dz.IJ.z2O|7 r.poz.59zpóźn.zm.),
rozpotządzenie Ministra Edukacji NarodowĄ z dnia 25 sierpnia 2077 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U.z2017 r.poz. 1658),
rozpotządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r' w sprawie
szczegółowej organtzacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz.
64e),
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 ro|u w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznr,im, kształcenia ogólnego dla branzowej
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej, przysposabiającej do pracy oraz
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U . z 2017 roku poz. 356)

opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W dniu 15 listopada 2017 r. w Przedszkolu Samorządowym w Kodniu prze'prowadzona
została kontrola doruŹna w zakresie zgodnośc funkcjonowania przedszko|a z atkuszem
organizaĄi przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 20I7lI8. W wyniku
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przeprowadzonej kontroli wydano dyrektorowi następując e za|ecenia:

1. Za|eca się organizowanie zĄęć re|igii w wym.iarze dwóch zajęć przedszkolnych zgodnie
$ 8 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia l992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszko|ach
i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz.I55 zpoźn. zm.). Termin: 1 grudnia2077 r.

2. Za|ęca się objęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie ksztat'cenia specjalnego zajęciami
rewalidacyjnymi zgodnie z $ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowaniakształcenia, wychowania i opieki
d|a dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrozonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z2017 r,poz.1578). Termin: 20 grudnia 20117 r.

Pismem z dnia 8 grudnia 2017 t. dyrektor poinformował organ sprawujący nadzór
pedagogiczny o sposobie rea|izacji zaleceń.

Podczas kontroli rea|izacji ww . za|eceń wykonano następuj ące czynnoŚci :

. przeprowadzono rozmowę z dyrektoran,

. dokonano przeglądu i ana|izy dokumentów:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ptzez poradnię

p sycho I o gi czno -p edago gicznau
- indywidualny program edukacyjno _ terapeutycznego opracowany d|a dzięcka

z otzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego'
arkusz or ganizaĄi pr zedszko|a,

- dziennikzajęćrewalidacyjnych,
. dziern1|<t za1ęć, oddziałów przedszkolnych'

W wyniku kontroli stwierdzono, Oo następuje:

Dyrektor dokonał zmian w arkuszu organizacji przedszkola (aneks nr 3 do arkusza
organizacjt pracy Zespohl Placówek oświatowych w Kodniu z dnia 1 grudnia 20|7 r.), ktore
pozwoliły na rea|izację wydanych za|ęcsń. Aneks do arkusza organizacji został zatwierdzony
przez organ prowadzący w dniu 1 grudnia 2017 r. W arkuszu organizacji uwzględniono godziny
zĄęć rewa|idacyjnych d|a dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Realizacja zajęó jest odnotowywana w dzienniku zĄęó rewa|idacyjnych prowadzonym dla tego
dziecka. Tygodniowy wymiaf godzin zajęó jest zgodny z arkuszem organizacji przedszko|a.
Czas trwania zajęć z re|igtt został. dostosowany do mozliwości rozwojowych dzieci i trwa około
30 minut (dwarazy w tygodniu) w grupach dzieci 5- letnich i 6- letnich.

Powyższe świadczy o rea|izaĄi za|ęcęńwydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej w
dniu l5listopada 2017 r.

Zalecenia, termin realizacj i :

Zaleceń nie wydano

Dyrektor szkołylp|acówki w ciągu 7 dru roboczych od dnia otrzymania protokołu
kontroli, moze z$osić do organu sprawującego nadzót pedagogiczny pisemne, umotywowane
zastrzezenia do ustaleń zawntychw protokole kontroli.
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Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaIecen,
a w przypadku wniesienia zasttzeżen _ w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń' j est obowiązany powiadomió :

organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacjiza|ecen;
organ prowadz4cy szkołę lub placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.
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(miejscowość, data i podpis wizytatora)

dyrektora placówki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

DYREKTOR
Il5Fot'U pl.lcówrx ośl..ltłTowYeH
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Data i podpis dyrektJra przedszkola

Zgodnie z $16 ust.Ipkt 7 rozporzqdzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), protokół kontroli zal,viera parafy kontrolĘqcego i dyrektora
szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.

M

,A
I l,ffi1rlsa{Pa"'xt

't" " "'

fuietscowosć, data i podpis




