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Numer upoważnienia: WKO.5533.98.2019.EP
Data wydania upoważnienia: 25 kwietnia 2019 roku
Nr kontroli w rejestrze przedszkola: 43
Podmiot w nioskujący o kontrolę: rodzice dziecka 5 - letniego
Data i forma powiadomienia o kontroli: 25 kwietnia telefonicznie

P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I D O R A ŹN E J

1. Nazw a i adres przedszkola: Przedszkole nr 47, ul. Mieszka 1 3, 20 - 610 Lublin
2. Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Renata Kudlicka
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w placówce: 8 maja 2019 roku
4. Imię i nazw isko kontrolujących: Wioletta Czochór, Elżbieta Pełka - Pryszcz
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator Oświaty,

ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: wyjaśnienie niewłaściwych zachowań nauczycieli i dyrektora

zgłoszonych przez rodziców dziecka 5 - letniego uczęszczającego do wyżej wymienionej
placówki

7. Podstawa prawna:

a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.),
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658),
c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowej

organizacji publicznych szkól i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2018 r. poz. 691),
d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta łcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kszta łcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn.zm.),

e) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i m łodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r, poz.
1578),

f ) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017 roku poz. 1591),

g) i inne akty prawne w tym zakresie.
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8. Opis czynności kontrolnych:
- analiza dokumentacji przedszkolnej i nauczycieli pracujących w grupie II,
- rozmowy z p. Renatą Kudlicką - dyrektorem i nauczycielkami pracującymi w grupie II

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawid łowości:

Kontrola doraźna dotyczyła wyjaśnienia zarzutów' postawionych nauczycielkom grupy II
oraz dyrektorowi Przedszkola nr 47 w Lublinie p. Renacie Kudlickiej opisanych w skardze
rodziców dziecka 5 - letniego.

Według rodziców problemy z zachowaniem ich syna nasiliły się w tym roku szkolnym,

w grupie II, kiedy nastąpi ła zmiana jednej nauczycielki i rozpoczęła pracę z grupą^^^^^^^lPodczas rozmowy nauczycielka stwierdziła, że ^^^^|jest dzieckiem ruchliwym,

bywa agresywny, bije dzieci. Potwierdziła fakt zamknięcia dziecka w łazience w październiku
2018 roku, chociaż dzisiaj nie pamięta, czy chłopiec przebywał tam sam, czy w jej obecności.

Po tym incydencie odbyła się rozmowa rodziców, nauczycielki i dyrektora mająca
na celu wyjaśnienie zaistnia łej sytuacji. Pani dyrektor stwierdzi ła, że uczestniczyła tylko
na początku tej rozmowy. Przedszkole nie posiada dokumentów potwierdzających to spotkanie
(notatki służbowej, protokołu ze spotkania).

Zarówno rodzice w złożonej skardze, jak i
zakończyła się polubownie. Według nauczycielki dziecko było zamykane w schowku wcześniej,
w ubiegłym roku, w innej grupie.

Analiza dokumentacji nauczycieli (arkuszy obserwacji rozwoju psychoruchowego
każdego dziecka pod kątem nabywanych umiejętności opisanych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego) wykazała, że zarówno w poprzednim, jak i w tym roku szkolnym

nie wykazywał odchyleń od normy.
Nauczycielki na wniosek rodzica przygotowały dwie obszerne opinię o dziecku

dla p. psycholog z poradni. Nie są one spójne z wynikami prowadzonych i dokumentowanych
3 razy w roku obserwacji.

W ubiegłym roku szkolnym w grupie I, do której uczęszczał odbyły się
2 spotkania z rodzicami (we wrześniu i czerwcu), w tym roku szkolnym w grupie II również
2 (we wrześniu i w marcu). Na spotkaniach nie były omawiane sprawy i problemy
wychowawcze.

Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dzieciom wymagającym
wsparcia w zakresie rozwoju społecznego i emocjonalnego w formie bieżącej pracy nauczyciela
- wychowawcy oraz zajęć logopedycznych dzieciom mającym deficyty kompetencji i zaburzeń
sprawności językowych. Nauczycielki rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci.
Informacja o liczbie dzieci wymagających wsparcia, uczęszczających w roku szkolnym 2018/19
została zebrana na prośbę wizytatora mającego nadzór nad placówką
(w grudniu 2018 roku). Zdiagnozowano 28 (z 95) dzieci wymagających terapii logopedycznej
oraz 2 dzieci wykazujących zaburzenia zachowania, w tym emocjonalne. został
zdiagnozowany, jako dziecko mające zaburzenia zachowania, w tym emocjonalne.

Z analizy przedstawionej przez nauczyciela dokumentacji potwierdzającej współpracę
z poradnią psychologiczno - pedagogiczną wynika, że w bieżącym roku szkolnym odbyło się
4 spotkania incydentalne z panią psycholog w grupie II (obserwacja zachowań dzieci
i stosowanych przez nauczycielkę form pracy z dziećmi)
oraz 5 konsultacji telefonicznych dyrektora lub nauczyciela z panią
psycholog . Przedszkole zatrudnia tylko nauczyciela - logopedę.

Z informacji uzyskanej od pani Renaty Kudlickiej wynika, że rodzice innych dzieci
komentowali zachowania podczas pobytu w przedszkolu, zasłyszane od swoich
dzieci.

stwierdzili, że sprawa

W dniu 1 kwietnia 2019 roku odbyło się spotkanie rodziców z panią dyrektor
i nauczycielką Rodzice otrzymali odpowiedź od pani
dyrektor na złożoną przez nich skargę, którą uznała jako bezpodstawną.
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Do protokołu załączona jest notatka służbowa z rozmów przeprowadzonych
z nauczycielkami: stanowiąca
załącznik nr 1.

i

Inne spostrzeżenia kontrolującego:
1. Sprawdzić realizację zaleceń.
2. Monitorow ać działania placówki w zakresie skuteczności stosowanych form pomocy

psychologiczno - pedgogicznej organizowanych dla dzieci wymagających wsparcia.

10. Zalecenie, termin realizacji:

1 . Zobowiązać nauczycieli do prowadzenia szczegółowej obserwacji pedagogicznej
rozwojowych

oraz do podejmowania wczesnej interwencji. Podstawa prawna: § 20 ust. 2 pkt I
rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 207 r. poz. 1591, z późn. zm.).
Termin realizacji: 1. IX. 2019 roku.

2. Organizować w placówce skuteczną pomoc psychologiczno - pedagogiczną dzieciom
uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Rozszerzyć formy
tej pomocy, zgodnie z wyżej cytow anym rozporządzeniem.
Termin wykonania: 1.X.2019 roku.

3. W ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora przedszkola
planować i realizować kontrolę udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej
oraz organizować dzia łania wspomagające nauczycieli w zakresie organizowania
i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom
i nauczycielom. Podstawa prawna -
pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
Termin realizacji: 1.X.2019 roku.

4. Rozszerzyć formy współpracy przedszkola z poradniami specjalistycznymi.
Podstawa prawna: § 28 - wyżej cytowanego rozporządzenia, art. 102 ust. 1 pkt 12 c
- ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Praw o oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Termin realizacji: 1.IX.2019 roku.

5. Organizować współpracę z rodzicami ukierunkowaną na osobisty rozwój każdego
dziecka (12 zadanie opisane w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego) oraz systematycznie informować rodziców o postępach w rozwoju
ich dzieci (pkt 9 warunków i sposobów realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego) - Załącznik nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 14
lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
z późn. zm.). Termin realizacji: 1.IX.2019 roku.

6. Rozszerzyć formy współpracy z rodzicami oraz zwiększyć częstotliwość spotkań
grupowych. Eliminować sytuacje, w których rodzice ingerują i komentują
zachowania innych dzieci. Podstawa prawna: art. 102 ust. 1 pkt 3, 4, 7 12 b - ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo ośw iatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

zakresie rozpoznawania dysharmoniiwezesnegow

rozporządzenie w sprawie nadzoru

(Dz. U. z 2017 r. poz. 356,• • •

Dyrektor placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może
zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do
ustaleń zawartych w protokole kontroli.
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Dyrektor placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń,
a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego
zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący placówkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

DYREKTORPRZEDSZKOLA NR 47
gunie ^\\

tawbliP. f i6 . Ob - bJ8-dxJędy\( .ó.Wa Z.icUoTó*7.0.!5.nm&r.Ęąrfu/ą Kudlickat
(miejscowość, data i podpis

dyrektoni placówid)
(miejscowość, data i podpis wizytatora)
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PoświadćiżSrftiodbióF^rótokolu kontroli:
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' ii
Data i podpis dyrektora przedszkola
Zgodnie z § 16 list. / pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. vr sprawie
nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora
szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu.
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