
KURATORIUM OŚWIATY W LUBLINIE 
ul. 3 Maja 6; 20-950 Lublin, skrytka pocztowa 146, 

Centrala  KO:  81-53-85-200, Sekretariat: 81-53-85-222, Fax Centrala: 81-53-85-265 
www.kuratorium.lublin.pl  e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl  

Znak sprawy— WK0.5533. 215 .2021. 
Numer upoważnienia: WK0.5533. 215 .2021 
Data wydania upoważnienia: 16 listopada 2021 
Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator Oświaty 
Data i forma powiadomienia o kontroli: 16 listopada 2021 powiadomiono dyrektora telefonicznie 
Numer wpisu rejestru kontroli placówki: 13 

PROTOKÓŁ  KONTROLI DORAŹNEJ 

1. Nazwa i adres szkoły: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie, 
ul. Plac Bychawski 4, 20-411 Lublin 

2. Imię  i nazwisko dyrektora szkoły: Ewa Leń  
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły 

się  czynności kontroli: 25 listopada 2021 r. 
4. Imię  i nazwisko kontrolującego: Elżbieta Sobiech 
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator 

Oświaty, ul. 3 Maja 6, 20-950 Lublin 
6. Tematyka kontroli: zgodność  z przepisami prawa działań  dyrektora w zakresie 

nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21 oraz 2021/22 
7. Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 
zm), 
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z póź. zm.). 

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnione nieprawidlowości: 

1. Dyrektor przedszkola przedstawił  w terminie do dnia 31 sierpnia na zebraniu rady 
pedagogicznej wyniki i wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru (31.08..2020, 
30.08.2021) 

Wnioski 2019/2020 
a) w związku z sytuacją  długotrwałej izolacji niezbędne jest zwrócenie uwagi na 

rozwój emocjonalny dzieci a brak dostępu do poradni psychologiczno — 
pedagogicznej narzuca na przedszkole takie zorganizowanie pomocy, aby każdy 
wychowanek mógł  ją  otrzymać  w zakresie i formie odpowiedniej dla dziecka i 
rodziny. 

b) wychodząc naprzeciw potrzebom wprowadzić  należy systematyczne 
wykorzystywanie technologii  IT  w planie edukacyjnym oraz kontaktach z 
rodzicami. Skutecznie zachęcać  rodziców do podjęcia współpracy z nauczycielem 
i dzieckiem podczas zdalnego nauczania oraz organizacji zajęcia z 
wykorzystaniem różnorodnych technik i metod kształcenia na odległość  i 
kontaktów na drodze elektronicznej. 

c) izolacja społeczna i lookdown nie pozostają  bez znaczenia w rozwoju emocjonalnym i 
społecznym dzieci. Istotnym w tej sytuacji staje się: zwrócenie uwagi i w miarę  bieżące 
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reagowanie na wszelkiego rodzaju niepokojące sygnały zachowania dzieci, bieżąca 
współpraca z rodzicami oraz organizacja pracy zapewniająca komfort psychiczny 
wychowanków i ich rodzin 
2020/2021 

d) podjąć  działania w celu uwrażliwienia rodziców na problemy emocjonalne dzieci w 
celu zapewnienia im bezpieczeństwa i utrwalania zachowań  pożądanych 

e) istnieje potrzeba wsparcia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych (głównie 
pomocy nauczyciela i woźnych oddziałowych) o zagadnienia dotyczące radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych w pracy z dzieckiem 

0 sytuacja pandemiczna i ograniczenia w kontaktach społecznych wpłynęły na obniżenie 
poziomu czytelnictwa wśród dzieci. 

2.Rada pedagogiczna podjęła uchwalę  w sprawie ustalenia sposobu wykorzystania 
wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkolą  lub placówką, w celu 
doskonalenia pracy szkoły lub placówki (uchwala nr 2/2020 z dnia 31.08.2020, uchwala nr 
6/2021 z dnia 30.08.2021). Wnioski i sposób wykorzystania: 

a) realizacja programu "Zmysly — znamy, dbamy, rozwijamy". Zakup odpowiednich 
pomocy i realizacja zagadnień  projektu w każdej grupie wiekowej. 

b) zapoznanie rodziców z bieżącymi działaniami placówki poprzez portale 
spolecznościowe,  strong  internetową  przedszkola i portale grupowe. Przesłanie 
rodzicom informacji o dzienniku elektronicznym. Umieszczanie na stronie facebook i 
stronie internetowej przedszkola podejmowanych w grupie działań, przekazywanie 
treści programowych i propozycji zabaw — zajęć  przez e-dziennik i maile podczas 
zdalnego nauczania. 

c) w pracy z dziećmi należy zastąpić  bezpośrednie wyjścia do instytucji publicznych i 
kulturalnych innymi formami współpracy, oraz realizowanie pewnych treści 
programowych wychowania przedszkolnego w oparciu o inne metody np. zdalne, 
rekonstrukcje sytuacyjne, filmy poglądowe , zaś  organizację  i udział  w konkursach i 
przeglądach opierać  na wirtualnych rozwiązaniach. Publikacje na stronie internetowej 
i facebookowej przedszkola. Warsztaty w ramach klubu aktywnego rodzica 

d) zorganizowanie konsultacji dla rodziców w zakresie pracy nad emocjami własnymi i 
dziecka w celu zapewnienia wychowankom poczucia bezpieczeństwa ze specjalistami 
zatrudnionymi w przedszkolu. Zorganizowanie szkolenie dla rodziców (w razie 
ograniczeń  online)  na temat wpływu poczucia bezpieczeństwa na rozwój emocjonalny 
dziecka. 

e) zorganizowanie spotkania ze specjalistami z PPP 
0 przywrócenie lekcji bibliotecznych, organizowania „głośnego" czytania przez osoby 

zaproszone, organizowanie działań  zmierzających do zainteresowania dzieci książką  
czytelnictwem. Opracowanie i wdrożenie programu czytelniczego, kontynuacja 
programu  „Maly  Mis w Świecie Wielkiej Literatury", zorganizowanie kącików 
czytelniczych w każdej grupie, codzienne czytanie dzieciom na grupie, akcja 
Wędrująca Książka — wymiana książek, organizacja konkursów plastycznych i 
recytatorskich, tworzenie albumu ze zrealizowanych zadań  : zbieranie prac z 
przeczytanych książek, zdjęć  ze spotkań  z czytającymi gośćmi lub spotkaniami 
popołudniowym, cykl spotkań  organizowanych w przedszkolu  pt.  „Zerówkowicze 
Czytają  — Maluchy Słuchają", współpraca z Biblioteka im. H Lopacińskiego: Lekcje 
biblioteczne, prezentacja prac dzieci z naszej placówki, udział  gości z biblioteki na 
uroczystościach i w ramach akcji Cala Polska Czyta Dzieciom, wypożyczanie książek, 
współpraca z rodzicami pod hasłem „Rodzice czytają  — dzieci słuchają" — tzn. 
organizowanie spotkań  czytelniczych w przedszkolu, które mają  na celu 
zaangażowanie rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w akcję  „Cala Polska 
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czyta dzieciom" oraz zacieśnienie współpracy z przedszkolem (spotkania umawiane 2 
razy w miesiącu), organizacja małych międzyprzedszkolnych i ogólnopolskich form 
teatralnych, inscenizacji oraz teatrzyków Froeblowskich, zorganizowanie zajęć  
edukacyjnych dla rodziców w wykorzystaniem zakupionych książek. 

3. Dyrektor szkoły opracował  plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21 oraz na 
rok szkolny 2021/22. 
4. Dyrektor szkoły przedstawił  radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na rok 
szkolny 2020/21 do dnia 15 września 2020r. (14.09.2020), na rok szkolny 2021/22 do dnia 4 
października 2021r. (14.09.2021) 
5. Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia wnioski z nadzoru pedagogicznego 
sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym. 
6. Plan nadzoru pedagogicznego uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa, o których mowa w art.60 ust.3 pkt 1 ustawy. 
7.Plan nadzoru zawiera: 

a. przedmiot ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/21 
b. termin przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2020/21 
c. tematykę  kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej 

d. terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 
dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej; 

e. tematykę  kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub 
placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej szkoły lub placówki w roku szkolnym 2021/22; 

f. terminy kontroli przebiegu procesów kształcenia i wychowania w szkole lub placówce 
oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły lub placówki w roku szkolnym 2021/22; 

g. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, ustalony poprzez 
- diagnozę  pracy szkoły lub placówki 
- planowanie działań  rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego 
- prowadzenie działań  rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń  i narad, 
h. plan obserwacji zajęć  dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych 

zajęć  
i. i. zakres monitorowania pracy szkoły lub placówki w roku szkolnym 2020/21 
8. Dyrektor nie dokonał  zmian w planie nadzoru. 
9. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska 

kierownicze przeprowadził  ewaluację  wewnętrzną  w roku szkolnym 2020/21 
(W przedszkolu kształtowane są  postawy i respektowane normy społeczne) 

10. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska 
kierownicze wykorzystał  wyniki ewaluacji do doskonalenia jakości pracy — dotyczy 
roku szkolnego 2021/22. 

11. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska 
kierownicze kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 
statutowej. 

12. Dyrektor szkoły we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska 
kierownicze kontroluje przebieg procesów kształcenia i wychowania w szkole lub 
placówce oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz 
innej działalności statutowej szkoły lub placówki. 
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13. Dyrektor obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności 
statutowej szkoły lub placówki (w r. szk. 2021/22 — kontrola prowadzenia dzienników 
i IPET). 

14. Dyrektor szkoły po przeprowadzonej obserwacji zajęć: 
a) omawia z nauczycielem jej przebieg pod kątem realizacji założeń  
b) formułuje wnioski do dalszej pracy 
Uwagi: przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole, sformułowane wnioski. 

15. Dyrektor szkoły, w okresie ostatnich 5 lat, dokonywał  oceny pracy nauczycieli: 
5+6 oceny dorobku zawodowego, 10 ocen pracy, w b. r. szk. zaplanowano 5 ocen 
dorobku zawodowego i 4 oceny pracy. 

16. Dyrektor szkoły realizuje plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22, np. 
przeprowadził  kontrolę  dziennika elektronicznego i IPET. 

17. Dyrektor podejmuje działania doraźne, jeżeli wynika to z potrzeb szkoły — wg 
dyrektora uruchomienie dziennika elektronicznego wiązało się  z zorganizowaniem 
szkoleń  nauczycieli, opracowanie procedur dotyczących obostrzeń  pandemicznych. 

18. Dyrektor inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych 
rozwiązań  w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań  
programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie 
kompetencji uczniów poprzez wdrożenie projektu „Zmysły ...", wdrożenie działań  
związanych z ubieganiem się  o certyfikat krajowy „Szkoła promująca zdrowie", 
wykorzystywanie w różnych sytuacjach technik kształcenia na odległość  
(prowadzenie zajęć, kontakt z rodzicami, nagrywanie i udostępnianie rodzicom 
uroczystości przedszkolnych). 

19. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż  dwa razy w roku 
szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru (7.02.2020, 
31.08.2020, 15.02.2021, 30.08.2021). 

20. W wyniku podjętych przez dyrektora działań  w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego przedszkole: 
a) osiągnęło efekty w obszarze dydaktycznym: wszystkie pełnosprawne dzieci 

sześcioletnie osiągnęły gotowość  szkolną, uzyskanie certyfikatu wojewódzkiego 
„Szkoły promującej zdrowie", 

b) osiągnęła efekty w obszarze wychowawczym: duże zaangażowanie rodziców w 
akcję  Czytanie dzieciom prowadzonej z wykorzystaniem portalu 
spolecznościowego facebook, 

c) osiągnęła efekty w obszarze opiekuńczym: w b.r.szk. nie było przypadków 
zachowań  dzieci ani rodziców na terenie przedszkola niezgodnych z wdrożonymi 
procedurami covidowymi. 

9. Wnioski: 
Dyrektor planuje i realizuje działania w zakresie nadzoru pedagogicznego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

10. Zalecenia: 
Zaleceń  nie wydano 

Dyrektor szkoły/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. 

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

(miejscowość, data i podpis dyrektora) 	(miejscowość, data i podpis wizytatora) 

Poświadczam odbiór jrotokołu kontroli: 

DYRR5R 

zi.,.2,,,7,mgr  Ewa Leń  
(data i podpis dyrektora) 

Zgodnie z § 16 ust.1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 
2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 z późn. zm), protokół  
kontroli zawiera pat*, kontrolującego i dyrektora przedszkola na każdej stronie protokołu. 
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