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Protokoł z kontroli planowe.j

Kontrolę przeprowadzono w Przedszkolu Miejskim Nr 25 w Gliwicach, ul. Rydygiera 10,

44-100 Gliwice.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Renata Kluska.

Kontrola zostŃa przęprowadzona przez st. wizytatora Krystynę Pietryję-Grigorijew
na podstawie wydaneg o przęz Śląskiego Kuratora Oświaty upowaznienia z dniaI0.02.20II r,,

numer OA.OR.0 1 3 ] 0 13] 21 1 1,

Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 lutego 2011 r. w obecności dyrektora przedszkola
Pani Renaty Kluski,

Przedmiotem kontroli była:
Prawidłowośó dopuszczania do uzytku programów wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych
formach wychowan ia pr ze dszko lne go.

Czynności kontroluj ącego :

1 ) analizowano następującą dokumentację:
o protokolarz rady pedagogicznej,
o procedurę dopuszczania do uzl.tku programu wychowania przedszkolnego

w przedszkolu;
. realizowanyprogram wychowaniaprzedszkolnego;

2) przeprowadzono rozmowę z dyrektorem przedszkola;
3) inne czynności - nie przeprowadzono innych czynności.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Program wychowania przedszkolnego zawięra treści objęte podstawą programową

oraz stanowi opis zadań przewtdzianych do realtzacjt w czasie ustalonym przęz organ

prowadzący na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Dyrektor przedszkola zgodnte

przepisami prawa oświatowego przed dopuszczeniem do użytku programów wychowania

przedszkolnego:

- zaslęgał opinii nauczyctela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe

i kwalifikacje do pracy w przedszkolu,

- zasięgnął opinii rady pedagogtczn€1.

Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą:
Nie ujawniono nieprawidłowości.
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Uwagi dyrektora placówki lub osoby, w obecności której odbywała się kontrola:
Brak uwag.

Wydane zalecęnia:
Nie wydano zalęcęń.

Wnioski kontrolującego:

Dyrektor przedszkola zgodnie zprawem oświatowym, w roku szkolnym 20I0l20I1, dopuścił

do uży,tku pro gram wychowan ia prze dszko lne go w publicznym przedszko lu.

Uwagi kontrolującego:
Brak uwag

Protokół podpispli:
Gliwice. dnia. ł...marca2011 r.

Protokół kontroli sporządzono
otrzymuj e dyrektor pr ze dszkola,
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w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
a drugi włącza się do akt kontroli.

Potwierdzam odbiór 1 egzemp_larza protokołu kontroli

p odp is dyre ktora sz koĘ/p lac óv ki

Gliwice. dnia Ł.. marca20II r.

Dyrektor przedszkola może zgłosic Sląskiemu Kuratorowi
otrzymanta protokołu kontroli, pisemne i umotywowane
zawartych.

Oświaty, w ciągu 7 dni od dnia
zastrzeżenta do ustaleń w nim
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