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wnioski i zalecenia

po wizytacji przeprowadzonej w Przedszkolu Miejskim nr 25 w Gliwicach, ul Rydygiera 10

w dnach 15,16,18 października2007 r. przez Beatę Zielińską

wizytatora Delegatury Kuratorium Oświaty w Gliwicach

WiąĄaila została przeprowadzona na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzonl pedagogicznego,
wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania
nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, ktorym można zlecac prowadzenie badań i
opracowywanie ekspertyz (Dz U. Nr 235, poz. 1703).

Miejskie Przedszkolę nr 25 Gliwicach prawidłowo realizuje cele i zadania wynikające z podstawy

programowej i statutu. Przedszkole jasno określiło kierunki swoich dzińań. W planowaniu i tworzeniu

wewnętrznych dokumentów aktywnie uczestniczyli nauczyciele. Potrzeby i oczekiwania społeczności

przedszkolnej są ustalane na podstawie prowadzonych dtagnoz. Dyrektor wypracował szereg ciekawych

i oryginalnych form prowadzenia i dokumentowania nadzoru pedagogicznego, dających rzetelną i pełna

informację o działaniach, atakże sfuzące rozwojowi zawodowemu nauczycieli.

1. Kadra pedagogiczna przedszkola posiada pełne kwalifikacje, systematycznie doskonali

swoją wiedzę i zdobywa nowe kwalifikacj e, poszerzając ofertę edukacyjną przedszkola.

Wszystkie dopuszczone do uzltku programy wychowania przedszkolnego, w tym takze

programy zajęc dodatkowych zapewniają realtzację wszystkich zadah wynikających

z po d stawy pro gramowej wychow ania pr zedszko lnego.

Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z wymogami prawa oświatowego.

W przedszkolu przestrzega się przepisów dotyczących obowiązkowego, rocznego

przygotow ania dzieci 6 - letnich.

Statut przedszkola jest zgodny z aktualnym prawem oświatowym.

Prawa dziecka są przestrzegane i upowszechniana jest wiedza o tych prawach.

Analtza efektow pracy dydaktyczno - wychowawczej wskazuje na stały postęp w rozwoju

dzieci oraz osiryanie ,,gotowości szkolnej".

8. Skutecznie pełniony nadzor pedagogiczny warunkuje wysoki poziom pracy przedszkola

Wśrod szczegolnych osiągnięcPrzedszkola Miejskiego nr 25 w Gliwicach wymienić na|eży.

- organizację wizlĄy studyjnej w ramach programu ,,Sokrates" dla nauczycieli z Portugalii

i Rumunii w celu nawtązaniawspółpracy;
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- wspołorganizację konferencji dla dyrektorow przedszkoli * ,,Alternatywne formy w-ychowania

przedszkolnego", maj 2005 ;

- wspołorganizację konferencji podsumowującej dziaŁalnośc innowacyjną ,,Gdy przedszkole

pustoszeje" .

Przedszkole posiada szereg potrzeb remontowych, np.: remont centralnego ogrzewania, wymianę

stolarki okiennej, instalacji elektrycznej. Ogrod przedszkolny wymaga zagospodarowania w sprzęt

sportowo - rekreacyjny. Wskazany jest takze remont elewacji budynku.

Uporządkowania wymaga praca Rady Pedagogicznej w zakresie jej kompetencji stanow-iących,

opiniuj ących i wnio skuj ących.

Nalezałoby zwroc,ic szczegolną uwagę na precyzję i estetykę w tworzeniu i gromadzeniu

dokumentów przedszkola.

Doskonalenia wymaga prowadzenie dokumentacji zajęc logopedycznych, a także przestrzeganie

terminów r ealtzacjt p o szczegolny ch dzińań.

Szczegołowe omówienie wyników wizytacjt oraz przedstawienię propozycji wniosków odbyło się

w czasie spotkania z radąpedagogiczna w dniu ż4 października 2007 r. Rada pedagogiczna nie zgłoslła

uwag do proponowanych wnioskow.

zalecenia

Zaleceń nie wydano.

z up. Ślpskiego Kułatora Oswiaty'ńnł L..r\
" Ingr Anna'Kij
D1 relor Dcls.hrry

poclpis klłratora lub osob1l przez niego upowaznionej

Zgodnie z §5 ust.S Rozporządzenia MEN z dnia 15 gnrdnia 2006 r. w sprav,ie .szczegółolr.vch za^sad ,spralrtlv,ania natlztlrLt
petlagogicznego, wvkaztł ,gtanowisk wymagając.v-ch hł,altfikacji pedagogicznych, hl,alifikacli niezbęcł1.1,ch rlo sprall:ota:ia
naclzortł pedagogiczllego, a także i;!^alirtkacji o,sób którvm można zlecac prol,atlzenie hatlati i opracow_vl,yanie ek-sperl.vz
(Dz.IJ. w 236. poz. 1703)
Dyrektor szkoĘ lń placór,vki. w terminie 7 dni od dnia otrąrnania rł,niosków i zaleceń powintacllnvch" może unieść rvobec
nich do organu sprarłującego nadzór pedagogiczny umotywowanę z,astrzeżenia.


