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1, Nazrva szkoły. siedziba: Przedsrkgle Miłjskic nr l im, Mirłił Ll*łntka w foręhie,

ul, Zrrkltdotya 15,42-418 Poręfun

,l. lnlię i n;rzrvisku rll,rektnra: Marg*Rn 0rzol

:;. Nazlvłr i sierlz.iba organu sprarł,ującego narlz.tir perlagogiczll1": §tąski Kuratłlr {}ŚlviaĘv,

"t{t - {l24 Kntorvit*, ul. Porvstańców 4la

4. llniq i nazlvisko korrtrolującego: Agata Boryka

_i. l]atł rvl,darria inumcr ł.lprrrvażnietria do prunprłlrvurlzeniir kłlntlnli: 21 lnił,in }a?l- r.

l} K_§t},§§33.?.-ł3.ż02 r

6, ferr::in1, rtlzpncz_ęcia i zrrkoliczetria kclrtrnli: ż4 rnajn 2{}Zl r. * ?ł nl;tj;l ]{l?l r.

7, 'lel]"litlt,lta kolrtroli: przestrzę$ianie statutu w ł:trszarzc orgarrizac,ii prac.y* plrzeriszkolu izapcrłrrienie

rlziccionr lrezpieeznvch i higienicznych *ąrunkórv nauki iopieki ti. zildLui u3,rriltrrjącvclr z art. 55 tlst,

3pkt4.6ustar,ł,;-zdnial4grurlnia20t6r. ?r&*,ł)Ojlł,irtlrlt,t,e:(ij.Dz.L;.]tl2{}r.poz,9l0zczn,).

łt, Cr__t,ltnnści kot:troltre:

ł, li}zlllolva z d.vrektirrenr przedszlrcla,

b. arraliza tlnkumęnrńw przcdszkola r,ł, przednriotorvyni zakresie, \\, tytlt: .l'(J/!/ltt trlrrcłłszkołu,

d:ie łlłłikłhl, :ąięć, en,itlełłł:.ji zcłstg1.1stu, :a nieullecll,§L,h ]ltłucz),t,ięli, rrqdumiuu łll,gatli:tlrii Prik'Y

7lr:etłs:kłs!tł, :clr:t:1d:ł:łi ,11lyg}ęlęru przeds:ktlla, ktlnęltnikuttjv dłł 1,oł/:;ji,rirt'. ltłłtłłtłk ze ąlłtktłń

: rłxl::it,unli rłiustrtł,tłalg, si rtsłq, inlernełtłwa.j.

c. an*liza Łld§stellxionyelr materiałóiv z zaięc rv grtlpie ,.Bietlrłnki".

9, $pis usta)olle§t) §taRu hktvczncgcr. w tytrr ujarłtriorrl"ch niei:rawillł,luoŚci:

Kontrtllę przeprłrr.lałlz§no na potecenir Śiaskieg,_, Kulaltlrą ()srt,iatv ił,zr,,,iąziitl z łtlotlitrtorł-ą skarg+

l"tlcizica dzier.ka lrczęszczająccgo do przedszkola do grup1, ,.Birt{łllntłi".

Po przeprow adzęniu czyrurclści kan troin3"ch ustalorro " co uastę puj e :

1 ; Dy.,rekttrr orgnnizuie pracę przcdszkola w oparciu 0 stittllt. llrkusz r:r5nniziicji tlrirz procedu{1'

i r*gtrlltnritlv rł ninl t-lborviązu|ące.

1:tłłtlli iill,łk/arzł s:łłtl!},.,pittl,ólłl, !411ii1;,;,^tltnirłlultlcłpt
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2} W przcdszl.ioltt nn elzi*li knntl,ali ftlrrkcjrlnuie 9 ndriziałór,v dla 210 lvvclrorą,adkńr,l., I-iczr:irrrośc

ncldzialórv "iłst zgridna z plz*lrisll1,1ri pritwu.

3) }lie potrł,ierłiziłv sic irliimlltc.|e zalr,arte rłi annninro*ęi skardze na tęrnat jaknb1" ,.rljłvktłlr płłĄsuł

tlec.|:ljq o ałłliłłłlit, lt,},r,/lrltl,rrtt,cli', N&ućz_vcicl sanr dokon*ł takicgo rł7boru kicnr.iąc sic ciagbścia

zatr*rlnienia i an'bic.itltlli zau,odorłrynri_ Dyrektor poinformonał rodzi§ti,"v 7- gru}-]y ..Bicdrrsnki"

rl zmianic ttauczJ,cielił pcrrlczats sptrtkanił rv dnitt l7 lutego ?02l r. Wy.iaśnil rndzicom okalir,.zrrości

znlian}, 1vl,ę1,,*_rrvurr,ł:r, li, ptłrłstallic tlortci grupy w ramaclr Regionalnego l'rłlgr{łrnu Opcrurlliłltlgtl

łl\sfev,tid:tlłtł ,\{q;kitl.łr,,. Na ltieisc* cltrĘ,cltczasolvcgo wyclror,vawcy został zatrudnion1" nauezycici

na czas cl}a,eślonl,tlłl ]5 łr-crrł,crr ]|}21 r, rł zastęp§tlvie za rlotychcza§olveg$ nauczl"ciela.

3} Z rrłrtatki słttzholr,c.i s;:orzaelzorre.j łlnia ]q,05,2021 roku przez rlyrektorił rł1,,nika. ze zatrrtrlnion1,

na za§t§p§tl\lo llatlczvci,-:l z grllF,}, .,l}iętłrłlnki" hi,ł t"vdzień rricclbgcn}," z po$lodu zr.viclrlrięcia llogi.

a.icgo trbłrr,inzki przi:.ięli innr illrttczl,t]ięjc pir§iacląiqcy,odporvicdnic kivaiifikae.ic.

4i Od 4.{_]5.?02l r. tlititczvcie l grrrp1. ..§ie tlłanki" .ie st stale obecny rv przedszkoltr, co ptltn,ierilzttił1

rvpisy do clziennika lekcl,in*gn. a udastępniotrę matęriały z prclvadzon;-elr płzez niego zaię*

ślvixrit:za (1 poz} t},\\ nL" j lltnroslbrze \Ą, grr:pie i atrakr:vjnynr progran:ie za.ięc clydaktl,czno-

lv1,,e lrtl lłarvcz5,c h,

5) Z rrdostępniorrl,i:h prztz- rl"*,rr:k[()rrr w czasie kontroli n§tatck służbowyclr nauczl,ci*li z clni: 28,04,

2{}żl r.29.04.:02l l, łlr;tz l0.05.202l r. *ynika. żc w przedszkolu pode,ltnorł,ailę są dziąłaniłr

zwiĘzalle 7 1q,!aśni;illiellr ptl.iarviajacl,clr się bieząc_vclr problenrów i kirnt]iktór.v rór.ł,ieśrliczycl"r

rv ccltt potiięcia dlriał*li l1Łlpra$,c7},clr i otclczenia dzieci §to§Ownym r,vsparciem.

6) 1rig ptrtrvierrlziIl,sic illi'or,lnae.ie złrł,itfie rv irnonimrrwej skartlze tlolyc:łąee bezpieczeństrva. Teren

przedszlttlla .jcst rlglarlzonl,. buril,nek przerlszkola jest zalrr3,kan1,, irlacńrvk;ł ptisiarla monittlring

z§u.nętl-zn1, i lĄ,f 1ł"n9l rzl1}, t]rilz 11{)L!(}czcs,l,v rlomofon zclłnętrżn}i unrożlirviai4C}, konrtllrikac.ir-

rłrdzicom z p,uplrnli ich du"ieci. Zc ivzgledórv bezpieczelistta brama wiazdorą,a znajdtli;lca sie

u, odlcglłści j{X) lrltlrilr,., łd placu znhnrv. nie rrroze być zamknięta na stałe. grlyz p*łni t'unkcję

bratu.v przec i r.t,pnzartrlc i,

?} W prz*dszkolu znl;ell,njone x1 he,łpieczIle i higieniczne w,armtki narrki. opieki i rłychorvania,

Zartirł,no statilt..irrk i rcllulatlliti przcdszkola. regrłlamin BIIP {dostępn§ ne stronie internelorvej)

t:kreśla.ją zas*rJv przl,prłlrvłr-lranił i odbioru clzieci. Dzięci nie są pclzostar.viane bez rrpieki rv salae|r

d1.,dakty-cznyell. ptlrniłszi:zcniach rł,spólnego rrz.vtkn. takiclr jak k*r3,,{arze. szatnie. Z informacji

uzyskanl,ch tld cl3"rcktorlt rvvnika. ze nigdy nie zdarzyłłr się, aby dziu,cko sanlo opuśeiio terętl

przellsekola, Przi*,dszknle iest nanrykane na klucz na cza§ zajęć.

8) Zdarrięnr dvrckttłrir. przeclszkolc llł.pasażarre jest lv drł,a bezdrltyknr.ł,e. sptawnie rlziałaiilce

tefirroruetr},rakupiłrn,: \\l ilFtecc. W zakresie związanyłrl z COVlD-19 rv przedszlłolu prżc§tfzcgiillc
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są \\,§zelkię pruepi§y i w3,tyc:.ne MEiN" MZ i Cl§ nu.iacc slu{"ć ztv.,tlczatriu" zapol,1ieganiu

i prz*cirvdziałaniu COVID- l 9.

9} Z analiz1, dzienrtika za.ięc grup ,,Biedronki" rł,"vnika. że crldlielrt]il p:"iicil nrłtlcłl,cicli oparta _iest

o slał3, r}.,tm drrią lv ktoryrn jest zaplanou,$ny §za$ nż} zaŁra*ę" nirilkę" tlrllxlczvlt*k" posilki. Zaba$'Y

tlltlzJ*czn0-njeho\ł,e. a także pob_l"t lra irlacu zabarł, itp,

l0) Z Lrelostępniorrlch przez dyreklłra dok-umentólą,i d5,ploluorl rvl,rlika* ż* ł,v pt,zcłlsrkłllu dzieci

|lczone są bezpieczn1.,ch zach*rtań i odpowiędnięj reakcji rł, c}rrł,ilach zlgrtłżenia.

l1} Podstar,va progrnrnłr\Ą,g 11,}-gĘo\Ą,ania przedszkoinego "iest l-eitlizt,r,,ittlit. a ,ic.i rcalizowanię

ild ł,,r,i ęrc i edlai ą stosolvl}ę dokumenr},.

l2i \\'przcdszkolri §praco\Ą,ątro iupowsz.*chniono zasady rvspołprac,v z roclziułttlti tlzieci" W tYm

sptlsob1, konrunikr_llvania- rgłaszairia postulatów i lrieprarvicliolvości. tr3,b .skłlilania sltirrg i łvniosków

ornz płz_ljruor,r,ania inleresanttlw zgodnic z ert. l02 u§l. 1 pkt,7"ti lliililw!/ z l4 grudnia ?rrłwO

(ł.hriłlłrnt,c (I)z.. t.l. z 20?0 r. poz. 9l0 ze znr,),

l3i 7, przedłtrźtrncg* przez dyreklora 1rodczas ktlntrtlli lłe.jtsłru ,\liril,,r; i ll'uiłskóll' wynika,

ze łłd l rvrzcśtria 20l9 dc, 34 nraja 2il2l rv przedszkłlu nił Ł,l,i3, skinrlnrre skargi rodricrirv

na nau{zycieli, tylko rvrrioski i sugrstie dłltyezące lirnkcjłnorvitnia llrz,;dszkoIł ti. nronitoring.

,lrgiłl r iz:tr.: ia grup.

§i rą,},niku kontrłlli nie st*icrdzono zasadnaści zarzutorł przerlstarviołrl,cl: ił, sk:rrdz.c,

l i). 0pis ujarł,liiotr1,,clr rricprawidłorvości w zlrkresic niełlhięt1 n r ltttlltrrrla \1: zrł'iązku

r.e stwicrdzon_vnli nieprarviclłot,ościami \Ą, dział*lrluści cll,iilkt_r łznci. rrl-chorvawczc.i

i opi*kirńcze i oraz ilurej działalnaści slalrrtłlwcj szl,oł1.,/plactlrlki. nic slrliertliąłtto.

ll. Na podstarvie art, 55 ust. 4 usta\Ąy z dnia 14 glrrdnia ]{"}16 r, l'l,{łvil i/§lti..l/l,l|,c iDz, U. z 2019 r,

poz, 1 l48 ze um.} zale§a się: nie rvyclnno zaleceń,
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rs:, !!:Yi:;i,gr:.",ł ., P9:Ie*,r.. *1:9l,..P?!.:.:.
|fl!l}|t {Jił?bł/.l s:kcłh'|łlłło:óllkt. ,firł}§e i dnla tłblłra proto*uiu

I)l,ręktarałłi s:l;rlł,.,,'ll!ilftill,ki, lł,,terłniłtił ? dni ł,ł>hrl.:T,th od dtlią ótrł,łnania prałłkołu *aĘtrgli, prl|xługuju prult,łl

h-uratęra l)jrl,itł,. ki. {'itlt,stłńł:óyt, łlłł. 4il-O:ł Kata+,iu, :gadnił z .§ /8 ast. l Rozporłqd:enia lłłnisłła Edukaaji

Nllrołlav,ejzrlnta 25 sierpnił,1t)l7 rokłt 11,,vl,".?xljłJ nad:arłtpedagrlgirłlego{Dz, U.: }aI7 pa:. l658;e:m.).
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