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Przemyśl, 6.12.2021 r. 

 

E.1711.7.2021 

 

Protokół kontroli 

 

 

Jednostka kontrolowana:  

Przedszkole Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich  w Przemyślu 

ul. Grunwaldzka 81, 37- 700 Przemyśl 

 

Data przeprowadzenia kontroli: 

25.11.2021 i 30.11.2021 

 

Kontroler, numer upoważnienia:  

Bugera Katarzyna - Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.  

Upoważnienie Nr 307/2021 

 

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: 

 

1. zgodność organizacji pracy placówki w roku szkolnym 2021/2022 z zatwierdzonym arkuszem, 

2. zgodność zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z obowiązującymi 

przepisami, 

3. przestrzeganie przepisów ws. przyznawania nagród, wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły, 

4. występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli 

oraz pozostałych pracowników szkoły.  

 

 

Przedszkole Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich prowadzi swoją działalność w Przemyślu 

w budynku nr 81 przy ul. Grunwaldzkiej.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców. 

Przedszkole Nr 12 jest przedszkolem złożonym z 4 oddziałów. Liczba dzieci w oddziale nie może 

przekroczyć 25. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100. 

 

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Barbara Dubaniowska, której stanowisko zostało powierzone 

Zarządzeniem Nr 347/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 10.08.2017 r. na okres od dnia 

01.09.2017 r. do 31.08.2022 r. Staż pracy pedagogicznej Pani dyrektor wynosi 35 lat. Dyrektor posiada 

aktualną ocenę pracy z dnia 6.03.2017 r. 

 

Ustalenia: 

 

Ad 1. W celu stwierdzenia czy organizacja pracy przedszkola zgodna jest z zatwierdzonym arkuszem 

organizacji na rok szkolny 2021/2022 sprawdzono dokumentację przebiegu nauczania: tj. sprawdzono 

4 dzienniki zajęć przedszkolnych. 

Zgodnie z § 2 ust 1i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji ( Dz.U. z 2017r., 

poz.1646) zwany dalej r.p.d., przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, 
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w którym dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku 

szkolnym.  

Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i 

miejsca urodzenia, adresy zamieszkania dzieci, nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich 

zamieszkania, jeżeli są różne od adresu zamieszkania dziecka, adresy poczty elektronicznej rodziców i 

numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, oraz tematy przeprowadzonych zajęć, a także godziny 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na 

zajęciach w danym dniu. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.  

W wyniku kontroli stwierdzono, że dzienniki prowadzone są zgodnie z zapisami rozporządzenia w 

dziennikach wpisywane są godziny przyprowadzania i odbierania dzieci, odnotowana jest obecność 

dzieci na zajęciach, wpisane są tematy przeprowadzonych zajęć, a realizacja zajęć potwierdzana jest 

przez złożenie podpisu przez nauczyciela. 

Liczba godzin w poszczególnych oddziałach,  przydziały nauczycieli oraz nazwa zajęć zgodne są 

z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym. We wszystkich grupach liczebność dzieci nie przekracza 

25 w grupie.  

 

Zajęcia w oddziale dzieci 3 – letnich realizowane są w tygodniu w następującym wymiarze: 

- z wychowania przedszkolnego:  36,5 godzin, 

- zajęcia międzyoddziałowe po południu – 0,5 godziny,  

- rytmika – 1 godzina, 

- j. angielski – 2 godziny. 

Razem: 40 godzin. 

 

Zajęcia w oddziale dzieci 4 – letnich realizowane są w tygodniu w następującym wymiarze: 

- z wychowania przedszkolnego: 34,5 godziny, 

- zajęcia międzyoddziałowe rano – 5,0 godzin, 

-  rytmika – 1 godzina, 

- j. angielski – 2 godziny, 

Razem: 42,5 godziny. 

 

Zajęcia w oddziale dzieci 5 i 6 – letnich realizowane są w tygodniu w następującym wymiarze: 

- z wychowania przedszkolnego: 36,56 godziny, 

- zajęcia międzyoddziałowe po południu – 5 godzin,  

-  rytmika – 1 godzina, 

- j. angielski –2 godziny, 

- religia - 1 godzina, 

Razem: 45,56 godzin. 

 

Zajęcia w oddziale dzieci 6 – letnich realizowane są w tygodniu w następującym wymiarze: 

- z wychowania przedszkolnego: 36,85 godziny, 

-  rytmika – 1 godzina, 

- j. angielski –2 godziny, 

- religia- 1 godzina, 

Razem: 40,85 godzin. 

 

Dokumentowanie zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się 

na podstawie ww. rozporządzenia zgodnie z § 11 ust. 1 i 3 r.p.d., przedszkole, szkoła i placówka 

prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, 

dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 ust. 1, 

jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub 

https://sip.lex.pl/#/document/18627530?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(11)ust(3)&cm=DOCUMENT
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wychowanków oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów lub 

słuchaczy. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, 

słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio dzieci, uczniowie, 

słuchacze lub wychowankowie, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je 

posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w 

przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz 

tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, 

uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub 

wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Ponadto, zgodnie 

z § 18 r.p.d., pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny lub inny 

specjalista zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje 

tygodniowy rozkład swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym 

informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich 

zadań, oraz imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków, objętych różnymi formami 

pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Liczba godzin zajęć logopedycznych jest zgodna z arkuszem i wynosi 5 godzin. Zajęcia 

odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałek i we wtorek.  

Dziennik zajęć logopedycznych zawiera tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy 

przeprowadzonych zajęć, wykaz dzieci przebadanych i zakwalifikowanych do zajęć grupowych. 

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. Dokumentacja z pracy grup wpisywana jest w 

jednym dzienniku. Brak jest dzienników z zajęć grupowych oraz informacji zgodnie z ww. 

rozporządzeniem tj.: imiona i nazwiska dzieci w porządku alfabetycznym, adresy poczty elektronicznej 

rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, program pracy grupy ocenę postępów i wnioski 

dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy 

przeprowadzonych zajęć. 

 

Liczba godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest zgodna z arkuszem i wynosi 2 godziny. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w poniedziałek i we wtorek. Zajęcia kk. orgaznizowane są 

dla dwóch grup. Liczba dzieci nie przekroczyła 5. 

W dzienniku wpisane są dzieci w porządku alfabetycznym oraz informacja do której grupy uczęszczają, 

wpisany jest program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania oraz tematy 

przeprowadzonych zajęć, oraz ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, 

odnotowywana jest obecność dzieci, nauczyciel potwierdza podpisem przeprowadzenie zajęć. Nie 

wpisano adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, bądź informacji o braku tych 

adresów. 

 

Liczba godzin pracy psychologa jest zgodna z arkuszem i wynosi 3 godziny. 2 godziny 

tygodniowo przeznaczone na bieżącą pracę psychologa tj. prowadzenie badań i działań diagnostycznych 

dzieci, wspieranie rozwoju dzieci, pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, wspieranie nauczycieli i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.  Dwa raz w tygodniu zorganizowane 

są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dwójki dzieci z orzeczeniem 

o kształceniu specjalnym po 30 min. Dokumentacja z zajęć indywidualnych jest prowadzona 
w dzienniku ogólnym psychologa. 

W przedszkolu zatrudniony  jest  nauczycieli wspomagających, którzy w ramach swoich godzin 

prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami, 

specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia 

określone w programie, ponadto prowadzi indywidualne zajęcia rewalidacyjne dla dwójki dzieci z 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia. Dokumentację z zajęć rewalidacyjnych jest prowadzona w dwóch 

indywidualnych dziennikach.  

https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(18)&cm=DOCUMENT
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Ad. 2  

W celu skontrolowania zgodności zatrudnienia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi z 

arkuszem organizacyjnym sprawdzono wybiórczo akta osobowe  

Zgodnie z art. 94 pkt 9a ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) jednym z 

podstawowych obowiązków pracodawcy jest założenie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

związanej ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych pracownika. Pod pojęciem dokumentacji 

pracowniczej należy, więc rozumieć akta osobowe oraz pozostałą dokumentację w 

sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Zakres prowadzenia i przechowywania dokumentacji 

pracowniczej określa szczegółowo rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 

grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018. poz. 2369), które weszło w życie 1 

stycznia 2019 r.   

Nie założono akt osobowych nowo zatrudnionych nauczycieli, dokumenty związane z ubieganiem się 

o zatrudnienie i nawiązaniem stosunku pracy znajdują się w jednej koszulce. Ponadto stwierdzono 

pewne nieprawidłowości związane z rozdziałem dokumentów,  w części B znajdują się świadectwa 

pracy z poprzednich miejsc pracy, ponadto w niektórych aktach osobowych brak jest części D. 

Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze i na stanowiskach zgodnych z zatwierdzonym arkuszem, 

posiadają aktualne okresowe badania lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania 

obowiązków na zajmowanym stanowisku (art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela Dz.U. 2018 poz. 917 z późn zm.). 

Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciele przedłożyli zaświadczenie poświadczające, że nie 

figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Dyrektor przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczyciel nie 

zasięgną informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych oraz nie sprawdził w Rejestrze 

Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym czy dana osoba nie figuruje. Wymóg posiadania takiej 

dokumentacji wynika art. 10 ust.8a i ust 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz z 

art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym.  

 

Zatrudnienie osoby na stanowisku urzędniczym dokonano bez przeprowadzenia konkursu, o którym 

mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.(Dz.U. z 2019 r. poz. 

1282). Konkurs został ogłoszony dopiero 26.11.2021 r. a więc w trakcie przeprowadzonej kontroli. 

 

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku urzędniczym w przedszkolu, posiadają zaświadczenie 

poświadczające, że nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym art. 6 ust 3 pkt. 2 ustawa z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019r. poz 1282 t.j.) oraz posiadają aktualną 

ocenę okresową dokonywaną nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy zgodnie z  

art. 27 ustawy o pracownikach samorządowych.  

 

Przed nawiązaniem stosunku pracy z woźną oddziałową Dyrektor nie sprawdził w Rejestrze Sprawców 

Przestępstw na Tle Seksualnym czy dana osoba nie figuruje.  

 

Ad 3  W okresie objętym kontrolą dyrektor przyznawał nagrody dla nauczycieli. Nagroda Dyrektora 

Przedszkola Nr 12 została przyznana 2 nauczycielom zgodnie z Uchwałą Nr 117/2009 Rady Miejskiej 

w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze 

specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl. Nauczyciele 

spełniali warunki do otrzymania nagrody, tj. posiadali wyróżniającą ocenę pracy uzyskaną w okresie 

ostatnich 5 lat poprzedzających termin złożenia wniosku oraz co najmniej roczny staż pracy 

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(94)pkt(9(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18792769?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17506209?unitId=art(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
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w przedszkolu. Wniosek o przyznanie nagrody został pozytywnie zaopiniowany przez radę 

pedagogiczną. Nagroda została przyznana w prawidłowej wysokości. 

 

Ad 4  W 2021 r.– Dyrektor Przedszkola występował z wnioskami o przyznanie nagrody organu 

prowadzącego dla nauczycieli. Dyrektor nie wymierzał kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom szkoły, 

 

 

  

Na tym protokół zakończono. 

Pouczenie: 

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu 

kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia, wraz z uzasadnieniem 

należy złożyć na piśmie Prezydentowi Miasta Przemyśla w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu 

kontroli.  

 

Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni od 

daty jego otrzymania złożyć Prezydentowi Miasta Przemyśla pisemne wyjaśnienie odmowy. 

 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla zarządzającego 

kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej. 

 

Protokół został przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki przez przeprowadzającego kontrolę 

w dniu …………………… r. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

(data i podpis przeprowadzającego kontrolę)                          (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)  


