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1. Przeprowadzona kontrola wykazała: 

 Harmonogram pracy przedszkola wskazuje na prawidłową realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. Analiza dzienników zajęć, foto-kroniki, 
rozmowy z nauczycielami i dyrektorem oraz ogląd placówki pozwala stwierdzić 

ponadto, że przedszkole spełnia zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego.  

 Kwalifikacje nauczycieli: przedszkole zatrudnia  nauczycieli z przygotowaniem 
pedagogicznym. We wszystkich grupach nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje.  

 W przedszkolu opracowano procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w czasie ich 
pobytu w przedszkolu i poza nim. Opracowano instrukcje: P-poż; Procedura 

postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień.  

 Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni polisą zbiorową NNW. Pracownicy są 

przeszkoleni w zakresie BHP i udzielania pierwszej pomocy.  

 W przedszkolu stosuje się program adaptacyjny dla wszystkich nowo przyjętych dzieci, 

który polega na krótkich wizytach w towarzystwie rodzica, rozmowie z dzieckiem                      
i rodzicem oraz stopniowym włączaniu dziecka do zajęć w grupie.  

 Dyrektor oraz grono pedagogiczne podejmuje działania wspierające rodziców                           

w wychowaniu dzieci. Prawa dziecka są centralnym elementem koncepcji pracy 
przedszkola, stąd też duże wyczulenie pracowników na kwestie związane                                 

z bezpieczeństwem i dobrem dziecka. Dyrektor wraz z nauczycielami inicjuje pomoc 
dla dzieci, które wymagają np. objęcia badaniem w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej czy w sytuacji łamania jego praw w środowisku poza przedszkolem.  

 W grupach przedszkolnych jest stosowany system motywacyjny- pieczątki, serduszka 

itp., nauczyciele stosują samoocenę dzieci, dzieci na forum motywują swoją ocenę 
zachowania. Nauczyciel motywuje do dobrego zachowania i rozmawia z dziećmi                        
o nieodpowiednim zachowaniu. Relacje między dziećmi są bardzo dobre, koleżeńskie. 

Rodzice są na bieżąco informowani o zachowaniu i postępach dziecka w codziennym 
kontakcie.  

2. Dokonano obserwacji placówki. 

 Warunki sanitarne oraz architektura budynku spełnia bardzo wysokie standardy 

zapewniające możliwość realizowania różnorodnych zajęć, w tym ruchowych, 
tanecznych i edukacyjnych. Sale są przestronne, widne, wyposażone w nowe meble 
oraz pomoce dydaktyczne. W każdej sali zapewniono przestrzeń do swobodnej zabawy 

oraz zaplecze sanitarne. W każdej sali umieszczono plansze informujące o zasadach 
wychowania jakich dzieci powinny przestrzegać.  

 Przedszkole promuje wartości związane z prawami dziecka oraz filozofie pedagogiczną 

Janusza Korczaka.  

 Przy wejściu głównym dostępny jest statut przedszkola, jadłospis oraz ramowy plan 

dnia.  

 Cały teren przedszkola jest ogrodzony. Ogród i plac zabaw zapewnia dzieciom dużą 

przestrzeń do zabawy oraz prowadzenia obserwacji przyrodniczych.  

 Przeprowadzono anonimową ankietę wśród rodziców. 

Badaniem objęto rodziców 87% podopiecznych placówki. Żaden z respondentów                     
w pytaniu otwartym nie wskazał na jakiekolwiek nieprawidłowości  związane                          

z przestrzeganiem przez placówkę praw dziecka lub zapewnienie dzieciom 
bezpieczeństwa.  

3. Kontrola wykazała, że przedszkole realizuje zadania statutowe w zakresie 
wychowania, opieki, zapewnienia bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków. 
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