
DK-BB.5532.13.2018

Protokol kontroli planowej

1. Nazwa szkotylplac6wki, siedziba: Pzedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pogrfrzur 43-430 Skocz6w, uL Bielska 91

2. Imig i nazwisko dyrektora: Grzegorz Topol
3. Nazwa i siedziba organu sprawujEcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty, 40-

024 Katowice, uL Powstafic6w 41a
4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Malgorztta Kasztura
5. Data wydania i numer upowaanienia do przeprowadzenia kontroli: 22 ma;ia 2018 roku, DK-

88.5532.13.2018
6. Terminy rozpoczgciaizakohczenra kontroli: 29 maja 2018 roku
7. Tematykakontroli:

ZgodnoS6 z przepisami prawa ptzeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego
do przedszkoli na rok szkolny 20l8DAl9

8. CzynnoSci kontrotne:
1) Dokumentacja publicznego przedszkola.
2) Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
3) Dokumentacja komisji rekrutacyjnej powolanej do przeprowadzenia postgpowania

rekrutacyjnego.
4) Wnioski o przylgcie dzieckaprzedszkola,wraz z dokumentami.

9. Opis ustalonego stanu faktyczrego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

l) Rodzice dzieci uczgsz-czajqcych do przedszkola zlozyli deklaracjg o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni popnedzajqcych termin
rozpoczgcia postgpowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 U-PO. Dzieciom tym
zapewniono miej sca w tym przedszkolu.

2) Na rok szkolny 2018/2019 zostalo przeprowadzone postgpowanie rekrutacyjne
do przedszkola" (zgodnie z art. 130 ust. I oraz art, 131 ust. 1-6 U-PO).

3) Wszystkie nowoprzyjgte dzieci zostaly przyjgte na rok szkolny 201812019 w ramach
przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego.

4) Z powodu ograniczonej iloSci miejsc i wigkszej liczhy z$oszeh w drugim etapie
postgpowania rekrutacyjnego nie zostaly przyjQte wszystkie dzieci zamiesrkale na terenie
gminy kandyduj 4ce w tym postgpowaniu zgodnie z art. 13 I ust. 1 -6 U-PO.

5) W postgpowaniu rekrutacyjnym nie odm6wiono przyjgcia kandydata (kandydat6w)
zamieszkalego na obszarze danej gmrny.

6) Na pierwsz5rm etapie postgpowania rekrutacyjnego byty brare pod uwagg N4czrie trw.
kryteria ustawowe, o kt6rychmowa w art. 131 ust. 2 U-PO.

7) Tzw. kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2U-PO, mialy okre5lon4 jednakow4

wartoSd zgodnie zart.l3l ust. 3 U-PO.
8) W ramach przeprowadzanego postgpowania rekrutacyjnego byl przeprowadzony drugi etap

postgpowania rekrutacyjnego zgodnie zart. 131 ust. 4 U-PO.
9) Do przeprowadzenra drugiego etapu postgpowania rekrutacyjnego organ prowadz4cy okreSlil

kryteria o kt6rych mowa w art. 13 I ust. 4 U-PO, zgodnie z art. l3l ust. 6 U-PO
10) Na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego byty brane pod uwagg kryteria okre5lone

p\zez organ prowadz4cy zgodnie zart. l3l ust. 4 U-PO.
1l) Wnioski o przyjgcie do przedszkola zavneraNy;

a) imiE i nazwisko kandydata
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b) datg urodzeniakandydata,
c) numer PESEL kandydata
d) imiona i nazwiska rodzic6w kandydata,
e) adres miejsca zamieszkania rodzic6w i kandydata.
12) W postgpowaniu nie odnotowano kandydat6w wychowywanych samotnie.
l3)Przewodmcz4cy komisji rehutacyjnej nie wystgpowal do rodzic6w kandydata lub w6jta

(burmistrz4 prezydentamiasta) wlaSciwego zewzglgdu na miejsce zanieszkanra kandydata o
potwierdzenie okolicznoSci zawartych w oSwiadczeriach, zgodnie zart.l50 ust. 7 U-PO?

14) Dyrektor przedszkola powolal komisjg rekrutacyjnq do przeprowadzenia postgpowania
rekrutacyjnego do przedszkol4 zgodnie z art. 157 ust. I U-PO.

15) Wyniki postgpowania rekrutacyjnego zostaty podane do publicznej wiadomoSci w formie
listy kandydat6w zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanyc[ zanierajqcej
imiona i nazwiska kandydat6w oraz informacjg o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do przedszkol4 zgodnie z art. 158 ust. 1 U-PO.

16) Komisja rekrutacyjna podala do publicznqi wiadomo5ci listg kandydat6w przyjgtych
i kandydat6wnieprzyjgtych do przedszkola, zgodnie zart.l58 ust. 3 U-PO.

l7)Lista kandydat6w przyjErych i kandydat6w nieprzyjgtych, o kt6rej mowa w art. 158 ust. 3
zariteraNa imiona i nazwiska kandydat6w przylqtych i kandydat6w nieprzyjgtych
uszeregowane w kolejno5ci alfabetycznej, informacjg o liczbie wolnych miejsc, adnotacjg o

najnraszej liczbie punkt6w, kt6ra uprawnia do przyjgci4 dziefi podania do publicznej
wiadomo5ci listy oraz podpis przewodnicz,qcego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust.
3-5 U-PO.

l8) Po przeprowadzeniu postgpowania rekrutacyjnego (I i II etap) przedszkole nie dysponowalo
wolnymi miejscami.

19) W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzil dyrektor przedszkola w kt6rym powolana
zostala komi sj a rekrutacyj na.

20) W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzila osoba, kt6rej dziecko uczestniczylo
w postgpowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola.

2l)Protokoty postgpowania rekrutacyjnego, zawieraj4 podpis przewodnicz4cega komisji
i podpisy czlonk6w komisji rekrutacyjnej, zgodnie z $ l0 ust. 6 RPR

22) Rodzice kandydata, kt6ry rue zostal prz1;qt1 do przedszkola nie wyst4pili do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz4dzenie uzasadnienia odmowy przyjgcia kandydata do
przedszkola, zgodnie zar:t.158 ust.6 U-PO.

23)Zaden z rodzic6w nie wnosil do dyrektora odwolanie od rozstrzygnigcia komisji
rekrutacyjnej, zgodnie 2afi.158 ust. 8 U-PO.

24)Zaden z rcdztc|w nre zloLyN skargi do s4du administracyjnego na rczstrzygnigcie dyrektora
przedszkola, zgorTnie z art. 158 ust. 9 U-PO.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zvriqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opielruriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie dotycry.

ll.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dtia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz.U. 22017 r.poz.59,ze zn.) zaleca sig:

Nie dotyczy.

*^l'



'v-rr i i

DYRI:.KTOR
ZESPC{U SZKOLNO-PII.ZEDSZKOLNEGO

{? cG j nt t'n
"6,. 

ci - 1ot'&

podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczerie odbioru protokotu kontroli:
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podpis dyrelOora szknly/placdwki, mieisce i data odbioru protolalu

Dyrektorowi szkolytplac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu

kontroli, przystuguje prawo zgjoszeriapisemnych, umotywowanych zasf:zehefi dotyczqcych

ustaleri zawrychw protokole kontroli do SQskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la,

40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzentaMinistra Edukacji Narodowej z drua

25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. u.22017 r. po1.1658).


