
DK-8B.5532.17.2018

Protok6l kontroli planowei

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Grodfcu, 43-386 Swigtosz6wka, Swietosz6wka 9

2. Imig i nazwisko dyrektora: Jolanta Tomik

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadzlr pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaficfw 4la
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Anna Augustyniak

5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzema kontroli: 06.06.2018 r
DK-88.5532.17.2018

Terminy rozpoczEciai zakonczenia kontroli: od 11 czeryyca 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.

Tematyka kontroli: ZgodnoSd z przepisami prawa przeprowadzenia postgpowania
rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019

CzynnoSci kontrolne: W trakcie kontroli przepffowadzono nastgpuj4ce czlmnoSci: rozmowg
z dyrektorem zespolu oraz analizE dokument6w zwiqzanych z rekrutacj4 do przedszkola
na rok szkolny 201812018.

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tyrn ujawnionych nieprawidlowosci:

1. Rodzice dzieci uczEszczaj4cych do przedszkola zlo?yli deklaracjg o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzajqcych termin
rozpoczEcia postgpowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 IJ-PO. Dzieciom tym
zapewniono miejsca w przedszkolu.

2. Na rok szkolny 2018/2019 zostalo przeprowadzone postgpowanie rekrutacyjne
do przedszkola zgodnie z art. 130 ust. 7 oraz art. 131 ust. 1-6 U-PO. Wszystkie nowoprzyjgte
dzieci zostaly przyjgte na rok szkolny 201812019 w ramach przeprowadzonego postgpowania
rekrutacyjnego.

3. W postgpowaniu rekrutacyjnym zostaly przyjgte wszystkie dzieci zamieszkale na terenie
solectwa Grodziecl Gmina Jasienica kandyduj4ce w tym postgpowaniu zgodnie z art. 731
ust. 1-6 U-PO.

4. Na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagg lEcznie tzw.
kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 U-pO.

5. Kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 IJ-PO, mialy okreslon4 jednakow4
wartoSd zgodnie z art. 131 ust. 3 U-PO.

6. W ramach przeprowadzanego postgpowania rekrutacyjnego byl przeprowadzony drugi etap
postgpowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 131 ust. 4 U-pO.

7. Do przeprowadzenia drugiego etapu postgpowania rekrutacyjnego organ prowadzqcy okreSlil
kryteria (4), o kt6rych mowa w art. 131 ust. 4 u-Po, zgodnie z art. r3l ust. 6 u-po?

8. Na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagg kryteria okreslone
przez organ prowadzqcv zgodnie z art.l31 ust. 4 U-PO?

9. Wnioski o przyjgcie do przedszkola zawieraly:l)imig i nazwisko kandydata, 2)datg urodzenia
kandydata, 3) numer PESEL kandydata, 4) imiona i nazwiska rodzic6w kandydata
5) adres miejsca zamieszkania rodzic6w i kandydata.

10. Dla potwierdzenia spelniania kryterium o samotnSrm wychowywaniu kandydata w rodzinie,
do wniosk6w o przyjEcie kandydata do przedszkola dol4czano stosowne oSwiadczenie
o samotnym wychowywaniu kandydata oraz o niewychowywaniu 2adnego dziecka wsp6lnie
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z jego rodzicem, zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt 1 lit. c U-PO. Nie byto potrzeby dolqczania

dodatkowych dokument6w.
11. Dyrektor Zespolu powolal komisjg rekrutacyjnq do przeprowadzenia postqpowania

rekrutacyjnego do przedszkola zgodnie z art.l5l ust. 1 U-PO.

12. Wyniki-posigpowania rekrutacyjnego zostaly podane do publicznej wiadomoSci w formie

listy kandydai6w zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanych, zawierajqcej

imiona i nazwiska kandydat6w otaz informacjg o zakwalifikowaniu albo

niezakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkol a, oddzial:u przedszkolnego w szkole

podstawowej lub innej formy wychowaniaprzedszkolnego, zgodnie z art.158 ust. 1 U-PO.

13. Komisja rekrutacyjna podala do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w przyjqtych

i kandydat6w nieprzyjgtych do danego przedszkola, oddziaht przedszkolnego w szkole

podstawowej lub innej formy wychowaniaprzedszkolnego, zgodnie z art.l58 ust. 3 U-PO.

t+. Lista kandydat6w przyjgtych i kandydat6w nieprzyjgtych, o kt6rej mowa w art. 158 ust. 3

zawierala imiona i nazwiska kandydat6w przyjgtych i kandydat6w nieprzyjqtych

uszeregowane w kolejnoSci alfabetycznej, informacjg o liczbie wolnych miejsc, adnotacjq

o najiizszej liczbie punkt6w, kt6ra uprawnia do przyigcia, dzief^ podania do publicznej

wiadomoSci listy oraz podpis przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust.

3-5 U-PO.
15.W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzil dyrektor przedszkola ani osoba, kt6rej dziecko

mo globy uczestniczy6 w postqpowaniu rekrutacyj nym.

16. protokoiy postEpowania rekrutacyjnego, zawieraj4 podpis przewodnicz4cego komisji

i podpisy czlonk6w komisji rekrutacyjnej, zgodnie z $ 10 ust. 6 RPR.

17. W zwiqzku z tym,2e wszyscy kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjqcie do przedszkola zostali

przyjgci w toku rekrutacji, aaden z rodzic6w kandydat6w nie wyst4pil do komisji

iekruiacyjnej z wnioskiem o sporz4dzenie tzasadnienia odmowy przyjqcia kandydata

przedszkol a, zgodnie z art. 158 ust. 6 U-PO oraz nie wni6sl odwolania do dyrektora Zespolu

odrozstrzygnigcia komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art.158 ust. 8 U-PO.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzktt

zi stwiirdzonyrni nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuricz ej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/p1ac6wki: nie dotyczy.

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

(Dz. U, 2018, poz. 996 z pdin. zm.) zd'eca 1ig: brak 24.:g"
StrARITET }iIIZYTATOR
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podpis kontroluiqcego, miejsce i data
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Bielsko-Bi ala 15 czerwca 20 1 8 r.

podpis dyrehora szkoly/placdwki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac1wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguie prqwo

zgloszenia pisemnych, umowowdnych zastrze2en dotyczqcych ustqleli zawartych w protokole kontroli do Slqskiego

Kuratora oiwiaty, ul. powstaitc6w 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacii

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz'U'2017' 1658 )'
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