DK-BB.ss32.12.2018
Protok6l kontroli planowej

2.
3.
4.
5.

w

Zespole Szkolno54
ul.
Ochabska
43-430
Skocz6w,
Przedszkolnym w Kiczycachr
Imig i nazwisko dyrektora: Joanna Radwan-Kmiecik
Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty, 40024 Katowice, ul. Powstarflc6w 41a
ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Kasztura
Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowailzenia kontroli:22 maia 2018 roku, DK-

t. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole Publiczne

88.5532.12.2018
6. Terminy rozpoczgciaizakortczenia kontroli: 29 maja 2018 roku
7. Tematyka kontroli:
Zgodno5d z przepisami prawa pnzeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego
do przedszkoli na rok szkolny 201812019
8. CzrymnoSci kontrolne:

2) Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.
3) Dokumentacja komisji rekrutacyjnej powolanej do przeprowadzetia
4)

rekrutacyjnego.
Wnioski o przyjgcie dziecka przedszkola,wrazz dokumentami

9.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

postgpowania

1) Rodzice dzieci ucz4szczajqcych do przedszkola zloiryli deklaracjg o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w temtinie 7 dni poprzedzalqcych termin
rozpoczEcia postgpowania rekrutacyjnego, zgodnie

z art. 153 ust. 2 ustawy z dnra 14 grudnia

2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz. U. 22017 poz. 59, ze zm.).
Dzieciom tym zapewniono miejsca w tym przedszkolu.

2)

Na rok

szkolny 2018/2019 zostalo przeprowadzone postgpowanie

rekrutacyjne

z art. I 30 ust. I oruz art. l3 I ust. I -6 ustawy Prawo oSwiatowe).
Wszystkie nowoprzyjgte &ieci zostaty przyjgte na rok szkolny 201812019 w ramach

do przedszkola, (zgodni e

3)
4)

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego.
W zwiqzn z ograriczonqliczhqmiejsc w postgpowaniu rekrutacyjnym nie wszystkie dzieci
zamieszkale na terenie gminy kandyduj4ce w tym postgpowaniu zostaty pr{1Ete.
postgpowaniu rekrutacyjnym odm6wiono przyjgcia kandydata (kandydat6w)
zamieszkalego na obszarze danej gminy. Prryczyn4 odmowy przyjgcia byl brak wolnych
miejsc i nie uzyskanie wymaganej liczby punkt6w.
W postgpowaniu rekrutacyjnym przed przyjgciem kandydat6w zamieszkatych na terenie
danej gminy nie przyjgto kandydat6w mieszkaj4cych poza obszarem tej gminy.
Na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagq l4cznie tzw.
kryteria ustawowe, o kt6rych mgwa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.
Tzw. kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. l3l ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe, mialy
okreSlon4 jednakow4 wartoSd zgodrue z art. l3l ust. 3 ustawy Prawo oiwiatowe.
W ramach przeprowadzarogo postgpowania rekrutacyjnego nie zostal przeprowadzony drugi
etap postgpowania rekrutacyjnego. Nieprzeprowadzenie drugiego etapu postqpowania
rekrutacyjnego bylo spowodowane brakiem wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego
etapu po stgpowania rekrutacyj ne go.

5) W
6)
7)
8)

9)

%/

10) Do przeprowadzenia drugiego etapu postgpowania rekrutacyjnego organ prowadz4cy okreSlil
kryteria o kt6rych mowa w art. 131 ust. 4 ustawy Prawo o$wiatowe, zgodnie z art. l3l ust. 6
U.PO
1l) Wnioski o przyjgcie do przedszkolazawieraly:
a) imig i nazwisko kandydata,
b) datE urodzenia kandydata,
c) numer PESEL kandydata,
d) imiona i nazwiska rodzic6w kandydata,
e) adres miejsca zamieszkania rodzic6w i kandydata.
12) Dla potwierdzenia spelniania kryterium o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzirue,
do wniosk6w o przyjgcie kandydata do przedszkola dolqczano stosowne oSwiadczenie
o samotnym wychowywaniu kandydata oraz o niewychowywaniu Zadnego dziecka wsp6lnie
z jego rodzicem, zgodnie zart.l50 ust. 2 pkt I lit. c ustawy Prawo o6wiatowe.
13)Do oSwiadczenia o samotrym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu zadnego
dzieckawsp6lnie z jego rodzicem, nie zostaty dol4czone dodatkowe dokumenty.
l4)Przewodrucz4cy komisji rekrutacyjnej nie wystgpowal do rodzic6w kandydata lub w6jta
(burmistrza,prezydenta miasta) wlaSciwego zewzglEdu na miejsce zarnieszkania kandydata o
potwierdzenie okolicznofici z-awartych w oSwiadczeniach, zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy
Prawo o6wiatowe
15) Dyrektor przedszkola powolal komisjg rekrutacyjnq do przeprowadzenia postgpowania
rekrutacyjnego do przedszkola, zgodnie z art.757 ust. I ustawy Prawo oSwiatowe.
16)Wyniki postgpowania rekrutacyjnego zostaly podane do publicznej wiadomo5ci w formie
listy kandydat6w zakwalifftowanych kandydatow niezakwalifikowanych, zawiterajqcej
imiona i nazwiska kandydat6w oraz informacjg o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata do przedszkola, zgodnie z art. 158 ust. I ustawy Prawo oSwiatowe.
l7)Komisja rekrutacyjna podala do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w przyjgtych
i kandydat6w nieprzyjgtych do przedszkol4 zgodnie
art. 158 ust. 3 ustawy Prawo
oSwiatowe.
l8)Lista kandydat6w przyjE$ch i kandydat6w nieprzyjgtych, o kt6rej mowa w art. 158 ust. 3
zawierula imiona
nazwiska kandydat6w przyjgtych kandydat6w nieprzyjgtych
uszeregowane w kolejnoSci alfabetycmrej, dziefipodania do publicznej wiadomoSci listy oraz
podpis przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust. 3-5 ustawy Prawo
oSwiatowe. Lista ta nie zavierula informacji o liczbie wolnych miejsc oraz adnotacji o
najnrhszej liczbie punkt6w, lt6ra uprawniado przyjgci4
19) Po przeprowadzeniu postgpowania rekrutacyjnego przedszkole nie dysponowalo wolnymi
miejscami.
20) W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzil dyrektor przedszkol4 w kt6rym powolana
zostala komisj a rekrutacyj na.
21) W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzila osoba, kt6rej dziecko uczestniczylo
w postgpowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do przedszkola.
22)Protokoty postgpowania rekrutacyjnego, zawieraj1 podpis przewodnicz4cego komisji
i podpisy czlonk6w komisji rekrutacyjnej, zgodnie z $ l0 ust. 6 Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnra 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postgpowania
rekrutacyjnego oruz postgpowania uzupelniaj4cego do publicznych przedszkoli, szk6l i
plac6wek (Dz. U. 22017 poz. 610).
23) Rodzice kandydata, kt6ry nie zostal przyJQty do przedszkola nie wyst4pili do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzqdzenie uzasadnienia odmolvy przyjgcia kandydata do
przedszkola, zgodrue zaxt. 158 ust. 6 ustawy Prawo oSwiatowe.
24)Rodzice kandydata nie wnosili do dyrektora odwolania od rozstrzygnigcia komisji
rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust. 8 ustawy Prawo oSwiatowe.
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10.

w zakresie nieobjgtym kontrol4 w ztryiqzku
nieprawidlowoSciami w dzialalnoici dydaktycznej, wychowawczej

Opis ujawnionych nieprawidlowo5ci

ze stwierdzonymi
i opiekuriczej oraz innej dziatalno6ci statutowej szkoly/plac6wki:
Nie dotyczy.

z

ll.Na

podstawie art. 55 ust. 4 ustawy
drua
(Dz. U. 22017 r.poz.59,ze zm.) zaleca sig:

z

dnra 14 grudnia 2016

r. Prawo oSwiatowe

l) aby lista kandydat6w przyjgtych i

kandydat6w nieprzyjgtych do przedszkola zawierula
informacjg o liczbie wolnych miejsc oraz adnotacjg o najniZszej liczbie punkt6w, kt6ra
uprawnia do przyjgci4 zgodnie z art. 158 ust. 3.i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo
oSwiatowe (Dz. U. 22017 poz. 59, ze nn.).

termin rcalizacji:od

I lutego 2019 roku
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po dpis dyre kt ora szkoly/pl acdw ki, miej s c e'i data po dpis ania

protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dnt roboczych od dnia otrzymania protokolu
kontroli, przysfuguje prawo z$oszenia pisemnych, umotywowanych zastrzehefi dotycz4cych
ustaleri zawafiychw protokole kontroli do SQskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a,
40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U.22017 r. poa.1658).

