
DK-BB.5532.14.2018

Protok6l kontroli planowej

Nazwa plac6wki, siedziba: Przedszkole nr 51 w Bielsku-Bialej, ul. Dywizji

KoSciuszkowskiej 9, 43 -300 Bielsko-Biala

Imig i nazwisko dyrektora: Anna Galica

Nazwa i siedziba organu sprawujqce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstancow 4la

Imi g i nazwi sko kontroluj qce go : B ozen a W alaszczyk

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 29 maja 2018 r. DK-

B8.5532.14.20t

Terminy r ozpo czgcia i zakohczenia kontroli: 7 czerw ca 20 I 8 r.

Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo

oiwiatowe - (Dz U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.): zgodno$(. z przepisami prawa

przeprowadzania postppowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny

2018t2019.

CzynnoSci kontrolne:

dokonano analizv dokumentacji :

o Uchwala RM B-B wXXYU484120),7 z28.02.2017 w sprawie kryteri6w punktowych,

dokumentacj i po stgpowani a rekrutacyj ne go (przedszkol a w Bielsku-Bialej ),

o Zaruqdzenie Prezydenta Miasta Bielsko-Biala nr ON.0050.28672018.M2O

z 3.07.2018,

o Zarzqdzenie dyrektora Przedszkola nr 51 w B-B nr P51/01611412018 z 16.02.2018

w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej na rok szkolny 201812019,

o deklaracje o kontynuowaniu wychowaniaprzedszkolnego w publicznym przedszkolu,

o wnioski o przyjpcie dziecka do publicznego przedszkola, oddzialu przedszkolnego

w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania

przedszkolnego, wr az z dokumentami,

. dokumentacja komisji rekrutacyjnej powolanej do przeprowadzenia postEpowania

rekrutacyjnego.

o Pismo Prezydenta Miasta BB z 10.04.2018r. wskazuiqce, 2e Przedszkole nr 51 w B-B

ma by6 miejscem realizacji wychowania przedszkolnego dla 2 dzieci, kt6re nie

dostaly siE do Przedszkolanr 4l w B-B.
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pr zwr ow adzofio rczrfiow e z:

o dyrektorem pani4Annq Galic4.

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

Jednostka sytemu oSwiaty objEta kontrol4 to publiczne przedszkole. Rodzice dzieci

uczqszczal4cych do przedszkola zlo?yli deklaracjq o kontlmuowaniu wychowania

przedszkolnego (144) w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzajqcych termin

rozpoczgcia postppowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy z 14 grudnia2016

r. Prawo oSwiatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Zlohono takhe 1 deklaracjE o braku

kontynuacji z informacjq w jakim przedszkolu dziecko bEdzie kontynuowalo wychowanie

przedszkolne. Dzieciom zapewniono miejsca w przedszkolu. Na rok szkolny 201812019

zostalo przeprowadzone postEpowanie rekrutacyjne do przedszkola zgodnie z art. 130 ust.

loraz art. 131 ust. 1-6 ww. ustawy. Wszystkie nowoprzyjgte dzieci zostaly przyjEte na rok

szkolny 2018/2019 w ramach przeprowadzonego postEpowania rekrutacyjnego.

W postEpowaniu rekrutacyjnym zostaly przyjgte wszystkie dzieci zamieszkale na terenie

gniny kandydujqce w tym postqpowaniu, zgodnie z art. 131 ust. l-6 ww. ustawy, zadnemu

dziecku nie odm6wiono przyjqcia. Na pierwszym etapie elektronicznego postEpowania

rekrutacyjnego byly brane pod uwagE lqcznie tzw. kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art.

131 ust. 2 ww. ustawy i miaty one okreSlonqjednakowqwartoS6 zgodnie z art. 131 ust. 3 ww.

ustawy. Byl przeprowadzony takhe drugi etap postEpowania rekrutacyjnego zgodnie z art.

131 ust. 4 ww. ustawy. Do przeprowadzenia drugiego etapu postgpowania rekrutacyjnego

organ prowadzqcy okreslil 6 kryteri6w, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 4 ww. ustawy i byly

one brane pod uwagq w postqpowaniu. Wnioski o przyjEcie do przedszkola zawrera\y: imiq

i nazwisko kandydata, datE urodzenia, numer PESEL, imiona i nazwiska rodzic6w kandydata,

adres miejsca zamieszkania rodzic6w i kandydata. Dla potwierdzenia spelniania kryerium

o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie, do wniosk6w o przyjEcie kandydata do

przedszkola dolqczano stosowne oSwiadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata oraz

o niewychowywaniu Zadnego dziecka wsp6lnie z jego rodzicem, zgodnie z art. 150 ust. 2 pkt

1 lit. c ww. ustawy. (stosowany program generowal takie oSwiadczenie, rodzic podpisywal

i przynosil w formie papierowej do przedszkola). Do o(wiadczenia o samotnym

wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu Zadnego dziecka wsp6lnie z jego

rodzicerrr, dolqczone zostaly dodatkowe dokumenty, zgodnie z art. 150 ust. 2 lit. c ww.

ustawy. Do oSwiadczenia o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu

Zadnego dziecka wsp6lnie z jego rodzicem dolqczone byty dokumenty w postaci kopii
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po(wiadczonej za zgodnoS6 z oryginalem przez rodzica kandydata, zgodnie z art. 150 ust' 3

i 5 ww. ustawy. Dyrektor przedszkola powolal komisjg rekrutacyjn4 do przeprowadzenia

postqpowania rekrutacyjnego do przedszkola zgodnie z art. 157 ust. 1 ww. ustawy. Wyniki

postgpowania rekrutacyjnego zostaly podane do publicznej wiadomo6ci w formie listy

kandydat6w zakwalifikowanych, zawierajqcej imiona i nazwiska kandydat6w oraz informacjg

o zakwalifikowaniu kandydata do przedszkola, zgodrie z art.158 ust. 1ww. ustawy. Komisja

rekrutacyjna podala do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w przyjgtych, poniewaz

nieprzyjqtych nie bylo. Lista kandydat6w przyjgtych zawierala elementy wskazane w z art.

158 ust. 3-5 ww. ustawy. Po przeprowadzeniu postqpowania rekrutacyjnego przedszkole

dysponowalo 2 wolnymi miejscami, wigc zorganizowano postppowanie uzupelniajqce

i przyjgto dwoje dzieci, kt6re nie dostaty sig do Przedszkola m 41 w B-B. W sklad komisji

rekrutacyjnej wchodzilo 3 nauczycieli, wSr6d nich nie bylo dyrektora ani osoby, kt6rej

dziecko uczestniczylo w postgpowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanp do tego

przedszkola. Protokoly postEpowania rekrutacyjnego zawierajq podpis przewodniczqcego

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

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzama

postEpowania rekrutacyjnego oraz postgpowania uzupetrniajqcego do publicznych

przedszkoli, szk6l i plac6wek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidtowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznq, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie stwierdzono.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U.

z 2018 r. poz. 996 ze zm.) nie wydano zalecefi.
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I 1. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

fryedgzkole nr 51
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Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje
ploYo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2eri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli
do Slqtkiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z $ lB ust. 1 Rozporzqdzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprowie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017,
poz. 1658)
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