DK-BB.5532.23.2018

Protok6l kontroli planowei

1.

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole nr 39 w Bielsku-Biatrej, ul. Mazarficowicka
37

)

.

43-300 Bielsko-Biala

Imig i nazwisko dyrektora: Danuta Midura

J. Nazwa

i siedziba organu

sprawuj4ce go nadz6t pedagogSczny:

S[ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: TeresaZaiqc
5.

Data wydania

i

numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: L3 czerwca 2018 r.,

DK-8B.5532.23.2018
6.
7.

Terminy rczpoczgciai zakottczenia kontroli: od 15 czerwca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r'
Tematyka kontroli: Zgodnosd z przepisami prawa przeprowadzania postgpowania
rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019'

8. CzynnoSci

W

kontrolne:

trakcie kontroli przeprowadzono nastqpuj4ce czynnoSci: rozmowg

z

dyrektorem
na rok
przedszkola
do
przedszkol a nr 39 oraz analizg dokument6w nvi1zanych z rekrutacj4
szkolny 201812019.
9. Opis usialonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
1.

2.
J.

4.
5.
6.

7.

Rodzice dzieci uczgszczaj4cych do

przedszkol

a zlolyli deklaracjq o kontynuowaniu

wychowaniaprzedszkolnego w przedszkolu w terminie 7 dni poptzedzaj4cych termin
rizpoczgcia postgpowania rekruiacyjnego, zgodnie z art.l53 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.
zapewniono miejsca w przedszkolu.
Dzieciom tym
-szkolny
2}l8l2}1,g zostalo przeprowadzone postgpowanie rekrutacyjne
Na rok
do przedszkola, zgodn ie z art. 1 3 0 ust. I oraz art. 131 ust. 1 -6 ustawy Prawo oSwiatowe.
ramach
Wsiystkie nowe dzieci zostaly przyjgte na rok szkolny 201812019
przeprow adzonego postgpowania rekrutacyjnego.
W ptstgpowaniu re'krutacyjnym zostaly przyjgte wszystkie kandyduj4ce dzieci zartieszkale
na terenie Miasta, zgodnie z art.l31 ust. 1-6 ustawy Prawo oSwiatowe.
Na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagq lqcznie tzw.
myteda ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe'
art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo oSwiatowe,
Kryteria ustawowe, o i<t6rych mowa
mialy okreslon4 jednakow4 wartoSd zgodnie z art. l3l ust. 3 ustawy Prawo oSwiatowe.
W ramach prr"pio*udzanego postgpowania rekrutacyjnego byl przeptowadzony drugi etap
postgpowania rekrutacyjnego zgodnie z art.131 ust. 4 ustawy Prawo oSwiatowe'
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8.

Do przeprowadzenia drugiego etapu postgpowania rekrutacyjnego organ prowadzqcy okreSlit
kryteria (6), o kt6rych mowa w art. 131 ust.4 ustawy Prawo oSwiatowe,zgodniezartl3l
ust. 6 ustawy Prawo oSwiatowe.
9. Na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagg kryteria okreSlone
przez organ prowadz4cy zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oSwiatowe.
10. Wnioski o przyjgcie do przedszkola zawieraly: imig i nazwisko kandydata, datg urodzenia
kandydata, pesel kandydata, imiona i nazwiska rodzic6w kandydata, adres miejsca
zamieszkania ro dzic6w i kandydata.
11.Dla potwierdzenia spelniania kryterium o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
wskazano we wnioskach o przyjgcie kandydata do przedszkola informacjg o samotnym
wychowywaniu kandydata oraz o niewychowywaniu zadnego dziecka wsp6lnie z jego
rodzicem, zgodnie z art. 150 ust. ? pkt 1 lit. c ustawy Prawo oSwiatowe. Nie bylo potrzeby
dol1czania dodatkowych dokument6w.
12. Dyrektor Przedszkola nr 39 powolal komisjg rekrutacyjn4 do przeprowadzenia postgpowania
rekrutacyjnego do przedszkola, zgodnie z art. 157 ust. I ustawy Prawo oSwiatowe.
13. Wyniki postgpowania rekrutacyjnego zostaly podane do publicznej wiadomoSci w formie
listy kandydht6w zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanych, zawierajqc;ej

imiona i

nazwiska kandydat6w oraz informacjg

niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola, zgodnie

z

o zakwalifikowaniu albo
art. 158 ust. 1 ustawy Prawo

oSwiatowe

Komisja rekrutacyjna podala do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w przyjgtych
i kandydat6w nieprzyjgtych do przedszkola, zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo

14.

oSwiatowe
15. W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzil dyrektor przedszkola ani osoba, kt6rcj dziecko
mogloby uczestniczyd w postgpowaniu rekrutacyjnym.

16.Proiokoiy postgpowania rekrutacyjnego, zaiierajq podpis przewodniczqcego komisji
i podpisy czlonk6w komisji rekrutacyjnej, zgodnie z. $ 10 ust. 6 rozporz1dzenia MEN
w sprawie przeprowa dzania postgpowania r;ekrutacyjnego.
17. W zwi4zltt z tym, 2e wszyscy kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie do przedszkola zostali
przyjgci w toku rekrutacji, Zaden z rodzicow kandydat6w nie wyst4pil do komisji
rekrutacyjnej z u,nioskiem o sporz4dzenie uzasadnienia odmowy przyjgcia kandydata
do przedszkola oraz nie wni6sl odwoiania do dyrektoraPrzedszkola nr 39 w Bielsku-Biatej
od rozstrzy;gnigcia komisji rekrutacyjnej.
10.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w

zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalno6ci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczI orazinnej dzialalnoSci statutowej szkgly/p1ac6wki: nie stwierdzono
podstawie art. 55 ust. 4 ustarvy z dnia z dnta 14 grudnia 2916 r. Prawo o5wiatowe
(Dz.lJ.2077, poz. 59 ze zm.) zaleca sig: nie rvydano zaleceri

ll.Na

.Pntg

/( 06 fur,ld,
podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data padpisania protokolu
parafa dyrektora

frl/r-

parafa

kontrotuiaceoo={

14
)

,

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu

kontroli:
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podpis dyrektora szkoly/plac,wki, mieisce i data odbioru protokolu
t
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.

przysluguie
Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymonia protokolu kontroli,
protokole
kontroli
w
zawartych
ustaleri
p;oyo
zgloszenia'pisemnych, umotywowanych zastrze1eri dotyczqcych
-do
Rozporzqdzenia
powstaricdw
I
ust.
z
18
4la, 40-024 Katowice, zgodnie $
Slqsirego Kuritora {ii*ioty, ui.
roku w sprartie nadzoru pedagogicznego (Dz' U. 2017'
2017
25
sierpnia
dnia
Narodowej"z
idukacii
Minis'trs
poz.1658).

parafa dyrektora

dltn

parafa kontrolujqcego

