
DK-BB.5532.15.2018

Protok6l kontroli Planowei

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole nr 13 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

nr 2 im. Orla Bialegow iLywcu, ul. Niezapominajki 14,34-300 iLywiec

Imig i nazwisko dyrektora: Bogumila Cembala

Nazwa i siedziba organu sprawujEce go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstarflc6w 41a

Imig i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta

Data wydania i numer upowaZnienia do

l.

2.

4.

5.

6.

7.

Piestrak

przeprowadzenia kontroli: 29 mafu 20L8 r.,

8.

DK-B8.5532.15.2018

Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: od 7 czervvca 2018 r. do 7 czerwca 201'8 r.

Tematyka kontroli: ZgodnoSt z przepisami prawa przeprowadzania postqpowania

rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019'

CzynnoSci kontrolne:

W trakcie kontroli przeprowadzono nastgpuj4ce czynnoSci: rozmowq z dyrektorem Zespolu

oraz analizg dokument6w zwiqzanych z rekrutacjQ do przedszkola na rok szkolny

201812019.
9. Opis ustalonego stanu faktycznego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

l. Rodzice dzieci uczgszczajqcych do przedszkola zlozyli deklaracjg o kontynuowaniu

wychowaniaprzedszkolnego w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzajqcychtermin

rizpoczgcia postgpowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.

Dzieciom tym zapewniono miejsca w przedszkolu.

2. Na rok szkolny 2OI8l201g zostalo przeprowadzone postqpowanie rekrutacyjne

do przedszkola, zgodniezart.l30 ust. I oraz art. 131 ust. 1-6 ustawyPrawo oSwiatowe.

3. Wszystkie ,o*" dzieci zostaly przyjgte na rok szkolny 2018/2019 w ramach

przeprowadzonego postgpowania rekrutacyjnego.
4. W ptstgpowaniu rekrutacgnym zostatry przyjEte wszystkie kandyduj4ce dzieci zamieszkale

na terenie Miasta, zgodnie z art.l31 ust. 1-6 ustawy Prawo oSwiatowe.

5. Na pierwszym etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagq lTcznie tzw.

kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.

6. Kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo oSwiatowe,

miaty okreslon4 jednakowq wartoS6 zgodnie z art. l3l ust. 3 ustawy Prawo oSwiatowe.

7. W ramach p.r.pio*udzanego postgpowania rekrutacyjnego byl przeprowadzony drugi etap

postgpowania rekrutacyjnego zgodnie z art.131 ust. 4 ustawy Prawo oSwiatowe.

8. bo p.i.p.owadzeniadrugiigo etapu postgpowania rekrutacyjnego organ prowadz4cy okreSlil

trytiria lS), o kt6rych mowa w art. 131 ust.4 ustawy Prawo oSwiatowe,zgodnie zart.l3l
ust. 6 ustawy Prawo oSwiatowe.
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g. Na drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagq kryteria okreSlone

plzezorgan prowadz4cy zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oSwiatowe'

10. Wnioskio prryjgcie do przedszkola zawieraly: imig i nazwisko kandydata, datq urodzenia

kandydata, p.r"l kandydata, imiona i nazwiska rodzic6w kandydata, adres miejsca

zamieszkani a rodzi c6w i kandydata.

11.Dla potwierdzenia spelniania kryterium o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie

wskazano we wnioskach o przyjgcie kandydata do przedszkola informacjq o samotnym

wychowlrrvaniu kandydata otTaz o niewychowywaniu Zadnego dziecka wsp6lnie z jego

rodzicem, zgodnie z art- !50 ust. 2 pkt I lit. c ustawy Prawo oSwiatowe. Nie bylo potrzeby

dolqczania dodatkowych dokument6w.

12. Dyrektor Zespolu powolatr komisjg rekrutacyjn4 do przeprowadzenia postgpowania

rekrutacyjnego do priedszkola, zgodnie z art.157 ust. 1 ustawy Prawo oSwiatowe.

13. Wyniki postgpowania rekrutacyjnego zosta\y podane do publicznej wiadomoSci w formie

lisiy kandyaatOw zakwalifikowanych i kandydat6w niezakwalifikowanych, zawietaj4cej

imiona i nazwiska kandydatow oraz informacjg o zakwalifikowaniu albo

niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo

oriwiatowe.
14.Komisja rekrutacyjna podala do publicznej wiadomoSci listq kandydatow przyjqtych

i kandydat6w nieprzyjgtych do przedszkola, zgodnie z arl. 158 ust. 3 ustawy Prawo

oSwiatowe.
15. W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzil dyrektor przedszkola ani osoba, kt6rej dziecko

mogloby uczestniczyi w postqpowaniu rekrutacyjnym'

l6.Proiokoly postgpowania rekiutacyjnego, zawieruiq podpis przewodniczqcego komisji

i podpisy crtontO* komisji rekrutacyjnej, zgodnie z $ 10 ust. 6 rozporz4dzenia MEN

w sprawie przeprowa dzania po stqpowania rekrutacyj ne go'

17. W-zwiqzku riy*, ze wszyscy kandydaci ubiegaj4cy sig o przyjgcie do przedszkola zostali

przyjEci w toku.rekrutacji, Zaden z rodzicow kandydat6w nie wyst4pil do komisji

iekrutaclnej z wnioskiem o sporz1dzenie uzasadnienia odmowy przyjgcia kandydata

do prridsriola oraz nie wni6sl odwolania do dyrektora Zespolu od rozstrzygniEcia komisji

rekrutaclnej.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrol4 w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidtrowoSciami w dzialalnoSci dydaktycztej, wychowawczej

i opiekufrcz ej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

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

(Dz. rJ . 2017, poz. 1 65 8 ) zaleca sig : nie wydano zalecefr

STABSTYWIZYTATOR.
BL,c.J-k. f,-,&.9-

vqrdr;nwdeto Presfruk QY :9.Q,. H.8.r, )1^*.r-,
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

DYqE(]on

. *u, .so&k;.Q p.rr,.ba 
! a. I1 96.ip.:.f ,iroi"

po dpis dyr ekt or a s zkoly/plac 6w ki, miejsce i data podpisania protokolu
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1 2. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

DYrqE|[IOR

.*n,. p.osY,r. g.enp.a.r.a. . . . . . . .\.;,**.1 (. . . . . CI T. . : .9. {- . . l,t .t {
podpis dyrektora szkoly/plac,wki, n)ieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/placdwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje

prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzi2eri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli

;;itq;;t;;;-xuriroro OSwiaty, ul. Powstaitc6w 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust' I Rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz' U' 2017'

poz.1658).
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