DK-BB.5532.16.2018

Protok6l kontroli planowei

l. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Przedszkole nr 8 im. Marii Krystyny Habsburg
w Zywcu, uI. Grunwaldzka 1713440A iLywiec

)

ImiE i nazwisko dyrektora: Malgorzata Data

a

J. Nazwa

i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogsczrry: SQski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstafc6w 4la
4. ImiE
5.

i nazwisko kontroluj4cego: Bernadeta Piestrak

Data wydania

i

numer upowainienia do przeprowadzenia kontroli:

6

czerwca 2018 r.,

DK-88.5532.16.2018
6. Terminy rczpoczpciaizakoirczeniakontroli: od 11 czerwca 2018
7. Tematyka

kontroli: ZgodnoSd

z

r. do 11 czeflNca 2018 r.

przepisami prawa pmeprowadzania postppowania

rekrutaryjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019.
Czynno3ci kontrolne:

W trakcie kontroli
Przedszkola

z dyrektorem
ztirqzarych z rekrutacj4

przeprowadzono nastgpujqce czynnoSci: roanowQ

ff 8 w

Zywcra oraz analizE dokument6w

do przedszkola na rok szkolny 201812019.
8. Opis ustalonego stanu faktycmego,

w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

55 z 57 rodzic6w dziecivczqszczaj4cych do przedszkolazloLyNo deklaracjE o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w przedszkolu w terminie 7 dni poprzedrajqcych termin
rozpoczgcia postgpowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 ustawy Prawo o$wiatowe
dzieciom tym zapewniono miejsca w przedszkolu, z wyjqtkiem dw6ch deklaracji.
)
szkolny 20l8l2AD zostalo przeprowadzone postEpowanie rekrutacyjne
do przedszkola, zgodnie z art. 130 ust. 1 oraz art. 131 ust. 1-6 ustawy Prawo oSwiatowe.
3. Wszystkie nowoprzyjEte dzieci zostaty pr4ipte na rok szkolny 201812019 w ramach
przeprowadzonego postppowania rekrutacyjnego.
postgpowaniu rekrutacyjnym nie zostaly przyjEte wszystkie kandydujqce dzieci
4.
zamieszkale na terenie Miasta. Dwa wnioski dotyczyly dzieci poni2ej trzeciego roku Zycia
orazS wniosk6w dotyczylo dzieci, w k16rych kolejnoS6 wybranych przedszkoli z pierwszego
wyboru byla inna niz Przedszliole nr 8 w Zywcu (wnioski spoza dzielnic.v Sporysz, w kt6rej
funkcjonuje przedszkole). W m,irykuzpowylszym odm6wiono przyjgcia tych kandydat6w.
Przyczynqodmowy przyjEcia kandydat6w byl brak zNoieruawymaganych dokument6w.
5. W postgpowaniu rekrutacyjnym przed przyjEciem kandydat6w zarieszkalych na terenie
Miasta nie przyjgto kaodydat6w mieszkaj qcych poza jego obszarem. W pierwszej kolejnoSci
zostali przyjpci kandydaci z dzielnicy Sporysz, w kt6rej znajduje sig przedszkole.
1.

Na rok
W

parafa kontrolujqcego

r

etapie postEpowania rekrutacyjnego byly brane pod uwagp l4cznie tzv,t.
kryteria ustawowe, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oSwiatowe.
7. Kryteria ustawowe, o ktdrrych mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy Prawo oSwiatowe,
mialy okreslon4jednakowqwartoS6 zgodnie zart.l3l ust. 3 ustawy Prawo oSwiatowe.
8. W ramach przeprowadzanego postgpowania rekrutacyjnego byl przeprowadzony drugi etap
postqpowania rekrutacyinego zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oSwiatowe.
9. Do przeprowadzeniadrugiego etapu postEpowania rekrutacyjnego organ prowadzqcy okre5lil
kryteria, o kt6rych mowa w art. 131 ust. 4 ustawy Prawo oSwiatowe, zgodnie z art.l3l ust. 6
ustawy Prawo odwiatowe.
10. Na drugim etapie postgpowania rekrutac.vjnego byly brane pod uwagg kryteria (5) okreSlone
przezorgan prowadzqcy zgodnie zart.l3l ust.4 ustawy Prawo oSwiatowe.
ll.Wnioski o pruyjEcie do przedszkola zawieruly: imiE i nazwisko kandydata, datE urodzenia
kandydata, pesel kandydata, imiona nazwiska rodzic6w kandydata, adres miejsca
zamieszkania rodzic6w i kandydata.
l2.Dla potwierdzenia spelniania kryterium o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie,
do wniosk6w o przyjEcie kandydata do przedszkola dolqczano stosowne oSwiadczenie
o samotnym lvychowywaniu kandydata oraz o niewychow)ryvaniu Zadnego dziecka wsp6lnie
z jego rodzicem, zgodnie zart.l50 ust. 2 pkt I lit. c ustawy Prawo o5wiatowe.
13. Do oSwiadczenia o samotnym wychowywaniu kandydata oraz niewychowywaniu Zadnego
dziecka wsp6lnie z jego rodzicem nie dolqczone zostaly dodatkowe dokumenty. Dyrektor
przedszkola podaje, 2e nie bylo takiej potrzeby.
14. Przewodniczqcy komisji rekrutacyjnej nie wystgpowal do rodzic6w kandydata lub burmistrza
miasta o potwierdzenie okolicznoSci zawartych w oSwiadczeriach, zgodnie z art. 150 ust. 7
ustawy Prawo o6wiatowe.
15. Dyrektor przedszkola powolal komisjE rekrutacyjn4 do przeprowadzetia postgrowania
rekrutacyjnego do przedszkol a, zgodnie z art. 157 ust. 1 ustawy Prawo o5wiatowe.
16. Wyniki postqpowania rekrutacyjnego zostaly podane do publicznej wiadomoSci w formie
listy kandydat6w zaku,alifikowanych kandydat6w niezakwalifikowanych, zawierajqcej
zakwalifikowaniu albo
imiona
nazwiska kandydat6w oraz informacjq
niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola, zgodnie z art. 158 ust. 1 ustawy Prawo
oSwiatowc.
17. Komisja rekrutacyjna podala do publicznej wiadomoSci listg kandydat6w przyjetych
kandydat6w nieprzyjgtych do przedszkola, zgodnie z art. 158 ust. 3 ustawy Prawo

6. Na pierwszym

i

i

i

o

i

oSwiatowe.
18.

Lista kandydat6w przyjEtych i kandydat6w nieprzyjetych, o kt6rej mowa w art.158 ust. 3
zawieruLa imiona i nazwiska kandydat6w przyjqtych i kandydat6w nieprzyjqtych
uszeregowane w kolejnoSci alfabetycznej, informacjq o liczbie wolnych miejsc, adnotacjE
o najnizszej liczbie punkt6w, kt6ra uprawnia do przyjgcia, dzief podania do publicznej
wiadomoSci listy oraz podpis przewodniczqcego komisji rekrutacyjnej, zgodnie z art. 158 ust.
3-5 ustawy Prawo oSwiatowe.

19.

Po przeprowadzeniu postEpowania rekrutacyjnego przedszkole nie dysponowalo wolnymi

miejscami.
20. W sklad komisji rekrutacyjnej nie wchodzil dyrektor przedszkola, w kt6rej powolana zostala
komisja rekrutacyjna ani osoba, kt6rej dziecko mogloby uczestniczyd w postqpowaniu
rekrutacyj nym przeprow adzanym do przedszkola.

2l.Protokoty postgpowania rekrutacyjnego, zawierajq podpis przewodniczqcego komisji
i podpisy czlonk6w komisji rekrutacyjnej, zgodnie z $ 10 ust. 6 rozporzqdzenia MEN
ws. przeprowadzania postgpowania rekrutacyjnego.
22.Rodzice kandydat6w, kt6rzy nie zostali przyjgci do przedszkola nie wystqpili do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporzedzenie uzasadnienia odmory przylecia kandydata
do przedszkola.
parafa dyrektora
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parafa kontrolujqcego

nie wnosili do dyrektora przedszkola odwolania od rozstrzygnigcia
komisji rekrutacyjnej oruznie zlofili skargi do s4du administracyjnego.

23. Rodzice kandydata

9. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqeku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono
10.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe
(Dz. U. 2017, poz. 1658) zaleca siE: nie wy'dano zalecef
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protol<olu
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokotu

i

Dyrehorowi szkoly/placiwki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzltrnania protokolu kontroli, przysluguje
prowo zgloszenia pisemnych, wnofuowanych zastrzeheri dotyczqcych ustaleri zawartych w protokole kontroli
do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Pon-stqriciw 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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