DK-BB.5532.8.2018
Protok6l kontroli planowej

1..

Nazwa szkoly: Punkt Przedszkolny w Rycerce G6rnej, Rycerka G6rna 183,
34-370 Rajcza

2. Imig

i nazwisko dyrektora: Irena Bogdal

3. Nazwa

i siedziba organu sprawujqce go nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch
5. Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 29 maja 2018

roku,

DK-BB.5532.8.2018

6. Terminy rozpoczgciai zakoiczenia kontroli: 8 czerwca 2018
7. Tematyka kontroli: Zgodno5d

z

przepisami prawa przeprowadzenia postgpowania

rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019.

w tym:

.publicznej

statut,

innej formy wychowania przedszkolnego, deklaracje
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego, dokumentacja komisji rekrutacyjnej powolanej do przeprowadzenia
dohiihbttacju:'i

postgpowania rekrutacyj nego.

9. Opis ustalonego

stanu faktyczne1o,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrole przeprowadzono w zwiqzkl z kontrol4 planow4 w zakresie zgodnoSci z przepisami
prawa przeprowadzeniapostgpowania rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019.

Kontrol4

zostaN.

objgty Punkt Przedszkolny

w

Rycerce G6rnej, do kt6rego uczgszcza 25

dzieci.

Rodzice dzieci tczgszczajqcych

do Punktu

Przedszkolnego

w Rycerce G6rnej I

Dzieciom tym

Dyrektor punktu przedszkolnego
Dokumenta cja z prac komisj i rekrutacyj nej

W

n a r afa/t kolJ r o t uj qc e s o/y c h

Rekrutacja do Punktu Przedszkolnego w Rycerce G6rnej zostalaprzeprowadrora

r
10.

Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4
ze

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

w

f

w

zwiqzku

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: brak
11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

z dniaz dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U.2017 poz.59 ze zmianami) zaleca sig: brak zalecefi
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cg
podpis dyrehord, miejsce i data odbioru protoko{u

Dyrehorowi Punktu przedszkolnego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umofuowanych zastrzeZeri dotyczqcych ustaleri zawartych
wprotokole kontroli do Slqskiego Kuratora Oiwiaty, ul. Powstaricdw 41a,40-024 Katowice, zgodnie z $ t8
ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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