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1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawowa nr 2 w Koniakowie, Koniak6w 480'

43-474 Koniak6w
2. Imig i nazwisko dyrektora: Monika Kukuczka
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator

OSwiaty, 40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

ImiE i nazwisko kontroluj4cego: Agata Franek
Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 17 maja 2018 r.,
DK-88.5532.1r.2018
Terminy rozpoczgciai zakohczenia kontroli: 25 maja 2018 r.
Tematyka kontroli: Zgodno56 z przepisami prawa przeprowadzania postgpowania

rekrutacyjnego do przedszkola na rok szkolny 201812019

CzynnoSci- kontrolne: analiza dokumentacji: deklaracje kontynuacji, dokumentacja

komisji rekrutacyjnej, wnioski o przyjgcie dziecka.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono 25 maja 2018 r. w rwiqzku z kontrol4 planowE w zakresie

zgodnoSci z prrepisami prawa przeprowadzania postEpowania rekrutacyjnego do przedszkola

na rok szkolny 201812019.
Jednostka sytemu oSwiaty objgta kontrol4 to oddzial przedszkolny dzialaiqcy przy Szkole

Podstawowej nr 2 w Koniakowie. Oddzial liczy obecnie 15 dzieci. 9 rodzic6w dzieci

trczEszczajqcych do oddzialu przedszkolnego w ww. szkole podstawowej zlo?yli deklaracjg o

kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym 20 lutego

2018r., w wymaganym terminie 7 dni poprzedzaj4cych termin rozpoczEcia postgpowania

rekrutacyjnego, zgodnie z art. 153 ust. 2 Ustawy Prawo oSwiatowe. Po zlo2;eruu deklaracji

pozostalo 16 miejsc wolnych. Wnioski zloly\o 3 rodzic6w. Wszystkim chqtnym dzieciom

zapewniono miejsca w ww. oddziale przedszkolnym. Pani dyrektor Zarzqdzeniem nr

l/2018/R z dnra 20 lutego 2018 r. powolala komisjg rekrutacjg. W dniu 16 marca 2018 r.

komisja przedstawila listg przyjgtych dzieci (Protok6l Komisji Rekrutacyjnej). W wyniku

rekrutacji nadal pozostalo 13 wolnych miejsc.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiTku
ze stwierdionymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznel, wychowawczej

i opiekuriczej orazinnej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie dotyczy.

1 l.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U 2017 poz.59 zp62n. zm.) zaleca sig: nie dotyczy
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podpis kontroluj4cego, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoly/plac6wki, mielrce i data podpisanla protokoru

PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli :

o**?".rffi^il?o#*o*.

. . .w. .y:,WWe* k . l6x.ltpldr.,$,qi tp.t(,podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data"aUio* pr"tokolu

SZKOIA PODSTAWOWA NR 2
43-474 KoNtAr<Ow - nRsrom 480

Tet. t33/ 855-64-96
NtP 548-21-gri.t53, REGON 070655082

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otzymania protokolukontroli' przysluguje prawo zgloszeniaqirT"I:h,u-orfiowanych zastrieten dotyczqcychustaleri zawartych w protokole kontroli oo sr4Jti"i"?;il;." oswiaty, ul. powstari c6w 4la,40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozp orrq{rriuMinist a Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia 2017 rokuw sprawie nadzorup.dugogi.-;g; d, u. 20r7, poz. r65s)
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