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Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawow a nr 2 w Jaworzynce, Jaworzynka
43-476 JaworzYnka
Imig i nazwisko dyrektora: Dorota Malyjurek
Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator
OSwiaty, 40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
Imig i nazwisko kontrolujqcego: Agata Franek
2018 r.,
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 17 maja

DK-88.5532.10.2018

6. Terminy rozpoczEcia i zakohczenia kontroli: 25 maja 2018 r.
7. Tematyka kontroii: ZgodnoSd z przepisami prawa przeprowadzania
g.
g.

postgpowania

rekruiacyjnego do przedszkola na rok szkolny 201812019
dokumentacja
CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji: deklaracje kontynuacji,
komisji rekrutacyjnej, wnioski o przyjqcie dziecka'
Opis ustalor.go-rtunu faktycznego, * ty1n ujawnionych nieprawidtowoSci:

planow4 w zakresie
Kontrolg przeprowadzono 25 maia 2018 r. w zwiqzku z kontrol4
do przedszkola
rekrutacyjnego
zgodnoSci ) prr"pi"u*i prawa przeprowadzania postqpowania
na rok szkolny 201812019.
dzialajqcy przy Szkole
Jednostka sytemu oswiaty objgta kontrol4 to oddzial przedszkolny
podstawow ej nr 2 w Jaworzynce. Oddzial obecnie iiczy 14 dzieci. 4 Rodzic6w dzieci
podstawowej zloZylo deklaracjq
uczqszczaj4cych do oddzialu przedszkolnego w ww. szkole
19 lutego
o kontynuowaniu wychowania ptzedsrkolnego w tym oddziale przedszkolnym
rekrutacyjnego'
postqpowania
2018r., w terminie 7 dni poprzedzajqcych termin rozpoczqcia
pozostalo 2l miejsc
zgodnie z art. 153 ust. 2 Uitawy Prawo oSwiatowe. Po zlo2eniu deklaracji
zapewniono miejsca
wolnych. wnioski zlolyl,o 4 rodzic6w. wszystkim chgtnym dzieciom
zdnia 20 lutego
w ww. oddziale prred.rkolnym. Pani dyrekttr zarzqdzeniem ff 1/2018/R
r' komisja przedstawila listq
2018 r. powolala komisjg rekrutacjE. W dniu 11 kwietnia 2018
nadal pozostalo 17
przyjgtych dzieci (Protok6l KomisJi Rekrutacyjnej). W wyniku rekrutacji
wolnych miejsc.
kontrol4 w zwi4zku
10. opis ujawnionych nieprawidiowosci w zakresie nieobjgtym
dydaktycztej' wychowawczej
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci
nie dotyczy'
i opiekufrcz ej'orazinnej dzialalnosci statutowej szkoly/placowki:
jnia
14 grudnia 2016 r' Prawo oSwiatowe
l l.Na podstawie irt. S5 ust. 4 ustawy z dnia z
(Dz. U 2017 poz. 59 z poLn. zm) zaleca siq: nie dotyczy
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PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu
kontroli, przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeZeh dotycz4cych
ul. Powstafrc6w 41a,
ustalet'r ,i*irty"i w protokolJ kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty,
z dnia
40-024 Katowice, ,godni. z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej
25 sierpnia 2017 roliu w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2017, poz. 1658)
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