DK-BB.5533.2.72.2018

Protok6l kontroli dorafnej
1. Nazwa szkoly, siedziba: Szkola Podstawow

t w Krzyflowej,

34-335 Krzyi'ow

t,

ul. Szkolna 13
2. Imig i nazwisko dyrektora: Marian Makuch
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator OSwiaty,
40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Ilona Wloch

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 12 czerwca 2018 roku
Nr DK-BB .5533.2.7 2.20L8
6. Terminy rozpoczgciai zakoitczenia kontroli: 19 czerwca 2018 roku
7. Tematyka kontroli: Zgodnofu(, z przepisami prawa przeprowadzania postgpowania
rekrutaryjnego do klasy I szkoty podstawowej na rok szkolny 201812019
8. CzynnoSci kontrolne: rozmowa z dyrektorem szkoly, analiza dokumentacji szkoty, statut
szkoly, arkusz organizacji na rok szkolny 201812019, karty zapisu dziecka do klasy
pierwszej, pisma organu prowadz4cego w sprawie rekrutacji, .vqYkaz dzieci z obwodu szkoly

-

rocznik

zlll,inna

9. Opis ustalonego

dokumentacja.

stanu faktycztego,w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzono w

,*rrykt,

Do Szkoly Podstawowej w KrzYZowej

1tt

o**g@**r,o*0,

p a r afa/y k o

/r
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o I uj qc e go/y c h

Odmowa przyjgcia do klasy

I

publicznej szkoty podstawowej dziecka zarieszkaNego w jej

obwodzie stanowi naruszenie przepis6w art. 130 ust. 5

i

art. L33 ust. L ustawy

z

dnia 14 grudnia

2016 roku Prawo oSwiatowe (Dz. U. 2018, poz.996 ze zm.). Do klasy pierwszej publicznej szkoty
podstawowej, dla kt6rej ustalono obw6d, dzieci i mlodziei. zamieszkale w tym obwodzie przyjmuje
sig z urzgdu na podstawie zgloszenia rodzic6w.

Opis ujawnionych

10.

ze

stwierdzonymi

w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwi4zktt
nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
nieprawidlowoSci

i opiekuriczei oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly: nie stwierdzono.
11.

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy

z

dnia

z

dnia 14 grudnia 2016

r.

prawo o5wiatowe

(tj. Dz. U.2018 poz. 996),zaleca sig:

Ptzestrzeganie przepis6w dotycz?cych przyjmowania do publicznych szk6l zgodnie

z art. 130

i

art. I33 ust L - ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (tj. Dz.U. 201g
poz.996 ze zm.).

ust.5
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STARSZYWIZTTATOR

podpis kantrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu

podpis dyrektora placdwki, miejsce i data podpisania protokolu
3asoOi $s.kt',l Nr 3
'* Kzy2owe;

im. Jana Pawla l;

Szkota Fodstawowa

de.ffdliq eCb iprs protokolu kontroli
lm.lanalty6il y Wtovol

Eg 6*tift

:

34-335 Kzy2owa, ul. Szkolna :
;.llP 553"21-26-21 I REGON 07035;'i
tel. 33 8633133 fax 33 86293"'

:

A,/{A -tr,il ..?c:. ry :W/r
podpis dyrehora plactwki, mieisce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu k9nltoli przys.luguiS.prowo zgloszenia
pisemnych, imotywowanych zastrzeieri dotyciqcych ustalefi zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora
'Oswialty,
ul. powstalic6w 4la, 40-024 Katowici, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacii Narodowei z
dniq 2'5 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017, poz. 1658)
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