
Ą+\ DK-CZ,5532.11.20T8

Protokół kontroli planowej

1. Nazwa szkoły/placówki, siedziba: Przedszkole nr 2 w Koniecpolu, ul. Zamkowa 8, 42-230

Koniecpol

2. Imię i nazwisko dyrektora: Urszula Garus

3. Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzor pedagogiczny: ŚĘski Kurator OświaĘ,

40 -024 Katowiceo ul. Powstańców 41a

Imię i nazwisko kontrolującego: Edyta Świerczewska

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: DK-CZ.5532.11.2018

z dnia 1,4 czerwca 2018 r.

6. Terminy rozpoczęciai zakończenia kontroli: 15 czerwca 2018 r.

7. Tematyka kontroli: Zgodność z przepisami prawa paeprowadzenia postępowania

rekrutacyjnego do przedszkoli na rok szkolny 201812019.

8. Czynności kontrolne: rozmowa z dyrektorem przedszkola, analiza dokumentacji, w tym

deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, wniosków o przyjęcie dziecka

do publicznego przedszkola, zarządzenia dyrektora przedszkola dotyczące postepowania

rekrutacyjnego na rok szkolny 20l8l20l9, protokoły komisji rekrutacyjnej.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

W toku kontroli ustalono, że w Ptzedszkolu nr 2 w Koniecpolu liczba miejsc na rok szkolny

20I8l20I9 przev,yższałaliczbę zgłoszonych kandydatów zamieszkałych na terenie gminy. Dyrektor

przedszkol a zarządzeniem nr ll2018 z dnia 2l .02.2018 r. wprowadził w Ęcie Regulamin relcrutacji

dzieci do Przedszkola nr 2 w Koniecpolu) a zarządzeniem nr 3l20I8

z dnia 2I.02.2018 r. powołał, zgodnie z przepisarrli prawa, komisję rekrutacyjną. W skład komisji

weszło 4 nalczycieli zatrudnionych w przedszkolu, z których jeden został wznaczony przez

dyrektora na przewodniczącego komisji. W przypadku 58 dzieci uczęszczających do przedszkola

w bieżącym roku szkolnym rodzice złożyli, w dniach od2ż.02.2018 r. do 28.02.2018 r., deklaracje

o kontynuowaniu wychowaniaprzedszkolnego. Termin rekrutacji ustalono na okres od 01.03.2018 r.

do 05.04.2018 r. W tym czasie wpłynęło 15 wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Komisja rekrutacyjna odbyła dwa posiedzęnia (20.03.2018 r. i 04.04.2018 r.), z których sporządzone

zostńy protokoły postępowania rekrutacyjnego. Dyrektor ustalił termin rekrutacji uzupełniającej

naokres od10.04.2018 r. do 10.05.2018 r. Wtym czasie wpłynęły kolejne 3 wnioski rodziców

o przyjęcie dzieci do przedszkola. Komisja rekrutacyjna w postępowaniu uzupełniającym odbyła
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dwa posiedzenia (24.04.2018 r. i 09.05.2018 r.), z których sporządzone zostały protokoły

postępowania rekrutacyjnego. Ostatecznie do przedszkola na rok szkolny 20I8l20I9 zostało

zakwalifikowanych, a następnie ptzyjętych 76 dzięci z teręnu gminy Koniecpol. Przedszkolę nr 2

w Koniecpolu dysponuje jeszcze 19 miejscami wolnymi na kolejny rok szkolny.

10. Opis ujawnionych nieprawidłowości w zakresie nieobjętym kontrolą w zwiry,ku

ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej orazinnej działalności statutowej szkoły/placówki: nie stwierdzono

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

(Dz. U. 20t8 poz.996 ze zm.) zaleca się: nie wydano

termin realizacji: nie doĘcry

podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokołu

Dyrektor Pzedszkola nr 2
w Kon7polu
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podpis dyrektora szkoły/placówki, miejsce i data podpisania protokołu

1 2 . P o ś gi adęr"ęse 
s$_qpdg Br gtokołu ko ntro l i :

Dyrektorowi szkoły/placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia ottzymania protokołu kontroli,
przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeżęń dotyczących ustaleń
zawartych w protokole kontroli do Śląskiego Kuratora Oświaty, ul. Powstańców 4Ia, 40-024
Katowice, zgodnie z § 18 ust. l Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia
20 1 7 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U . 2017 poz. 1 65 8).
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PRZEDSZKOLE NR 2
ul. Zamkowa 8,42-?3a Konieęol
NlP 949-17-1SM2, Regon 150m7592

tel, 034135$25-37
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