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Protok6l kontroti dora2nej

l.

Nazwa sz&oly: Sz*oh Podstawwa

rr 25

Od&iahmi kzcdszkoloymi im. Marii

Konopnickiqi, ul. Cohros&a 23, 42-530 Dqbrcrya G6mi.u"

2. Imk i oazwisko dyreloora sztoly J6zcf Marzec
3. Nazwa i sfodzibe orguxr sprawujqc€go nadz6r pod8gpgbzny:
40

4.
5.

-

Sryki Kunor Oswi8ty,

024 Katowice, ul. Powstatlcdw 4l a

lmig i nazwisko kontrolujqccgo: Elzbicta Ftt&o
Data wydania
9 listopad.

i

nurncr upowatricnia do

20lt r.

DK-SO.5533.2.1U.201

pr4mwadanir kontroli;

upowa2nienie

z

dnia

t

6.

Terminy rozpoczgcia i dofczaia koornoli: 9 lislopada 2018 r.

7.

Tematyka konuoli doe przestzegania praw dziecka i ucztia w zttt€si€ udzielsnia pomocy
pedagogicznej - dt. 5I ust. l, art. 55 ustawy z dnto 14 grueilo 2016 r. Prswo olwiaowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z poin. zn-) or@ Rozpn&e* Ministra Ee*eii
1658).
z dnio 25 sierpio 2017 r. w spruwie n&oru pe&pgiczrPgo (Dz. U. z 2017 r.,

pz

8. CzynmSci toatrdu:

l.

mzrnowa z dyrelcolem

vkoty,

3.
4.

9.

z

po$?porvanierr r*nnrcVi:rym do oddzialdw
przedsztolnych na mk szkolny 20tM019,
mliza dokummji zrviq,zanej z odroczcnicm obowiqz&u szkolncgo dzicc.ka skarr{csj,
analiza wyjafoiert dytektora s"fory.

2. lndiza dokrmntrcji zwiszaflcj
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roh*:e sa
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litrynwUlcodci:

W vrynilu kontoli usralono:

r
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y'Jgf,i^ dzieka 6
letniego do oddzialu przedszlolrcgo
Kontrolg dotyczqc4 o&nowy
Dqbmwie G6miczej
Przedszkolnymi
Oddziahmi
nr
26
Szkole Podstawowcj
.'dalono:
g
przcpowrdzottych
koatrolnych
czynnoici
przcprowadzono listopada 2018 r. W wyniku

rr

z

w

Z wyja{niei dyrelaora szkoly wynika ,€ mttka

dziecka zg*osi}a sig do dyrcktora
w mal,cu 2Ol8 t. z z4ytanian" czy dyehor mo?e Wz'yJ7a dziecto na F6be. Dyrcldor
wyrazil zg@ i W*z 2 dti dzi,ecko rczesbriczylo w zajgciach z grupq przeaszfoh

2. W szkole podobiie jak i w calej D4browic G6nriczej, obowiqa{e rekruucja
clektronicma na podsawie wydanego pfliz Prczydcnta Miasa Tarfizetb
nr 2257.2018 z 3 stycznia 2018 t. w sprawie okre6lenia temin6w fzcpowadzanir

posrgpowania rekrutacyjnego i postgpowania uzupelniajqcego, w Bm tetmin6w skladania
dokumentow na rok vkolny z0lt20lg do przcdszkoli i oddzialdw przedszkolnych
w szkolach podsrawowych prowadzonych przez gming D4browa G6micza Kryteria

panfa dyreAoru szroly

9Lu,tl

penfa

fo*dgacqo f

ea/

obowiEzujece na drugim etapie postgpowania rckrutacyj nego iw postgpowaniu
uzupelniaj4cym do przedszkoli i oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych
prowadzonych przez gming D4browa G6micza zostaly okre6lone w Uchwale
XJ{V64712017 Rady Miej skiej w D4browie G6miczej z dnia 29 muca 2017 r. Urz4d
Miejski opracowal i udostgpnil r6wnie2 dokument ,,Zasady rekrutacj i dzieci do
przedszkoli/oddzial6w przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez
gming Dqbrowa G6micza".

(

3.

Dyrektor szkoly powolal komisjg rekrutacyjn4 Zarz4dzeruem nr 5/2018 z
2018 r. zgodnie z wytycznymi wskazanymi w ctt. wyzej dokumencie.

4.

Rodzice chcqcy zapisai dzieci do wybranego przedszkola lub oddzialu przedszkolnego
w szkole podstawowej, zgodnie z wl.tycznymi, s4 zobowiqzani do zlo2enia stosownego
wniosku o przejgcie dziecka. Zgodnie z ,, Harmonogramem wdroheniowym naboru do
przedszkoli" w D4browie G6miczej rodzice powinni wnioski wprowadzi6 do systemu
elektronicznego w terminie od 19 do 28 lutego 2018 r. W dniach I 5 - 22 marca rcdzice
byli zobowiqzani do pofwierdzenia woli przyjgcia w plac6wce zakwalifikowania.
Publikacja list kandydat6w przyjqtych i udostgpnienie strony dla rodzic6w nast4pil
26 marca 2018 r. W terminie od 29 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. odbl,rvala sig
rekrutacja uzupelniaj4ca. pruy czyrn rodzice potwierdzali wolg przyjgcia
w plac6wce zakwalifikowania w terminie od 23 do 26 kwietnia 201 8 r. Tym razem
publikacja listy kandydat6w przyjgtych i otwarcie strony dla rodzic6w nastEpilo
30 kwietnia 201 8 r.

5.

W ww. dokumencie dotycz4cym zasad rekrutacji wskazano. 2e cyt. ,.niezlo2enie karty
zgloszenia w terminie do 28 lutego 2018 r. spowoduje. 2e dziecko nie bgdzie
uczestniczylo w rekutacji''. W dokumencie w_vdano tak2e dyspozycje. z kt6rej wynika.
2e c1't. ..dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie uczestnicz4 w elektronicznej
rekrutacj i. Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych winni zglosi6 sig *'raz
z orzeczeniern o potrzebie ksztalcenia specjalnego. wydanym przez publiczn4 poradnig
psychologiczno-pedagogiczn4 do Przedszkola nr 20 z Oddzialami Integracyjnymi.
Przedszkola nr 29 z Oddzialami Integracyjnymi lub do Przedszkola Specjalnego nr 2
x' Specjalnym OSrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Slabo Wi&qcych
i Nier.r'idomych". Obecnie o5rodek nosi nazwg - Specjalny OSrodek SzkolnoW1'cho*awczy dla Dzieci i Mlodzie2y Niepelnosprawnej w' D4browie G6miczej.

6.

Powolana na podstawie rvskazanego wyiej Zarzqdzenia Dyrektora komisja rekrutacyjna
przeprowadzila postgpowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/20120 do oddzial6w
przedszkolnych, z kt6rego 22 czerwca 2018 r. sporz4dzila protok6l. Wynika z niego, ze
do obsadzenia w procesie rekrutacji przedstawiono rodzicom kandydat6w o96l
kandydat6w' przyjgtych l8 miejsc. Lqcznie zgloszono 17 kandydat6w. kt6rzy zostali
dopuszczeni do postgpowania rekrutacyjnego. Nie bylo podstaw formalnych do
odrzucenia kt6regokolwiek z kandydat6w. Wszyscy rodzice zloiryli dokumenty
potrvierdzaj4ce dane zau'arte u,zgloszeniach. Postgpowanie rekrutacyjne prowadzono
przy rvsparciu svslenlu elektronicznego. * s,yniku postgpo*ania kandy-daci otrzymali
punkty w-vnikajqce ze spelnienia przez nich okreSlonych kryteri6w. Z analizy listl'
kandl,dat6w rozpatrywanych u' postgpowaniu rekrutacljnym wynika. 2e uzyskali od
1000 do l2l7 punkt6w. Dokonano ustalenia kolejnoSci kwalifikacji rvrlr6d kandydat6rv
u, takinr samlm slopniu spelnialqclch wszlstkie obou,iazujqce krlreria. Z listy"
kandl clat(nr zakrl alitikou anl ch i niczaku alilikou anl'ch *lrrika. 2c zakr,r'alillko* ano
15 kandydattirr. ktirr,,-ch rodzicc zlo2lli pot*ieldzrtia soli prz1.l,..'cia. Komisja nic
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orr4r:;rala Zadnych wniosk6w o uzasadnienie odmowy przyjEcia dziecka. W wyniku
postqpowania rekrutacyjnego pozostaly 3 wolne miejsca. Podczas przeprowadzonej
rekrutacji uzupelniaj4cej nikt nie zglosil dziecka do naboru, r6wnie2 wnosz4ca skargg. Po
zakohczerirt rekutacji elektronicmej zgloszono 3 dzieci - dwoje powracaj4cych
z Norwegii i jedno - kt6rego rodzice chc4 zmienii plac6wkE.

7.

Z wyjalniefi dyrektora wynika. ze wnosz4ca skargg zglosila sig do szkoty na pocz4tku
maja 2018 r. W6wczas uzyskala informacje, 2e na chwilg obecna nie ma juz miejsc
w oddzialach przedszkolnych w roku szkolnym 201812019. Matka udal sig do organu
prowadz4cego. Dziecko zostalo skierowane do Szkoly Podstawowej nr 28
z Oddzialami Przedszkolnymi w D4browie G6miczej. Z wyja6nief dyrektora tej szkoty
wynika, 2e dziecko uczEszcza od oddzialu przedszkolnego w tej szkole i w ocenie
dyrektora, funkcjonuje prawidlowo.

8.

Z analizy dokument6w szkoty wynika. ze wnosz4ca skargg przybyia do szkoly 22 maja
2018 r. dostarczaj4c opinig z 11 kwietnia 2018 r. w sprawie odroczenia rozpoczgcia
spelnienia przez dziecko obowi4zku szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Z opinii
wynika, 2e rodzicom wydano zalecenie, by dziecko kontynuowalo uczgszczanie do
dotychczasowej grupy przedszkolnej (dziecko dotychczas uczgszczalo do innego
przedszkola).

9. 20 czerwca 2018 r. wnosz4ca skierowala do dyrektora

Szkoly Podstawowej nr 26
z Oddzialami Przedszkolnymi w D4browie G6miczej proSbg o odroczenie rozpoczEcia
spelniania obowipku szkolnego przez dziecko w roku szkolnym 201812019. Dyrektor
2l czerwca 2018 r. wydal decyzje nr I w sprawie odroczenia obowi4zku szkolnego dla
dziecka wnoszqcej skargg.

10. W trakcie przegl4du sal oddzial6w przedszkolnych ustalono, 2e w kazdej prz-vgotowano
dla wychowank6w po 24 miejsca i jest to maksymalna liczba, jaka mo2e funkcjonowai
w poszczeg6lnych salach. Nie ma 2adnych moZliwoSci. by zwigkszyi liczbg miejsc. np.
poprzez dostawienie stolik6w.

ll.

10.

D-vrektor wyjaSnil. ze jedyn4 mo2liwoSciq na przyjgcie dziecka wnosz4cej skargg jest
rezygnacja z miejsca przez rodzic6w irmego dziecka. Bierze r6wniez takq ewentualnoSi
pod uwagg. Wyrazil gotowo5d przyjgcia dziecka w s1'tuacji. gdy bgdzie taka mo2lin'oSi.

ujaw-nionych nieprawidlowoSci rv zakresie nieobjqtym kontrolq w zwi4zku
stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej. wychowawczej

Opis
ze

i opiekurlczej oraz inne.j dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono
1.1.

Na

podstawie art.

55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oSwiatowe

(Dz.U. z 2017 . poz. 59 z p6in.:m. ) zaleca sig:

nie wydano zalecenia
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SZKOTA POOSTAWOWA nr 26
z Oddzialami Pzedszkolnymi

DYREKT

ngr

im. Marii KonoPnickiei
ul. Golonoska 23
42-523 Oabrowa G6micza

SZKOT.Y
e

arzec

?ogN er& tEc- t

/( k

-i l"dUtrgry

is dyrehora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

I

2. PoSu'iadczenie odbioru protokolu kontroli

SZKOI-A PODSTAWOWA nr 26
z Oddzialami Pzedszkolnymi

DYREKT

ngr

im. Marii Konopnickiej
ul. Golonos(a 23
42-523 D qbrow a G 6 mic-za
tel. 32 264 02 14

otY
ef Marzec

o6^)G>z{t(I-C ,( q. .t.l.2a{8,.,

podpis dyrektora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przystuguje prawo zgloszenia pisemnego. umotywowanego zasirzeienia dotyczqcego ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sqskiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la,
40 - 024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust.1 Rozporzqdzenia Ministra Edukocji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 roku w sprau'ie nadzoru pedogogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz.l658).
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