
KURATORIUM OSWIATY W LUBLINIE
DELEGATURA w BIAŁEJ PoDLASKIEJ

ul. Brzeska 41 f|-500 Biała Podlaska,
Telefon: 83-34-38-173, Fax: 83-34-34-283,

w.kuratoriurn.lublin.pl, e-mail: biala.podlaska@kuratorium.lublin.pl

Znak sprawy - DBP.5533.45.2017.HI

Numer upowaznienia: DBP.5 533.45.2017 .HI

Data wydania upowaznienia: l3 listopada 2OI7 r.

Nr kontroli w rejestrze przedszkola: 19

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznie, dn. 13 listopada

PRoToKÓŁ KoNTRoLI DoRAŹNB.l

1. Nazwa i adres przedszko|a: Przedszkole w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w
Małaszewiczach, ul. Wiejska 7 A,2t-540 Małaszewięze

2. Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Małgorzata Sowa
3. Termin rozpoczęcia i zakoitczenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

czynności kontroli w placówcei I7 listopada 2017 r.

4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna Ilczuk
5. Nazwa i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: Lubelski Kurator oświaty,

ul.3 Maja 6,20-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: zgodnośó funkcjonowania przedszko|a Z arkuszem organizacjt'

przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnStm 20171I8.
7. Podstawa prawna:

a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, - Prawo oświatowe (Dz.U. zf077 r. poz. 59 zpoźn.zm.),
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia f0|7 r. w sprawie nadzoru

pedagogiczn ego (Dz. U . z 2077 r. poz. 1 65 8),
c) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegołowĄ

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U . z 2017 r . poz. 649),
d) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy

programowej wychowatia przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla
szkoły podstawowej, w tym dla uczrriów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub Znacznym, ksfałcenia ogólnego dla branzowej szkoły I stopnia, ksfałcenia
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oruz ksfałcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz. U. 22017 r.poz.356),

e) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnta 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36

poz.I55 zpoźn. zm.),

0 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia f01r7 r' w sprawie warunków
organizowania ksfałcenia, wychowania i opieki dla dzieci i rfl'odzieĘ niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie l' zagrożonych niędostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r, poz.
1 578),

g) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad
organizacji i udzięlania pomocy psychologiczno - pedagogicztej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U, z20I7 roku poz. 1591)'

h) i inne akty prawne w tym zakresie.
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8. opis ustalonego stanu fakĘcznego, w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

Opinia LKO:

a) do arkusza organizacjt przedszkola

! pozytywna ! negatyrvna
ąrt. ] ]0 ust'3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświątowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn, zm)

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organrzacjiprzedszkola

pozytywna ! negatywna
l4 grudnia 2016 roku -

flnie dotyczy
ąrt. ] ]0 ust. 5 ustawy z dnia

Uwagi:

1) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolnyo z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący przedszkole

! tut ! nie

$ 12 ust. I rozporządzenia MEN z dnią I7 marcą 20]7 rokuw sprawie szczegółowej organizacjipublicznych szkół i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20 I 7 roku poz. 649)

Uwagi:

2) Czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów jest zgodny z tygodniową liczbą
godzin pracy' określoną w zatwierdzonym arkuszu organizacji pracy przedszkola.

Ę tat. ! nie

$ 12 ust.4 rozporządzenią MEN z dnia ]7 mąrcą 20]7 rokuw sprawie szczegółowej organizacjipublicznych szkót i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649)

Uwagi:

3) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanieo wychowanie i opiekę w czasie nie
krótszym nlż 5 godzin dziennieo w tYm zajęcia przygotowujące do nauki języka
obcego.

Ę tut ! nie

ąrt' ] 3 ustcrwy z dnią ]4 grudnia 2016 roku - Prawo oświątowe (Dz. rJ, z 20]7 r. poz. 59 z późn. zm).

Załącznik nr ] do rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnią ]4 lutego 2017 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego orcłz podstawy programowej kształcenią ogólnego dla szkoły
podstawowej, w Ęm dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

kształcenią ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia' ksztatcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy orąz ksztąłcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 20]7 r. poz' 356)

Uwagi:

4) Liczba oddziałów jest zgodna z zatwierdzonym arkuszem organizacji

f tut ! nie

$ 17 ust' l pkt I rozporządzenią MEN z dnia ]7 mąrcą 20]7 rokuw sprawie szczegółowej organizacjipublicznych
szkót i publicznych przedszkoli (Dz. t], z 2017 roku poz, 649)

Uwagi:

Prąwo oświatowe (Dz. U. z 20]7 r. poz' 59 z późn. zm).
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5) Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkola wynosi nie więcej nlż25

! tut ! nie

$ 5 asl. I rozporządzenia MEN z dnią ]7 marca 20]7 rokuw sprawie szczegółowej organizacjipublicznych szkół i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649)

Uwagi:

6) Liczba dzieci w oddziale/łach integracyjnym/ych jest zgodna z obowiązującymi
przepisami prawa

! nie f nie dotyczy! tat<

$ 6 ust. I i 2 rozporządzenia MEN z dnią ]7 mąrcą 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz' 649)

Uwagi:

7) Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z arkuszem organizacji
przedszko|a (i dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci (i trwa z dziećmi w
wieku 3, 4 lata około ]5 minut 2 razy w Ęgodniu; z dziećmi w wieku 5, 6 lat około 30
minut2razywĘgodniu)

! tut ! nie f]nie dotyczy

$ 9 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnią ]7 marca 20]7 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i
publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 roku poz. 649)

$l rozporządzenią Ministrą Edukacji Narodowej z dnia ]4 kwietnia ]992 r. w sprawie wąrunków i sposobu
organizowanią nąuki religii w publicznych przedszkoląch i szkołach (Dz. U' z ]992 r. Nr 36 poz, l5 5 z późn' zm.)

Uwagi:

8) Liczba godzin przeznaczonych na realŁację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
jest zgodna z przepisami prawa ( 4-8 godzin realizowanych w odcinkach czasowych 15
lub 30 min w zależności od mozliwości psychofizycznych i wieku dziecka).

! tat< ! nie Ę nie dotyczy

$ 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenią MEN z dnią ]7 mąrca 20]7 roku w sprawie szczegółowej organizctcji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U, z 20 1 7 roku poz. 649)

Uwagi:

9) Liczba godzin zajęć, rewalidacyjnych realŁowanych w przedszkolu jest zgodna
z|iczbągodzin ustalonych przez dyrektora i wpisanych do arkusza organizacyjnego.

! tat ! nie f nie dotyczy

$ I7 ust, 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z dnią ]7 marca 20]7 roku w sprawie szczegółowej organizctcji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. rJ. z 20]7 roku poz. 649)

Uwagi:
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! tat
a)

b)

! tat<

logopedę

! nie Ę nie dotyczy

E tat<

pomoc nauczyciela

! nie ! nie dotyczy

$ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowanią ksztąłcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznyn (Dz,U. z 20]7 r, poz. 1578),

$ l7 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z dnią ]7 mcłrcą 20]7 rokuw sprawie szczegółowej organizacjipublicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U' z 2017 roku poz. 649)

Uwagi:

11) Liczba realizowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego

10) Przedszkole zatrudnia dodatkowo, z uwzględnieniem realizacji Zaleceń zawartych
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specj alnego nauczycieli specj alistów:

pedagoga
f nie

psychologa
! nie dotyczy

c)

! tat<

d)

! tat<

$ 8 łsr. l rozporządzenią Ministra Edukacji Narodowej
obowiązkow ego rocznego przygotow(tnia przedszkolnego
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1616).

Uwagi:

! nie Ę nie dotyczy

prrygotowania przedszkolnego dzieci ó letnich jest zgodna z przepisami prawa
! nie 

. 
E nie dótyczy

z dnią 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ind1widualnego
dzieci i indywidualnego nąuczanią dzieci i młodziezy

l2)Liczba godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczl|o _ pedagogicznej jest zgodna
z zatwier dzonym arkuszem organizacj i.

! tat ! nie ! nie dotyczy

$ 6 ust. I rozporządzenia Ministra EdukacjiNarodowej z dnia 9 sierpnia 20]7 rokuw sprawiezasad organizacjii
udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z
2017 roku poz. 1591)

$ I7 ust, l pkt 8 rozporządzenia MEN z dnią ]7 mąrcą 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz' U. z 20 ] 7 roku poz. 649)

Uwagi:

13) Liczba dzieci w oddziale/-ach integracyjnym/-ych jest zgodna z obowiązującymi
przepisami.

! tat< ! nie f nie dotyczy

$ 6 ust. I i 2 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marcą 20]7 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych
szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 roku poz. 649)

Uwagi:

łb|@



14) Dyrektor przedszkola zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem za zgodąLKo?
! tat< ! nie f nie dotyczy

$eżrcli tak, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba osób
niebędących
nauczycielem

Liczba
godzin

ArL ]5 ust. 2 ustawy z dnią 14 grudnia 2016 r. - Prąwo oświatowe (Dz' U. z 20]7 r. poz. 59 z późn. zm).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie doĘczy,,v,ybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zątrudniono osoby niebędącej nauczycielem.

15) Dyrektor przedszkola zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych
kwalifikacj i za zgodą LKo.

! tat ! nie f nie dotyczy

QeŻeli tak, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

nieposiadających
kwalifikacji

Liczba
godzin

Art.10 ust. 9 ustawy z dnią 26 sĘcznia ]982 roku- Kartą },{auczyciela (Dz. U. z 2017 r' poz.1l89 z późn. zm.).

Uwagi:

odpowiedź ,,nie dotyczy', wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zątrudniono nauczyciela bez wymaganych

lo,ualifikacji.

16) Dyrektor przedszkola przydziela nauczycielom godziny zgodnie
z kwalifikacjami.

! tut ! nie

(eż'e|i nie, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba
nauczycieli

Liczba
godzin
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Rozporządzenie Ministrą Edukacji Narodowej z dnia l sierpnia 20]7 r' w sprawie szczegółowych h,ualifikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 201 7 r. poz. I 57 5).

Uwagi:

lnne spostrzeź'enia kontroluj ącego:

Uwaga. Kontrolujący wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej szkoły/placówki

zaobserwowane podczas przeprowadzanią kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościctch w funkcjonowąniu
szkoty/placówki), niebedqcei przedmiotem kontłoll

9. Zalecenia, termin realizacji:
Za|eceńnie wydano.

Dyrektor placówki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli,moze
zfl'osić do organu sprawującego fiadzór pędagoglczny pisemne' umotywowane zastrzeŻęn|a do

ustaleń Zaw artych w protokole kontroli.

Dłrektor placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|eeen,

a w przpadku wniesienia zastrzezei - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego

zawiadomi eni a o ni euwzględnieniu zastrzezeń, j est obowi ązany powi adomi ó :

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o Sposobie rea|tzacji zaleceń;
2) organ prowadzący placówkę o otrzymaniu za|ecen i sposobie tchrealizacj|

bdu. @lavę ł/'4?pp/k
. ./łryJOR
\26
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(miejscowość, data i podpis
dyrektora placówki)

Poświadczam odbiór protokołu kontroli :

F${ą'

Data i podpis dyrektora przedszkola

Zgodnie z $ 16 ust.I pkt 7 rozporządzenia Ministrą Edukacji Narodowej z dnią 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz. U' z 2017 r, poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy kontrolującego i dyrektora
szkoły lub placówki na każdej stronie protokołu,

Biata Podlaską, 21.11.20]7 r.
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