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PROToKoŁ KONTRoLI DoRAŹNn.r

l. Nazwa i adres prz€dszkola: Przedszkole Samoruądowe w Konstantynowie, ul. Stanisła\rya. 
Platera 7,f1.543 Konstantynów.

2. Imię i nazrryisko dyrektora przedszkola: Monika Jankiewicz 1

3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dnin w których odbyĘ się
czynnoŚci kontroli w placówce: 6 grudnia 2018 r.

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

ul.3 Maja 6,2A-950 Lublin
6. Temafyka kontroli: zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji

przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018119.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2aL6 r' - Prawo oświatowe (Dz. U. z20I8 r, poz' 996 zpóżn. zm.),

b) Rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia f017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. 22017 r. paz. 1658),

c) Rozpotz4dzenie Ministra Edukacji.Narodowej z dnia 17 marca 2a17 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkót i publicznych przedszkoli (Dz. U. z2017 r, poz. 649 z późn. zm.),

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia i4 kwietnia |992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicmych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 t.
Nr 36 poz. 155 zpóźn.zm.),

e) kozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2a17 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepe&rosprawnych,
niedostosowanych spotecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z ?017 r,
poz. 1578),

D Rozporządzenie Ministra Edukacji Nałodowej z dnia 9 sierpnia 20|7 r. w sprawie zasad organizacji
i udzięlania pomocy psychologic7fio _ pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. zf0I7 r, poz. 1591 zpóźn. nn.),

g) inne akty prawne w tym zakresie.



8. opis ustalonego stanu faktycznego, w tYm ujawnionych nieprawidłowości:

8.1.Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji przedszkola

I porytywna I negatywna

art. t10 ust.3 ustowy z dnia 14 gyudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996

z późn' zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji przedszkola

I pozytywna flnegatywna I nie dotyczY

art' I10 ust.S ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. - Pra,vo oświatowe (Dz. U' z 20]8 r.

poz. 996 z późn. zm),

Uwagi: -
8.2. Dyrektor przedszkola po dniu 30 września wprowadził zmiany do zatwierdzonego arkusza

organizacji przedszkola' organ prowadzący zatwierdził te zmiany.

E,ut f, nie

$ 17 ust. 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 17 marca 2017 r. w sprawie

śzczegółowej organizicii publicmych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. {J. z 2a17 r. poz, 649 z późn,

- zm.).

Uwagi: - 1

8.3.Przedszkole funkcjonuje przez caĘ rok szkolny, z rvyjątkiem przerw ustalonych przez oĘan

prowadzący przedszkole.

l.ut I nie

$ 12 ust, I rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz' U' z 2017 r' plz. 649 z późn. zm'),

Uwagi: -
8.4. Czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów jest zgodny z Ęgodniową liczbą godzin pracy'

określoną w zatwierdzonym arkuszu organizacji pracy przedszkola.

Itut flnie

$ 12 ust' 4 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 mąrca 20]7 r. w sprawie szczegółowej organizacji

publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz, U' z 2a]7 r. poz. 649 z późn. zm.),

Uwagi: -
8.S.organizację pracy przedszkola okreśIa ramowy rozkład dnia usta|ony przez dyrektora

na wniosek rady pedagogicznejo na podstawie którego naucryciel, któremu powierzono opiekę

nad danym oddziałem, ustala d|a tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

Itut n nie f, nie dotyczy

$12 ust,4 i 5, rozparzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 mąrca 2017 r, w sprawie

szczegółowej arganizacji publicznych szkót i publicznych przedszkoli (Dz, t}. z 2017 r. poz, 649

z późn. zm.)'

Uwagi: -
8.6.Liczba dzieci w poszczególnych oddziałacb przedszkola wynośi nie więcej niż 25.

I t"t fl nie

$ 5 ust. l rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 20t7 r' w sprawie szczegótowej organizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoti (Dz, U, z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.). lrs
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Uwagi: r

8.7.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótsrym niż 5
- godzin dziennie.

l,ut ! nie

ąrt. I3 ustawy z dnia ]4 grudnia 2016 r, - Prawo oświatowe (Dz. U' z 2018 r. poz. 669 z późn, zm,).

Uwagi:

8.8. Ęgodniowy urymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisami prawa.

l,ut flnie t]nie doĘczy

$ 9 ust. 2 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r, w sprąwie szczegótowej organizacji
publicznych szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U, z 2017 r, poz. 649 z późn. zm.),

$1 rozporzqdzenią Ministra Edukacji Narodowej z dnią 14 b,pietnią 1992 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkotach (Dz. U. z 1992 r.

Nr j6 poz. 155 z późn. zm.),

Uwagi: -
8.9.Liczba dzieci w oddziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

' tltat< flnie ! nie datyczy

$ ó ust. 1 i 2 rozporzqdzenia MEN z dnią ]7 marca 2017 r, w sprawie szczegotowej organizacji
publicznych szkoł i publicznycĄprzedszkoli (Dz. rJ. z żotz r, poz. 649 z późn' zm.).

Uwagi:

8.10. Licaba godzin przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
jest zgodna z przepisami prawa (4-8 godzin realizowanych w odcinkach czasowych 15 [ub 30 min.

w zależności od możliwości psychoftzycznych i wieku dziecka).

I tat< ! nie f nie daĘczy

$ 17 ust, I pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprał,uie szczegółowej organizacji 
\

publicznych szkół i pubłicznych przedszkoli (Dz. U. z 2a]7 7. poz. 649 z późn. zm'). \

Uwagi:

8.11. \il przedszkolu prowadzone są zajęcia rewalidaryjne zgodnie z przepisami prawa.

Itut ! nie f, nie doĘczy

$ 17 ust, 1 pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia I7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz' 649 z późn. zm.),

Uwagi: -

8.12. Arkusz organizacji określa liczbę godzin naięć' z zakresu pomocy psychologiczno.
pedagogicznej.

D tut fl nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r' w sprm,łie szczegotowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz' 649 z póżn. zm.).

Uwagi:



8.13. Przedszkole realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczao _ pedagogicznej zgodnie

, z przepisami prawa.

f tut I nie I nie dotyczy

s 6 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnią 9 sierpnia 2017 r' w sprawie ząsad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkotach i placówkach (Dz, U. z 2017 r, poz' l591 z późn. zm.),

s 17 ust. 1 pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia t7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji

pubłicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U. z 2aI7 r. poz. 649 z późn, zm.),

Uwagi: "
8.14. Liczba realizowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna z przepisami prawa.

E tak I nie ] nie doĘczy

$ 8 asl. l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprałuie

indywidualnego obowiqzkowego rocznego przy4otowcttlią przedszkolnego dzieci i indywidualnego

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r' poz. 1616)'

B.15. Dyrektor przedszkola zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem za zgodą LKo.

D tut fl nie ! nie dotYczY

(odpowiedź ,,nie dotyczy,, wybieramy w sytuacji, 4dy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej

nauczycielem).

Jeżeli tak' proszę wypetnió tabelę.

Rodzaj prowadzonych

zajęć
Liczba osób niebędących

nauczycielem

Liczba godzin

art. 15 ust. 2 ustawy z dnią 14 grudnia 2016 r, . Prawo oświatowe (Dz. U. z 2a]8 r' poz.996
z późn. zm),

Uwagi: -
8.1ó. Dyrektor przedszkola zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych lrwalifikacji za

zgodą LKo.

f, tut. I nie lnie doĘczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela

b e z wymaganyc h kw al ifi kacj ).

Jeżeli tak' proszę wypełnió tabelę.

Rodzaj prowadzonych
zaięć

Liczba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji
Liczba godzin

art.10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967

z późn. zm.). 
rh
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Uwagi:

8.17. Dyrektor przedszkola

'ltut
przydziela naucrycielom godziny zgodnie z kwalifikacjami.

I nie

fieżełi nie, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli Liczba godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I sierpnia 20IZ
lallałifikacji wmąganych od nauczycieli (Dz. U, z 20]7 r' poz. 1575)'

Uwagi: -

9. Za|ecenia,termin realizacji: bez zaleceń

Dyrektor placówki w ciągu 7 dni rcbocrych od dnia otrrymania protokofu kontroli, może zgłosić do
organu sprawującego nadzór pedagogiczrry pisemne, umotywowanę zastrzężęnia do ustaleń zawartvch w
protokole kontroli.

Dyrektor placówki, w tęrminie 30 dni od dnia otrzymania za|eeeń, a w przypadku wniesienia
zastrzeiLeń _ w terminie 30 dni od dnia otrrymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzeżreń, jest obowiązany powiadomió:

YTATOII"

r, w sprawie szczegótowych

sierpnia 2017 r.
zawieru parary

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rczpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. |J, z 2017 r. poz. 1658), protokół kontroli
kontrolującego i dyrektora szkoty lub placówki na kazdej stronie protokołu.

Inne spostrzeżenia kontro|ującego:

Nie doĘczy.

"Uwagu
Wizytator wpisĘe w tym miejscu wa:żne informacje o działalności statutowej przedszkola zaobserwowane
podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczqce o nieprawidtowościach w funkcjonowaniu placówki),
a niebedace przedmiotem tei kontroli
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