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Nr kontroli w rejestrze przedszkola:24

Podmiot wnioskuj4cy o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty
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PRoToKoŁ KONTROLI DORAZNEJ

1. Nazwa i adres przedszko|az Ptzedszkole w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w
Małaszewi czach, ul. Wiej ska 7 A, 2I -5 40 Małaszewicze

2. Imię i nazwisko dyrektora przedszko|a:Katarzyna Krawczyk
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyĘ się

czynności kontroli w placówce: 7 grudnia 2018 r.

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

ul.3 Maja 6,20-950 Lublin
6. TemaĘka kontroli: zgodność funkcjonowania przedszko|a z arkuszem orgarizacji

przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018119.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa z dnia 14 gnrdnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z fO18 r. poz. 996 z poźn. zm.),

b) Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z2011 r.poz.1ó5B),

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1J marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacjipublicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z2017 r. poz.649 zpoźn, zm.),

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 zpóźn. zm.),

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 t. w sprawie warunków
organizowania kształcęnia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieĘ niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrozonych niedostosowaniem społecznym (Dz'tJ. z 2017 r.
poz. 1578),

0 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2OI7 r' w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz.U. z20|1 r. poz. 1591 zpoźn. zm.),

g) inne akty prawne w tym zakresie.
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8. Opis ustalonego stanu fakĘcznego, w tYm ujawnionych nieprawidłowości:
8.1.Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji przedszkola

[]pozytywna ! negatywna

art' ]]0 ust,3 ustcmy z dnia 11 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]B r. poz' 996

z późn, zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji przedszkola

|Il pozytywna f] negatywna ! nie doĘczy
art. ]]0 ust.5 ustrwy z dnia 11 grudnia 20]6 r. - Prcrwo oślviatowe (Dz. U. z 20]B 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.

fl tat Ę nie

f 17 ust.9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji pttblicznych szkół i publicznychprzedszkoli (Dz, U. z 2017 r. poz. 619 z późn,
zm.).

Uwagi:

8.3.Przedszkole funkcjonuje przez caĘ rok szkolnyo z wyjątkiem przerw usta|onych przez organ
prowadzący przedszko|e.

! tut E nie

$ 12 ust' I rozporzqdzenia MEI,{ z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 619 z późn. zm.).

Uwagi:

8.4.Czas pracy przedszkola i poszczególnych oddziałów jest zgodny z Ęgodniową |iczbą godzin
pracy' określoną w zatwierdzonym arkuszu organizacji pracy przedszkola.

I tut ! nie

f 12 ttst' 4 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 20]7 r' w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r, poz. 619 z późn. zm.).

8.S.organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia usta|ony przez dyrektora
na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie którego nauczyciel, któremu powierzono opiekę

nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia.

I tut D nie ! nie doĘczy

$12 ust.4 i 5. rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i pttblicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649

z późn. zm.).

8.6.Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkola wynosi nie więcej niż25.

! tut ! nie

$ 5 ust. 1 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegótowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 619 z późn. zm.).
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8.7.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5
godzin dziennie.

! tut I nie

art. ]3 ustawy z dnia 11 grudnia 2016 r' - Prcnlo oświatowe (Dz. (], z 20]8 r' poz' 669 z późn. zm').

Uwagi:

8.8.Tygodniowy wymiar godzin zajęć z re|igii jest zgodny z przepisami prawa.

! tut ! nie ! nie dotyczy

$ 9 ust,2 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r' w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2 0 ] 7 r. poz, 619 z późn, zm.),

$1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji lltrarodowej z dnia ]1 kwietnia 1992 r. w sprcnł,ie warunków
i sposobtt organizowania nauki religii łu publicznych przedszkolach i szkołach (Dz, U, z ]992 r,

},Ir 36 poz. 155 z późn. zm.),

Uwagi:

8.9.Liczba dzieci w oddzia|e integracyjnym jest zgodna z obowiąztljącymi przepisami prawa.

! tat< ! nie ! nie doĘczy

$ 6 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U, z 2017 r, poz, 649 z późn. zm.),

Uwagi:

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

! tat ! nie ! nie doĘczy

$ 17 ust' 1 pkt 8 rozporzqdzenia ME]II z dnia ]7 marca 2017 r, w sprttwie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.).

Uwagi:

8.11. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prawa.

I tat E nie I nie doĘczy

s 17 ust' l pkt B rozporzqdzenia MEIlr z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U, z 2017 r' poz, 619 z późn, zm.).

Uwagi:

8.If. Arkusz organizacji okreŚla liczbę godzin zajęć Z Zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Ę tut. I nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz, U. poz. 649 z póżn. zm.).

Uwagi:

8.13. Przedszko|e realizuje zajęciz z zakresu pomocy psychologiczno _ pedagogicznej zgodnie
z przepisami prawa.
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! tat ! nie ! nie doĘczy

S 6 ttst. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

. organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placówkach (Dz U z 20] 7 r, poz. 1 591 z późn. Zm.),

s 17 ust, 1 pkt B rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
pttblicznych szkół i publicztrych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r, poz. 619 z późn. zm.).

Uwagi.. Zajęcia logopedyczne organizowane Są w grupach liczących ponad 4 dzieci ( po 6 dzieci)

8.14. Liczbz realizowanych godzin indywidualnego otlowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna z przepisami prawa.

! tat< ! nie I nie doĘczy

$ B z,łsl. 1 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20]7 r. w sprawie

indywidualnego obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i ind1łvidualnego

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

Uwagi:

8.15. Dyrektor przedszko|a zatrudnił osobę niebędącą naucrycielem za zgodą LKo.

! tat n nie ! nie doĘczy

(odpowiedź ,,nie doQczy'' wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędqcej

nattczycielem).

Jezeli tak, proszę wypełnió tabelę.

Rodzaj prowadzonych
zajęĆ

Liczba osó b niebędących
nauczvcielem

Liczba godzin

art' ]5 ttst.2 ustctwy z dnia l1 grudnia 2016 r' - Prcwo oświatowe (Dz. U. z 2018 r' poz.996
z późn. zm).

Uwagi:

8.16. Dyrektor przedszkola zatrudnił naucryciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji za
zgodą LKo.

fltat E nie ! nie doĘczy

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

b e z wyma gany c h bw al ifi kacj i).

Jezeli tak, proszę wypełnió tabelę.

Rodzaj prowadzonych
zajęć

Liczba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji
Liczba godzin

art"lO ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta l{auczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967

z późn. zm.).
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8.17. Dyrektor przedszkola przydziela naucrycielom godziny zgodnie z kwalifikacjami.

I tat< ! nie

(jeżeli nie, proszę wypełnió tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczycieli Liczba godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
kwalffikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r

Uwagi:

r. w Sprawie szczegótowych

9. Zaleceniartermin realizacji:
1. Za|eca się organizować zajęcia logopedyczne w grupach do 4 uczestników zajęć,

zgodnie z $ 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20|7 r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)

Temin realizacji: 1 1.01.2019 r.

Dyrektor placówki w ciągu 7 dniroboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić
do organu sprawującego nadzlr pedagogiczny pisemne, umoVwowane zasttzezenia do ustaleń zalvaĘch
w protokole kontroli.

Dyrektor placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w ptzypadku wniesienia
zastrzezen - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzezen, jest obowiązany powiadomić :

l) organ sprawujący nadzor pedagogiczny o sposobie rea|izacjizalecen1'
2) organ prowadzący p|acowkę o otrzymaniu za|ęcen i sposobie ich realizacji.

1 sierpnia 2017
poz. 1575).

$t OiQe(u.y.'. i&LOL,(.X...,t 8. . . . . 
D.Y R E K T o R

(miejscowość. data i podpis T"uł\
dyrektora p|acówki) mgr Kłmrjtta Krawczyk

'# kź,f;r,,.,,l,W :1*o,*
( m iej scowośc. data i poa.fr{?ryt nłorą1

Inne spostrzeżenia kontroluj ącego :

I{ie doĘczy,

Urrg"
Wizytator wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej przedszkola zaobserwowane
podczas przeprowadzania kontroli (np świadczqce o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placówki),
a niebedqce przedmiotem tei kontroli.
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Poświadczam odbiór protokołu kontroli:

oslŁl!.'........... DYREKToR
o utu i p odp i s or, 

"uii&ini, r#riWr, "rr

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 t.

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. IJ. z 2017 r. poz. 1658), protokół kontroli zawiera paraĄ'

kontrolującego i dyrektora szkoĘ lub placówki na każdej stronie protokołu.




