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Numer upoważnienia: DBP.S 533,f50.201 8'HI

Data wydania upoważnienia: 6 grudnia 2018 r'

Nr kontroli w rejestrze przedszkola: 5

Podrniot wnioskuj4cy o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia rl kontroli: telęforricznie, dn. 5 grudnia 2018 r.

PRoToKoŁ KONTR'OLI DORAZNaJ

1. Nazwa i adres przedszkola: Przedszkrrle Samorządowe w Tucznej, Tuczna 3, 2tr.523
Tuczna

2. trmię i nazwisko dyrektora przedszkola: Urszula Rz4tkowska
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli ze wskazaniem dni, w których odbyły się

c:zynności kontroli w placówce: 18grudnia 2018 r.
4. Imię i nazwisko kontrolującego: Hanna Ilczuk
5. l{azrrya i siedziba organu sprawującego nadzór pedagogiczny: I'ubęlski Kurator oświaty,

rrl.3 Maja 6,f0-950 Lublin
6. Tematyka kontroli: zgodnośćfunkcjotrowania ptzedszkala z arkuszem organizacji

przedszkola i przepisami prawa w roku szllolnym 2018119.

7. Podstawa prawna:

a) Usta'wazdnia l4grudnia2016r.-Prawooświatowę(Dz.U. z20I8 r.poz.996zpożn,zm'),

b) Rozprlrządzenie Ministra Edukacji Narodowej z clnia 25 sierpnia 2017 r. rv sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U' zfa|1 r, poz, tó58),

c) I\ozporządzenię Ministra tsdukacji Narodowej z dnia |7 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkót i pub|icznych przedszko|i (Dz. U' z20|7 r. poz' 649 zpoźn, z'm.),

d) }lozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodclwej z dnia 14 kwietnia' 1992 f. w sprawie lvarunkórv
i sposobu organizowania nauki religii w ptrblicznych przedszkolach iszkołach (Dz. LI.z1992 r'
Nr 36 pł:z. 155 zpóźn, zm.),

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodou'ej z dnia 9 sierpnia f01,| r' w sprawie warullków
organizr:wania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mł,łdzieiry niepełnosprawnYclr,
niedostosowanych społecznie i zagrożonyclr niedostosorł'aniem społecznym (Dz.U. z, f01,| r.
poz.1578),

0 l(ozporządzenię Ministra Edukacji Narodowe.i zdnia 9 sierpnia 2017 r, w sprawie zasad organizacji
i udzielania pomocy psychologicł-no _ per1agogicznej w publicznyclt prze<lszkcllach, szkołach
i placówkach (Dz. U. zŻafi t. poz. 1591 z poźn. zm,),

g) inne akty pralvne rv t3,m zakresie.



8. opis ustalonego stanu faktycznego, rv tym ujawnionych nieprawidłowoŚci:

8.1.0pinia LKO:
a) do arkus za organir.acji przedszkola

[pozytywna [] negaty.wna

art. ] ]0 ust'j ustawy z dnia 11 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. Lr. z2018 r. poz' 996

;z późn, rm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji przedszkola

Ipozytywna ! negatywna fi nie dotyczy

art. ]t0 ust''5 ustclv,y z dnia 11 grttdnia 2016 r.. Prav,o oświatowe (Dz. U. z 2aI8 r.

poz, 996 z późn, zm,|.

Uwagi:

8.2. Dyrektor przetlszkola po dniu 30 września lvprowadził zmiany do zatwierdzonego arkusza
organizacji przedszkola' organ prowadzący zatwierdził te zmiany.

ffiuk I nie

$ 17 ust.9 rozporzqdzlenia Ministra Edukacji !,[arodo**e.j z dnia ]7 marca 2017 r. v,sprcrwie
szczegóław-ej organizac.ji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. (/, z 2017 r, poz. 6,49 z późn.

zrn.).

Uwagir

8.3.l,rzeilszkole funkcjonuje przez caĘ rok szkolnyo z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

prowadzący przedszkole"

fruk ! nie

ś: 12 u'st. l rozporzqchenia A,IEN z dnia ]7 mcłrca 2017 r. w sp'rawie szczegółowej organizacji

publicrnych szkół i pubłicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn" zm.).

Uwagi:

8.4. C.zas pracy przedszkclla i poszczególnych odc|ziałów jest zgodny z Ęgodniową liczbą godzin

pracy' okreŚ|oną w zatwierdzonym arkuszu organizacji pracy przedszkola.

Euk I nie

ś: ]2 ust,4 rozporzqd:zenia ME^N z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie,szczegółowej organizacji

puhlicznych szkół i puhl,icznych przedszkali (Dz' L,r. z 2017 r. poz. 649| z późn. zm.).

8.S.Qrganizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony prz€Z dyrektora

rna wniosek rady pedagogicznejo na podstawie którego naucrycielo którernu powierzono opiekę

nad danym oddziałemn ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnin"

Ltuk I nie l]nie dotyczy

5ł12 ust'4 i S.rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dniu 17 nwrca 20]7 r' w spravłie

szczegółowej organizatji publicznych szkót i publit:znych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649

z późłl. złn').

8.6.I,iczba rlzieci w poszczególnych oddziałach przedszkola wynosi nie więcej niż.f5.

ttuk il nię

ś: 5 usr. l rozporzqdzen'ia MEN z drłitt ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegótowej ot"ganizacji

publicznych szkół i publicznych przedszkoli (D'z. U" z 20l7 r. poz. 649| z późn' znl.).

,,?rq
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8.7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż 5
godzin dziennie.

fruk I nie

o,rt. ]3 ustawyzdnia l1grudnia2016r,. Prawooświatowe (Dz. U.z 20l8r' płlz.669zpóź:n. zm.).

Uwagi:

8.8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisanni prawa.

Ltuk I nie f]nie dotyczy

ś:9 ust' 2 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7 nzarca 2()]7 r' w spralvie szczegółowej organizucji
p,ublicznych szkół i pubticznych przedszkoli (Dz' U' z 2017 r. poz, 619 z późłl, zm,),

!:l rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodov,e.i z dnia 14 h,pietnia ]992 r, w sprcwie warunkóly
i sposobu organizowania nauki religii y, publicznych przedszkolach i szkołach (Dz' U.z1992 r.

I{r 36 poz' 155 z późn. z'm.).

Uwagi:

8.9. Liczba dzieci w otldziale integracyjnym jest zgodna z obowiązującyrni przepisami prawa.

ftak ! nie lni" dotycąl

! 6 ttst. 1 i 2 rozporzqdzenict MEN z dnia ]7 marca 2017 r' w spruvvie szczegółowej organizacji
publiczn'ychszkół ipubliczn1,,chprzedszkoli (D.z. U. z 2017 r. poz' 649 zpóźn. zm.).

Uwagi:

8.10. Liczba godzin ptzeznilczonych na realizację wczesnego wspornagania ronvo.iu dzieci
jest zgodna z przepisami ;rrawa (4.8 godzin realizowanych rł.odcirrkaclr czasc'wych 15 lub 30 min'
rv zalezności od moż|iwości psyclrofizyczrrych i wieku dziecka).

fftat< I nie finie dotyczy

I'Iwagi:Zajęcia wczesnego wspomagania realizowane są w wynriarze l godz. tygodniowo.Z opirrii o

potrzebie wczesnęgo w'Spomagania rozwoju rlziecka wynika, że wczesne wspomaganie rozwclju PÓLĄnno
s ę od6rł..,ld fi4aksvrrratnynl wymiarze gcldzin.
'Na (|

u'(
$ 17 ust. lrozporzqdzenia ]IIEN z dnia ]7 merca 2017 r, w sprcnł,,ie szczegÓłowej ol,ganizacji
p,ublicznych szkół i publicznych przedszkoli (D'z. U, z 2017 r, poz. 649 z późn, znl.).

Uwagi:

8.11. W przedszkolu prowndzone są zajęcia rewa|idaryjne zgtldnie z przepisami prawa.

[]tat ll nie }rie doĘcry

ś: l7 ust' 1 pkt B rozporzqdzeniaMEN z dnia ]7 n,,arca 20|7 r' u,sprawie ,szazegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20l7 r. poz. 619 z późn' zm,).

Uwagi:

8.12. Arkusz organizacji określa liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

ąl q
Dtuk ! nie



Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Naroda**ej z clnia 17
organizacji pubłicznych szkół i puhlicztrych prz,zdszkali (Dz.

'Uwagi:

8.13. Przedszkole realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologicr,no - pedagogicznej zgodnie

z przepisami prawa.

iltuk f nie finie dotyczy

! 6 ust. I rozporzqdzenia A,'Iinistra Edukacji Narodau,,ej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedttgogicznej u, publicznych przedszkolach,

szkotach i placówkach (Dz, {J. z 2a]7 r. poz, l'591 z późn. znl.),

ś: ]7 ust, I pkt 8 rozpor::qdzenią MEN z dnia ]7 ma'rca 2a17 r, w sprcwie ,szr:zegółowej organizacji
p,ublicznych szkót i publ,icmyck przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz" 619 z późn. zm.).

8.14. Liczba realizowanych godzin indywiduahrego obowiązkouiego rocznego przygotowania
plrzedszkolnego dzieci ó letnich jest zgodna z przepisami prawa.

[]tat f, nie ftie dotyczy

$ B arl. 1 rozporrqdzenia Minist,ra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. łą, sprcm,ie

indwpitlualnego obowiqzkoweq!,O rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i ind1ryijx1alłlęgg

n,auczan,ia dzieci i młodzieh, Dz' U. z 2017 r' poz. 16l6).

Uwagi:

8.15. Dyrektor przedszk.ola zatrudnil osobę nLiebędącą nauczycielern za zgodą LKo.

[]tat I nie !nl" dotyczy

(oclpov,iedź ,,nie c}oĘczy', wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniona o,soby niebędqcej

nauczycielem).

Jezeli tak, proszę wypełnić tabelę'

Rodzaj prowadzonl'ch
zajęć

I.iczba osób niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

arl. ]5 ust.2 Lłstruły z dłlia 11 grudnia 2016 r' - Prawo oświaławe (Dz, U. z 2()18 r, poz.996
z późn, zm),

Uwagi:

8.16. Dyrektor przedszkola zatruclnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji za

zgodą LKo.

[]tat f nie

(odpowiedź,,nie dotyczy', w},hieramy

b e z wyma ganyc h kw al ifi kac-i i).

Jezeli tak. proszę wypełnió tabelę.

w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono ncruczyciela

marca 20]7 r' w sprawie szczegótowej
U. poz, 649 z p,.łóżn. zm').

lni* dotyczy

Liczba nauczycieli
nieposiadajqcych

kwalifikacji
Liczba godzin

,/ L"'/ 
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art'10 ust.9 ustatry z dnia 26 stycznia 1982 r. - Ka,rta lVauczycielu (Dz. U. z 20lB r. paz.967
z późn, zm,).

8.17. Dyrelrtor przedszkola prrydziela nauczycielom godziny zgodnie z lrwalifikacjami.

Ituk fl nie

Rozporzqdzenie Miłtistra Edukacji Narodowej
kwaliJikacji w,ymagclłxv*Ch od nawczyc,ieli (Dz. U,

Uwagi:

z cłnia 1 sierpnia 2017 r. w ,sprcłwie Szczegółowych
2 2017 r. poz. 1575).

(eże|i nie, proszę wypełniri tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

za,jęć

Liczba naucaycieli

Inne spostrzeżenia kontrolującegol

ltrie dotvczt,.

Uwaga.
Wiz;vtator wpisuje w lynx miejscu ważne infornrucje o dział,alności statutowej prze,clszkola zatsł'lserwawane
podczas przetr.łrovladzania kontroli 1np. świadczqce o niepruwir]łowośc'iaclnll funlkcjołtov,aniu placówki),
a Łiet e l a autze d m i o t e m

9. Zaleceniar, termin realizacji:

Za|eca się organizować wczesne wsponaganie rozwoju dziecka $wymiarze godzilr
określonym w opinii o potrzebile wczesnego wsponagania, zgodnie z 1$ 6 Rozponządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 20L7 r, $/ sprflwie organizowania
wczesn€go wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z2017. poz. 1635)

Tennin ręalizacji: do 26 stycznia2019 r,

Dyrektor placórvki w ciągLr ? dni roboczych ocl dnia otrzymania' protokohl kontroli, mr:ze zgtosiÓ
do clrganu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, urnotywowane zastrzezęnia do ustaleń zawaftvch
w protokole kontroli.

Dyrektor placówki, w terminie 30 dni cld dnia otrzymania zaneceń, a \Ą/ przypadku wniesienia
zastrzezeń - w terminię 30 dni od dnia otrry-mania pisemnego zarviadomięnia o nieuwz:slędnieniu
zastrzeżeń,j es;t obowiązany powiadom i ć :

l ) organ Sprawujący nadzór pedagogica1y o sposobie realizacj i za|eceń;
z) ofgan prowadz:ący placó.wkę o otrzymaniu zaleceń i sposobie ich realizacji.

k
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'lÓt ae Qffi,Y*",, b,un ?a,4
ep,,/p, 9B/ćr7

(rniejscowość, data i podpis
dyrektor.aplacówki)

(miejscowośó, data

łR lŁ.W4K,/

Zgodnie z $ 16 ust.1 pkt 7 rozpotządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia ?a17 r,

w sprawie taclzoru pedagogicznego (Dz, |J. z ?.a17 r. poz. 1658), protokół kontroli zawiera parafy

kontrolu.iącego i dyrektora szkoły lub placówkina każdej strrcnię protokoliu.
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