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KURATORIUM oŚwIATY W LUBLINIE,
DELEGATURA w BIAŁEJ PoDLASKIEJ

ul. Brzesk a 4|, 2l -500 Biała Pod1aska,
Tę1efon: 83-34-38.l73' Fax: 83-34-34-f83,

www. kuratorium. lublin. pl, e-mail : biala.podlaska@kuratorium. lubl in.pl

Znak sprawy - DBP. 5533 .lfl .2019. HI

Numer upowaznięnia: DBP.553 3 .Lfl .201 .HI

Data wydania upowaznienia: 4 marca2}l9 r.

Nr kontroli w rejestrze przedszkola: 50

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: tęlefonicznie, dn. 4 marca 2019 r.

PROToKoŁ KONTROLI DORAZNEJ

l.. Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole Samorządowe w Zespole PlacÓwek oŚwiatowych

w Piszczacu, ul. Społdzielcza |5, 21.530 Piszczac
f. Imię i nazrvisko dyrektora przedszkola: Dorota Sierpatowska

3. Termin rozpoczęcia i zakori czenia kontroli ze wskazaniem dni, w kt rych odbyty się

czynnoŚci kontroli w placÓwce: 8 marca 2019 r.

4. Imię i nazrvisko kontrolującego: Hanna Ilczuk

5. Nanva i siedziba organu sprawującego nadzfir pedagogiczny: Lubęlski Kurator oświaty,

ul. 3 Maja 6,f0-950 Lublin
6. TemaĘka kontroli: zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji

przedszkola i przepisami prawa w roku szkolnym 2018119.

Podstawa prawna:

Ustawa zdnia 14 grudniaf016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. zf0l8 r. poz. 996 zpoźn, Zm.),

Rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej z dnia f5 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru

pedagogicznego (Dz. U. 22017 r. poz. 1658),

Rozporządzęnie Ministra E,dukacji Narodowej z dnia |7 marca f0|] r. w sprawie szczegÓłowej

o,gi,i,ac1i publicznych szkÓł i public znych przedszkoli (Dz. L} . z f0|7 r. poz. 649 z p6źn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia I99f r. w sprawie warunkÓw

i spbsobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z |992 r.

Nr 36 poz. 755 zpoźn.zm.),
e) Rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia f011 r. w sprawie warunkÓw' 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieĘ niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie i zagroŻonych niędostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1578),
iŁozporząd zenie Ministra Edukacj i Narodow ej z dnia 9 sierpni a 2017 r. w sprawie zasad organizacji

i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach' szkołach

i placÓwkach (Dz. IJ . z f077 r. poz. 159l z poźn. zm.),

inne akĘ prawne w tym zakresie.

7.

a)

b)

c)

d)

s)



8. opis ustalonego stanu fakĘcznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:

8.1. Opinia LKO:
a) do arkusza organizacji przedszkola

f pozytywna ! negatYwna

art. l l0 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. . Prawo oświatowe (Dz. U. z 20]8 r. poz. 996

z pÓźn. zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji przedszkola

Ę poryywna ! negatywna ! nie doĘcry

art. I]0 ust.5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz,rJ. Z 2018 r.

poz. 996 z pÓźn. zm).

Uwagi:

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

organizacjiprzedszkola,organprowadzącyzatwierdziłtezmiany.

! tat< f, nie
marca 2017 r. w sPrawie
U. z 20]7 r. poz. 649 z poźn.$ 17 ust. 9 rozporządzenia..Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17

szczegÓłowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz.

zm.,).

Uwagi:

8.3.Przedszkole funkcjonuje prze z caĘ rok szko|ny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ

prowadzący przedszkole.

!tut fl nie

$ 12 ust. 1 rozporzqdzenia MEN z dnia ]7

publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz.

Uwagi:

8.4. Czas pracy przedszkola i poszczegÓlnych oddziałÓw jest zgod ny z Ęgodniową liczbą godzin

prac}l określon ąw zatwierdzonym arkuszu organizacji pracy przedszkola.

! tut ! nie

$ 12 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 20]7 r. w Sprc,ie szczegotowej organizacji

publicznychszkÓtipublicznychprzedszkoli(Dz.U.z20]7r.poz.649zpoźn.zm.).

8.5. organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora

na wniosek rady pedagogicznej, na podstawie ktÓrego nauczyciel, ktÓremu powierzono opiekę

naddanymoddziałem,ustaladlategooddziałuszczegÓłowyrozkładdnia.

! tut ! nie ! nie dotYczY

marca 2017 r. w Sprawie szczegÓłowej organlzacJl

U. z 2017 r. poz, 649 z poźn. zm.),

$12 ust.4 i 5. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia ]7 marca 20]7 r.

szczegotowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 20]7

z poźn. zm,).

8.6.Liczba dzieci w poszczegÓlnych oddziałach przedszkola wynosi nie więcej niizzl.

I tut ! nie

$ 5 ust. l rozporządzenia MEI{ z dnia 17 marca 20t7 r. w SprcIwie szczegÓłowej

publicznych szkoł i publicznychprzedszkoli (Dz. U, z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm.),

w sprawie

r. poz. 649



, 8.7. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie' wychowanie i opiekę w czasie nie krótszyn niż 5
/ eodzin dziennie.
f-

Itut ! nie

art. 13 ustau,y z dnia 14 grudnia 2016 r- - Prawo oświatowe (Dz, U. z 2018 r. poz' 669 z póm. zm.)'

Uwagi:

8.8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć z religii jest zgodny z przepisami prawa'

I tut ! nie ! nie dotyczy

! 9 ust- 2 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 20]7 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz' 649 z póm. zm.),

!1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie wanmków

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r.
Nr 36 poz. l55 z póm. zm.).

Uwagi:

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

n tat ! nie lnie dotyczy

$ 6 ust' 1 i 2 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprrwie szczegółołłej organizacji
publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r' poz. 649 z późn. zm.),

Uwagi:

E.10. Liczba godzin przeznaczonych na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
jest zgodna z przrpisami prawa (4-8 godzin realizowanych w odcinkach czasowych 15 lub 30 min.

w zależności od nożliwości psychofizycznych i wieku dziecka)'

! tak ! nie ! nie doĘczy

$ 17 ust' 1 ph 8 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r- w sprałłie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicmych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r' poz' 649 z późn. zm.)'

Uwagi:

8.l1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia rewa|idacyjne zgodnie z przepisami prawa.

It*. ! nie ! nie dotyczy

s 17 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 2017 r. w sprawie szczegótowej organizacji

publicmych szkół i publicmych przedszkoli (Dz. U' z 2017 r' poz' 649 z póm' zm.).

Uwagir

6.12. Arkusz organizacji określa |iczbę godzin zajęó z zakresu pomocy psycho|ogiczno-
pedagogicznej .

Etut ! nie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r' w sprawie szczegółowej
organizacji publicmych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z póżn' zm.).

Uwagi:

8.13. Przedszkole realizuje zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie 
'.1

z przepisami prawa. .#ł n3rvf'
u



! tur ! nie ! nie dotyczy

$ 6 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placowkach (Dz. U. z 20]7 r. poz. 1591 z pÓźn. zm.),

s I7 ust. I pkt 8 rozporządzenia MEN z dnia ]7 marca 20l7 r. w Sprctwie szczegÓłowej organizacji
publicznychszkÓł ipublicznychprzedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz.649 zpoźn.Zm.).

Uwagi;

8.14. Liczba realizowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego prrygotowania
przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodna z przepisami prawa.

! tat ! nie

$ 8 ust. ] rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 20]7 r. w sprawie

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego

nauczania dzieci i młodziezy (Dz. U. z 20]7 r. poz. 16l6).

Uwagi:

8.15. Dyrektor przedszkola zatrudnił osobę niebędącą nauczycielem za zgodą LKo.

! tat< ! nie ! nie doĘczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieromy w sytuacji, gdy w szkole nie zatrudniono osoby niebędącej

nauczycielem).

JeżrcIi tak, proszę wypełnić tabelę.

Rodzaj prowadzonych
zajęć.

Liczba osÓb niebędących
nauczycielem

Liczba godzin

art. 15 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996
z pÓźn. zm),

Uwagi:

8.16. Dyrektor przedszko|a zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwa|ifikacji za

zgodą LKO.

! nie doĘczy

! nie doĘczyI tat< ! nie

(odpowiedź,,nie doĘczy,' wybieramy

b ez wymaganych kw alifikacj ).

JeŻe|i tak, proszę wypełnić tabelę.

w sytuacji, Sdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela

Rodzaj prowadzonych
zajęć,

Liczba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji
Liczba godzin

art.10 ust.9 ustawv z dnia 26 stvcznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.

z pÓźn. zm.).



/

8.17. Dyrektor przedszkola przydziela nauczycielom godziny zgodnie z lcwalifikacjami.

I tut ! nie

(eżeli nie, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zajęć

Liczba nauczvcieli Liczba godzin

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia I sierpnia 20]7 r. w Sprrwie szczegołowych

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).

Uwagi:

lnne spostrze żenia kontroluj ącego :

Uwaga.

Wizytator wpisuje w tym miejscu ważne informacje o dziatalności statutowej przedszkola zaobserwowane

podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczące o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu placÓwki),

a niebędace przedmiotem tei kontroli.

9. Zalecenia, termin realizacji:

Bez zaleceri

Dyrektor placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrrymania protokołu kontroli, moze zgłosić,

do organu sprawującego nadzlr pedagogiczny pisemne, umotywowanę zastrzezenia do ustaleri zawaĘch
w protokole kontroli.

Dyrektor placowki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zalecen, a w przypadku wniesienia

zastrzeŻeri - w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu

zastrzeŻeri, j est obowiązany powiadomić :

1) organ sprawujący nadzor pedagogiazny o sposobię real'izacji za|ece ;

.) D organ p-rowadzący
.Io"YCa^ic,: R. ł].ą ''reiit
) D organ prowadzącyp|acowkę o otrzymaniu za|ecen i sposobie ich real!7g9jl.^*

$oxcadc.l.Ł. c3.'9C/.$".:i.,':_..il,..-..-;f<.'9n,Ąc.r:,,|8,JlWł/I

Poświadczam odbior protoko.łu kontro

tmffiość;data
dyrektora placowki)



-i: <rb

Data i podpis dyrektora przedszkola

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia20|7 r.

w Sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z f0|7 r. poz. 1658)' protokÓt kontroli zawięra parafo

kontrolującego i dyrektora szkoty lub placÓwki na każdej stronie protokołu.




