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Znak sprawy - D8P.5 53 3. 1 42.2019.HI

Numer upoważnienia: DBP.553 3,| 42.201 9.HI

Data wydania upoważnienia: 12 marcaf0|9 r.

Nr kontroli w Ęestrze przedszka|a:212019

Podmiot wnioskujący o kontrolę: Lubelski Kurator oświaty

Data i forma powiadomienia o kontroli: telefonicznię, dn. 7 marca 2a|9 r.

PROTorÓr K0NTRoLI. DoRAZNEJ
"1. Nazwa i adres przedszkola: Przedszkole Samorz4dowe w Zespolę PlacÓwek oświatołvych

w Janowie Podlaskim, ul. 1 Maja 5,2|-505 JanÓw Podlaski
2. Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Arkadiusz Podskok

3. Termin rozpoczęcia i zako czenia kontroli ze wskazaniem dnio w kttÓrych odbyły się
crynności kontroli w placriwce: 15 marca 2aI9 r.

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

ul. 3 Maja 6,20-950 Lublin
6. TemaĘka kontroli: zgodność funkcjonowania przedszkola z arkuszem organizacji

przedszkolaiprzepisami prawa w roku szkolnym 2A18119.

7. Podstawa prawna:

a) Ustawa zdnia 14 grudnia20l6 r.. Prawo oświatowe (Dz. U.zf018 r. poz.996zwźn. zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Z dnia ?5 sierpnia 20|7 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznęgo (Dz. U. z2a17 r. paz. 1658)'

c) Rozporządzenię Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca f0|7 r. w sprawie szczegołowej
organizacji publicznych szkÓł i pub|icznychprzedszkoli (Dz. U. zf0|7 r. poz.649 zpozn. z:m.),

d) Rozpotządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia |99f r. w sprawie warunkÓw

i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z L992 r.

Nr 36 poz. l55 zpaźn. zm.),
e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia f077 r, w sprawie warunkÓw

organizowania kształcenią wychowania i opieki dla dzieci i młodziez,y niepetnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagroŻonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. Z fa|7 r.

poz.1578),
0 Rozporządzęnie Ministra Edukacji Narodowej z dnta 9 sierpniaf017 r. w Sprawie zasad organizacji

udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszko|ach, szkołach
p|acowkach (Dz. U. z2017 r. poz. |59| z pÓźn. zm.),

g) inne akty prawne w rym zakresie.
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8. opis usta|onego stanu faktycznego' w Ęm ujawnionych nieprawidłowości:
8.l.Opinia LKO:

a) do arkusza organizacji przedszkola

pozytywna I negatywna

dnia 14 grudnia 2016 r. . Prawo oświatowe (Dz. U. z 20lB r. poz.996art. ] I0 ust.3 ustąwv z
z pÓźn. zm),

b) do zmian w zatwierdzonym arkuszu organizacji pmedszkola

fi pozytywna fJ negatywna fl nie dotyczry

art. I Ia ust.S ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2a18 r.

poz. 996 z pÓzn. zm).

Uwagi:

8.2.I)yrektor przedszko|a po dniu 30 wmeśnia wprowadził zmiany do zatwierdzonego arkusza
organizacji przedszkola, organ prowadzący zatwierdził te zmiany.

Ętat fl nie

$ 17 ust. 9 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
. szczegÓtowej organizacji publicznych szkoł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2aI7 r. poz. 649 z pÓźn.

zm.).

Uwagi:

8.3.Przedszkole funkcjonuje przez caĘ rok szko|ny, zwyjątkiem przerw ustalonych przez organ

fl nie

$ 12 ust. l rozporzqdzenia MEN z dnia 17 mąrca 20]7 r. w Sprawie szczegr5łowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 619 z pÓźn. zm.).

Uwagi:

8.4. Czas pracy przedszko|a i poszczegÓlnych oddziałÓw jest zgod ny z Ęgodniową liczbą godzin

pracy' określon ą w zatwierdzonym arkuszu organizacj i pracy przedszkola.

Ę tut. f nie

$ 12 ust. 4 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w Sprc[wie szczegÓłowej organizacji
publicznych szk.Ół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z poźn. zm.).

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

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

nad danym oddziałemo ustala dla tego oddziału szczegÓłowy rozkład dnia.

fi tut fl nie fl nie dotycry

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

szczegołowej organizacji publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz" 649

z pÓźn. Zm.).

8.6. Liczba dzieci w poszczegÓlnych oddziałach przedszkola wynosi nie więcej niżf5.

f tut fl nie

prowadzący przedszkole.

I tut

$ 5 ust. 1 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. vr

publicznych szkÓt i publicznych przedszkołi (Dz. U. z 20]7 r, poz.

sprowie szczegÓłowej organizacji
649 z pÓźn, zm.).

frł #+
\/\Ł



8.7.Przedszko|e zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krÓtszym niż 5
' godzin dziennie.

f tut fl nie

art. ]3 ustawy z dnia I1 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. paz. 669 z pÓzn.Zm.).

Uwagi:

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

Eot fl nie fl nie dotycry

$ 9 ust. 2 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegÓłowej organizacji
publicznych szkÓt i pubłicznych przedszkoli (Dz. {.]. z 20]7 r. poz. 649 z pÓzn. nn.),

sI rozporzqdzenia Miruistra Edukacji Narodowej z dnia ]1 lrwietnia 1992 r. w sprawie warunkÓw

i sposobu organizowania nauki religii w puhlicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r.

Nr 36 paz. }55 z pÓm. Zm.).

Uwagi:

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

f] tat< I nie fi nie dotyczy

$ 6 ust. I i 2 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marcą 2017 r. w sprcrwie szczegłitowej organizacji
publicznych szkÓł i publicmych przedszkoli (Dz. (I. z 20]7 r. poz. 619 z pom. Zm.).

Uwagi:

8.l0. Liczba godzin przeznaczonych na rea|izację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
jest zgodna z przepisami prawa (4-8 godzin realizowanych w odcinkach czasolvych l5 lub 30 min.

w za|ężności od mozliwości psychoftzycznych i wieku dziecka).

E tut I nie f, nie doĘcry

S 17 ust. I pkt I rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegotowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. Zm,).

Uwagi:

8.11. W przedszko|u prowadzone są zajęcia rewalidacyjne zgodnie z przepisami prawa

Ita. fl nie n nie dotyczy

s 17 ust. ] pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprnwie szczegÓtowej organizacji
publicznych szkÓł i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z pÓźn. Zm.).

Uwagi:

8.12. Arkusz organizacji określa |iczbę godzin zajęć, z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

fitut fl nie

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 20]7 r. v) sprawie szczegÓłrnlej
organizacji publicztlych szkoł i publicmych przedszkoli (Dz. U. poz. 649 z pÓżn' zm.)'

Uwagi:

8'13. Przedszko|e rea|izuje aięcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej zgodnie
z przepisrmi prawa.
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I t"t fl nie fl nie dot1c4

$ 6 ust. I rozporzqdzenia ]|,Iinistra Edukacji }łarodov,ej z dnia 9 sierpnią 20]7 r. w sprawie zasad

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

szkołach i placowlrach (Dz. U. z 20]7 r. poz. I591 z pÓźn. Zm.),

$ / 7 ust. I pkt 8 rozporzqdzenia MEN z dnia 17 marca 2aI7 r, w sprawie szczegÓłowej organizacji

publicznych szkłł i publicmych przedszkoli (Dz. U. z 20]7 r. poz. 649 z pÓzn. zttt.).

Uwagi;

8.1"4. Liczba realizowanych godzin indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego dzieci 6 letnich jest zgodnt z pru,episami prawa.

! tak fl nie I nie dotyczy

$ 8 ust. I rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

indywidualnego obowiqzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego

nauczania dzieci i mtodzieĘ (Dz. U. z 20I7 r. poz. I616).

Uwagi:

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

I tat I nie fi nie dotyczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w sytuacji, gdy w szkole nie zątrudniono osoby niebędqcej

" nauczycielem).

Jezęli tak, proszę wypetnić tabelę.

Rodzaj prowadzonych
zaięć

Liczba osÓb niebęd4cych
nauczvcielem

Liczba godzin

ąrt. !5 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 20]6 r. - Prawo oświalowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996

z pÓźn. zm).

Uwagi:

8.l.6. Dyrektor przedszkola zatrudnił nauczyciela nieposiadającego wymeganych kwalifikacji za
zgodą LKo.

! tat fl nie fi nie dotyczy

(odpowiedź ,,nie doĘczy,, wybieramy w Sytuacji, sdy w szkole nie zatrudniono nauczyciela

b e z wymaganych kw alffikacj i).

Jezeli tak, proszę wypełnić tabe|ę.

Rodzaj prowadzonych
zajęć,

Liezba nauczycieli
nieposiadających

kwalifikacji
Liczba godzin

art.lO ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia I9B2 r. * Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz.967

z pÓźn. zm.).
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8.17. Dyrektor przedszkola prrydziela nauczycielom godziny zgodnie z lrwalifikacjami.

I tak fl nie

fieżeli nie, proszę wypełnić tabelę)

Rodzaj
prowadzonych

zaięć

Liczba nauczvcieli Liczba godzin

Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodrswej z dnia I sierpnia 2017

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

Uwagi:

r. w sprawie szczegołowch

Inne spostrzeżenia kontrolującego:

Uwagu
Wizytator wpisuje w tym miejscu ważne informacje o działalności statutowej przedszkola zaobserwowane

podczas przeprowadzania kontroli (np. świadczqce o nieprawidtowościach w furlkcjonowaniu placÓwki),

a niebedqce przedmiotem tei kontrolL

9. Zalecenia, termin realizacji:

Brak zaleceft

Ęrektor placÓwki w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokofu kontroli, moze zgłosić

do organu sprawującego nadzot pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżerlia do ustaleri zawarĘch

w protokole kontroli.

Dyrektor placÓwki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania za|ece , a w przlpadku wniesienia

zastrzezeri _ w tęrminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu

zastrzeŻeir, j est obowiązany powi adomić :

1) organ sprawujący nadzÓr pedagogiczny o sposobie realizacjiza|ece ;

l"r"
/\,o'

. \ 2) organ prov4&ący placÓwkę o otrzymaniu za|pce i spgqobp ich realizacji.

lioJ ' DYRl#,io* {talldl (rą)W. STARSZY ffi;ator
ttA Zespolu rlaco{{ośw.iatowych f {,pl 20/ 9," /.tr/,/ł,|, wJanovr'|ieflodlaskiln . lll.{r Ęfuhn{Ilczuk

i''1":'""#9{il"ffiil;k;; ł;; ;"li, j"";ilpt;(il;;;l
dyrektora placowki)

lś'

Poświadczam odbiÓr li:

Zespolu Pl wiatowych

Data i podpis d dlodskek

Zgodnie z $ 16 ust.l pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia f5
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z f0I7 r. poz. 1658), protokÓł kontroli

kontrolującęgo i dyrektora szkoły lub placÓwki rra każdej stronie protokotu.

sierpnia fA17 r.

zawiora parafu
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