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PROTOKOL KONTROLI DORAZNEJ

1. Nazwa szkoly: Technikum Nr 2 w Zespole Szk6l Budowlanych im. Generala
Stanislawa l/Iaczka w Bielsku-Bialej, ul. Budowlanych 4, 43-300 Bielsko-
Bialao tel. 33 18125 4-59, email : zsbudbb@gmail.com

2. Imig i nazwisko dyrektora szkolylplac6wki: Tadeusz Puczka
3. Nazwa i siedziba organu sprawujqce go ttadz6r pedagogiczny: SQski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaficfiw 4la
4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: El2bieta Skrzypek
5. Data wydania i numer upowaZnienia do przeprowadzenia kontroli: 23.08.2017 r.,

oA-oR.057.2.962.2017
6. Terminy rozpoczgciai zakofrczenia kontroli: 23 sierpnia20lT r.
T.Tematyka kontroli: ZgodnoSd z przepisami prawa rekrutacji w Technikum Nr 2 na rok

szkolny 201712018.
8. CzynnoSci kontrolne: analiza dokumentacji szkoly dotycz4ca rekrutacjio w tym: protok6l

rady pedagogicznej z dnia 25.04.2017 r. dotycz1cy powolania komisji rekrutacyjnej
oraz om6wienia opracowanej w lutym 2017 r. oferty szkoty z podaniem przewidzianych
oddzialiw klasowych technikum i szkoty branZowej I stopnia, protokoty komisji
zposzczeg6lnych posiedzerfl, rozmowa z dyrektorem - Panem Tadeuszem Puczk4.

9. Opis ustalonego stanu faktyczrrego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

Kontrol4 objgto rekrutacjg na rok szkolny 201712018

o Organizacja ksztalcenia: technikum.

Kontrolg przeprowadzono w zwi1zku z informacjq zamieszczonqfia stronie internetowej Zespotu
Szk6l Budowlanych im. Generala Stanislawa Maczka w Bielsku-Biatej o dokonaniu w roku
szkolnym, 201712018 naboru do klasy I technikum w zawodzie nie okreslonym w Rozporz4dzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa
zawodowego (Dz.U. 22016 r.,poz.2094) oraz informacji uzyskanej w MEN.
W ofercie szkoly przedstawione zostaly zawody, w kt6rych bgdzie sig odbywalo ksztalcenie:

o Technik budownictwa,
o Technik geodeta,
o Technik budownictwa (nazwa oddzialu: technik architekt),
o Technik renowacji element6w architektury.

Oferta zawierata informacje o terminach rekrutacji, dostarczenia Swiadectw, podania do publicznej
wi adomo S ci li sty kandydat6w zakwali fi kowanych do przyjgcia.
W protokole Komisji rekrutacyjnej Nr 3, z dnia 04.07.2017 r. zapisano informacje dotyczqce
weryfikacji wniosk6w. Protok6l Nr 4 Komisji rekrutacyjnej z dnia 7.07.2017 r. zawiera listy
kandydat6w przyjgtych do technikum . Zapisy s4 nastgpuj4cej treSci:

,,Lista zakwalifikowanych Technikum Nr 2 w ZSB im. Gen. S. Maczka w Bielsku-Bialej
(ltr)t0l Technik renowacji element6w architektury 8 os6b",
,,Lista zakwalifikowanych Technikum Nr 2 w ZSB im. Gen. S. Maczka w Bielsku-Bialej
( 1 ab) [0]Technik Budownictw a 28 os6b",

o ,,Lista zakwalifikowanych Technikum Nr 2 w ZSB
(1ab)[0] Technik Geodeta 11 os6b",

Gen. S. Maczka w Bielsku-Bialej
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o ,,Lista zakwalifikowanych Technikum Nr 2 w ZSB im. Gen. S. Maczka w Bielsku-Bialej
(technik architekt) [0] Technik budownictw a 26 os6b".

Dyrektor Tadeusz Puczka podczas rozmowy stwierdzil, 2e zloZyl do Kuratorium OSwiaty Delegatury
w Bielsku-Bialej wyja6nienie, w kt6rym informuje dlaczego wprowadzono ,,dopisek technik
architekt". Dyrektor twierdzi r6wnie2, 2e dla rodzic6w i uczni6w klasy, w kt6rej wprowadzono

,,dopisek technik architekt", zostalo zorganizowane spotkanie w dniu 7 lipca 2017 r., na kt6r5rm

poinformowano uczestnik6w zebrania,2e zaw6d technik architekt bgdzie mozliwy do wprowadzenia
po uzyskaniu zgody MEN na eksperyment pedagogiczny. Jednak Dyrektor Tadeusz Puczka nie

przedstawil do wgl4du protokotru z ww. spotkania oraz listy obecnoSci jego uczestnik6w.

W rozmowie dyrektor szkoly poinformowal, ze jest w stalym kontakcie z zastgpcq dyrektora

Departamentu do spraw Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN.

Opi s uj awnionych nieprawidlowoSci :

w wykazie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Rozporzqdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego

Dz.rJ. z 2016 r., poz. 2094), nie okreSlono zawodu: technik budownictwa - oddziaL technik architekt.

Podaniem blgdnej informacji wprowadzono w bl4d uczni6w i rodzic6w kt6rzy,byc mohe, podjgli by
inn4 decyzjg wybieraj4c szkolg. Do czasu rozpoczEcia rekrutacji oraz po jej zakonczeniu szkola nie

otrzymala zgody na wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego Wprowadzenie ksztalcenia

w nowym zawodzie - technik architekt, w zwiqzku z tym nie bylo podstaw aby prowadzi6 rekrutacjg

w wymienionym zawodzie technik budownictwa - oddzial technik architekt.

10. Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzelnia l99l r. o systemie oSwiaty
(Dz. tJ . z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) zaleca sig:

Podj46 niezwlocznie dzialania zmierzai4ce do ksztalcenia w zawodzie
zRozporzqdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia
w sprawie ktasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z
po2.2094).
prowadzid rekrutacjg zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa w
klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego.
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Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnego, umotywowanego zastrzelenia dotyczqcego ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40 - 024

Katowice, zgodnie z $ 19 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

2015 roku w sprawie nadzontpedagogicznego (Dz. U. poz. 1270).
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