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Protok6l kontroli dorainej

l. Nazwa szkoty/ plac6wki, siedziba: Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego,

4l-200 Sosnowiec, ul. Kitinskiego 2 5.-'1Ain4lun, *QflaTXspbaA' llSt,,lttli :z'nt'&Nl"

2. Imig i nazwisko dyrektora szkoly: Jacek G6rski

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Ku-to. O(wiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafc6w 41a

4. lmig i nazwisko kontrolujqcego: Maryla Skupieli

5. Data wydania i nurnery upowainiei do przeprowa&enia kontroli: 25 paidziem*a 2017 r.,

o A-oR..057.2.1244.2017

6. Terminy rozpocz4ciai zakohczenia kontroli: 27 pa2dziemika10l7 r. i 3 listopada 2017 r.

7. Tematyka kontroli: realizacja adari oke3lonych w art.55 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U.22017 r.,poz.59 z p6in.zrrl)

Czynno6ci kontrolne:
rozmowa z dlrektorem Centrum Ksaalcenia Zawodowego i Ustawicznego,
analiza dokumentacji: protokoty Rady Pedagogicznej, arkusz organizacyjny CKZiU, program
wychowawczo - profilaktyczny, dzienniki zaj96 (wybrane losowo), plan pracy szkoty na rok
szkolny 2017/2018, arkusze obserwacji zajg6, dokumentacja zwiqzana z awansem

zawodowym (losowo wybrane dokumenty). kwalifikacje nauczycieli ( wybrane losowo), inna
dokumentacja potwierdzaj4ca realizacjj przez dyrektora zadai z zakresu nadzoru
pedagogicznego.

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo6ci:
Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z przeprowadzaniem procedury oceny pracy dyrektora

szkoly, kt6ra zostala okreilona w zaleceniu Sl4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 6 paZdziemika
2017 r., w sprawie procedury dokon)'wania oceny pracy dyrektora szkoly lub plac6wki
(nr OA-OR.I I 0.3.1 8.2017). Po przeprowadzeniu czynnodci kontrolnych ustalono co nastgpuje:

l. Dyrektor planuje i organizuje proces dydaktyczny, opiekuriczy i wychowawczy.
- Plan nadzoru pcdagogicznego na rok szkolny 2017/2018 zostal opracowaly przez dyrektora
Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu i przedstawiony Radzie
Pedagogicznej w terminie oke$lonym w przepisach prawa lj. 14 wrzeSnia 2017 r. Dokument ten
prz_ygotowany zostal na podstawie aktualnych akt6w prawnych. w oparciu o podstawowe kierunki
polityki oSwiatowej okreSlone przez Ministra Edukacji Narodowej. plan nadzoru pedagogicznego
S[4skiego Kuratora O(wiaty oraz wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora
centrum w roku szkolnym 2016/2017. W planie nadz-oru pedagogicznego na bie24cy rok szkolnyjaki
w poprzednich latach ur,l'zglgdniono przedmiot eu'aluacji wervnqtrznej- zakres wspomagania
nauczvcieli realizacji ich zadari (np. zmian rv przepisaclr prarva oSrviatou'ego: tlostosollanie
\\\'nrasari edLrkacyjnlch do indy u idLr:rln1'ch potrzch i nroTlirr,oSci uczrri:I zc- specjalnynri potrzchami
edukucrjnrnri: \\)korzr.st\'\\lnia rrrrrikt,rY nadzolu pcdagogicznctr': lnelizy i rtrkorzvsllrtic
urlilirirr lraltrralny'ch izir\\()dr)\\\ch) r,rrz ztlTltrrttrrr:rrt() k('r'iti()l('lrrl(..lrz!-!irr)irl Irrzez nltrcz)citli
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przepis6w prawa dotycz4cych dzialalnoSci dydaktycznej, wychorvawczej i opiekuriczej oraz innej
dzialalno6ci statutowej szk6l (np. prawidlowoSci prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
ptzestrzegaria przez nauczycieli zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; realizacji podstawy
programowej szkolnego zeslawu program6w; zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych
warunk6w nauki, wychowania i opieki; prawidlowoSci organizacji turystyki i kajoznawstwa).
- Tygodniowy rozklad zajg,i jest zgodny z zaopiniowanym pozytynrnie i zatwierdzonym arkuszem
organizacji szkoly i aneksami oraz zasadami bhp. Potwier&eniem s4 tygodniowe rozklady zajg6

zzr.lieszczone na stronie centrum dla kazdej szkoly osobno oraz protokoly posiedzeli Rady
Pedagogicznej zawierajqce przyjjle pnez nich uchwaly. Organizowane sq merytoryczne zastgpstwa
za nieobecnych nauczycieli, uczniowie maj4 zapev*niona opiekg nauczyciela. Nauczyciel potwierdza
w ksigdze zastgpstw przyjgcie do wiadomodci planowanego zastgpstwa.
- Poszczeg6lne szkoty wchodzqce w sklad Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego
prowadz4 diagnozg wstgpn4 i koricow4 wiedzy i umiejgtnoSci uczni6w ze wsrystkich przedmiot6w
czego dowodem sA opracowane testy i formularze oraz dokumentacja nauczycielska i zespol6w
przedmiotowych, Prowa&ona jest analiza poziomu osiqgrrig6 edukacyjnych dla kazdego ucztia oraz
wynik6w egzamin6w matumlnych oraz egzamin6w zawodowych (dokumentacja zespol6w
przedmiotowych i wychow'awc6w). W szkolach dokonuje sig szczegolowej analizy wynik6w
nauczania oraz wynik6w egzamin6w zewngtrznych na skutek czego natczyciele mog4 skutecmie
planowa6 zadania w biez4cej i podsumowuj4cej pracy z ttczriem. Wyniki prowa&onych analiz
wykorzystywane s4 do planowania i organizacji procesu dydaktycmego w szkole oraz sq

uwzglgdnione w planie nadzoru pedagogicznego na poszczeg6lny rok. Szkoly prowadz4 dzialania
naprawcze po przeprowadzeniu pr6bnych egzamin6w maturalnych i zawodowych, takze po analizie
dzialai wychowawczych. W Swietle wynik6w egzamin6w w okresie trzech lat (od 2014 r. do 2017
r.) widoczny jest wzrost poziomu efekt),vmoSci ksztalcenia we wszystkich obszarach dydaktycznych.
Dane wykazuj4 tendencjg wzrostow4 szkoly zar5wno w odniesieniu do egzamin6w maturalnych
jak i egzamin6w zawodowych w kwalifikacjach . Mlodzie2 klas pierwszych objgta jest dzialaniami
profilaktycznymi, poprzez opracowanie wlasnych program6w ,,DzigkujE nie palg", ,,FAS masz
wyb6r", ,,MySlg wigc nie biorg" - stop dopalaczom. W szkolach s4 zatwierdzone do stosowania
wykazy program6w nauczania zgodrtte z prawem oiwiatowym przyjgte z proponowanych przez
KOWEZiU oraz samodzielnie opracowane przez rauczycieli (np. z doradztwa zawodowego, bhp,
w-f - w czgSci do wyboru przez ucznia, kompetencje spoleczne).
- Ofeta za1Et, dodatkouych i pozalekcyjnych jest opracoqrruana i dostosowana poprzez diagnozowane
potrzeby uczni6*i rodzicow i naucrycieli. Organimwane q $WB dodatkowe i pozalekcljrr - zalWia
prrygotowujqce do egzamin6w zawodowych. do egzamin6w maturalnyctL zajgcia spodowe, szl<olenia i kuny
umiejgtnfoi zawodowych ze Srodk6w LIE, probrr egzaminy zawodowe, probne egzaminy maturalng zajgcia
turystyczne. W szkolach dzialaj4 kola: P-I1'I( wolontariag PCK oraz &idajq kluby: Klub Edukacji
Regionalnej, Klub Europejski, Klub Ludzi Nieobojgtnych.
- W mmach zajgc pozalekcyjnych wykonyvany jesl symulator jazdy lokomotywy EU 07. Dltektor wraz
z trcaiami klas o kiennku kolejo*ym systematycmie wykonuje prace konstrr.rkcyjne i adaptacyjne.
W Centrurn realizowany jest progmm wychowawczo - profilaktyczny obejmuj4cy treici i dzidania
o charalterze wychowawc4rn skierowane do ucmi6w oraz teSci i dzidania o charakterze profilaktycznym
dostosowane do potrzeb i problem6w qnikaj4cych w danej spolecmoSci wkolnej skierowane do uczni6w,
rodzic6w i naucrycieli. Program mstal uch*alony przez Radg Rodzimw w porozwnieniu z Radg Pedagogiczrq
w dniu 29 wrzeSnia 20 I 7 r.

Centrum zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczn4 uczniom swoich szk6l. W szkolach
analizowane sq przyczyoy niepowodzei szkolnych uczni6w, wnioski r.lynikaj 4ce z analiz
w'ykorzystyuane sq w planach pracy wszystkich nauczycieli, co potwierdza dokumentacja zespol6w
*ychorvarvczvch, dokumentacja nauczyciclska. opraco\vane i modytikorvane IPETY. Llczniowie
nra.ja zapervniona ooieke pslchologiczno pedagr'rgiczna. W centrum jest zatmdnionlch
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I osoba, edukacji uczni6w autystycznych - I osoba" oligofrenopedagogiki - 60 os6b. w kazdym
budynku szkolnym jest gabinet psychologa i pedagoga. Jest jeden et;t doradcy zawodowego -
dw6ch nauczycieli pelni te obowiQzki. Organizowane s4 zajgcia dla uczni6w, rodzic6w, nauczycieli
z zakrrcsu pomocy psychologicmo - pedagogicznej, finansowane migdzy innymi ze irodk6w
wy&iatu Zdrowia Urzgdu Miasta. Prowa&ona jest wspolpraca z osrodkami szkoleniowymi
nauczycieli: Metis, cDN, woM, SANEPID. odbywaj4 sig specjalistyczne szkolenia np.: z zakresu
substr"cji odurzai4cych - ,,dopalaczy", mutyzmu, chor6b nowotworowych, ocfuony zdrowia
i chor6b nowotworowych kierowane do kobiet. Aktualnie w we wszystkich szkolach wchodzecych

r

l0 uczni6w.
- we wszystkich szkolach centrum przydzielane s4 dla uczni6w stypendia za naukg, wyriki sportowe
oraz stlpendia socjalne. Rada Rodzic6w wspiera uczni6w, u kt6rych wystgpuje wyj4tkowo trudna
sltuacja materialna w postaci jednorazowej zapomogi pienigznej lub zakuiu' niezbgdnych
produkt6w, zywnosci, ubrania. ufundowane bylo caloroczre wy2ywienie dla czterech uczni6w
w szkolnym bufecie. Uczniowie zaanga2owali sig w pomoc llrz4dzalria i wyposa2enia mieszkani4
kt6re otrzymala uczennica centrum - wychowanka domu dziecka. Rada Rodzic6w udzielila rownie2
wsparcia finansowego. Prowadzona jest wspolpraca z MopS-em w zakresie pomocy rodzinomt:T9y centrum pozostaj4cym w trudnej sltuacji. Przez trzy kolejne lata budynek centrum przy
ul. Kilifiskiego byl baz4 podczas dzialan w zakresie akcji ,,Swi4tecznej paczki,,. W wyriku
wsp6lpracy z MoPS dwukotnie zostala zorgani zowana zabawa swiqteczna dla dzieci.
Dla mlodzieZy centrum w tym uczqcej sig w Bran2owej Szkole I stopnia specjalnej przyznawana
jest wyprawka szkolna.
- Ze$oly wychowawcze coroczrie analizuja synracjg rodzinn4 uczni6w klas piauszych oraz problemy

na poczAtku roku szkolnego. Provadzona jest laldre biezry diagnoza problem6w'i potzeL
Wnioski z arulizy progmmu wychowawczego i pmfitaktyki byty witorzystywane

do modyfikowania i organizacji prrocesr wychouawczego. Op,racowano pr4&ladovrc zaga&riaria lekcji
wychowawczych dla uczri6w na kaifum elapie edukaryjnym (dla kazdej rhsyl pop"r"a-r,e ai"groi
najczEiciej urysepuj4cych problem6w.
- Dzialania podwyzszaj 4ce j ako56 pracy szkoly:
- Pozyskane Srodki finansowe przez dyrektora od Acelor Mittal z D4browy G6miczej zosraly
przezrflczone na wykonanie multimedialnej pracowni jgzyk6w obcych, zakupiono wyposazenie
do pracowni motocyklowej, planowane jest doposazenie pracowni diagnostycznej. iv wyniku
wynajmu pomieszczefi szkolnych uzyskano drodki finansowe , ktore przemaczono na poprawg bazy
lokalowej - remonty, oraz zakup niezbgdnego r.ryposazenia rlydaktycznego w poszczeg6lnycL
zawodach rekomendowanego w KOWEZiU.
- centrum Ksztalcenia zawodowego i Ustawicznego jest osrodkiem egzaminacyjnym

we wszystkich zawodach - 40 kwalifikacjach zawodowych, w kt6rych ksztalcona jest mlodziez.
Z odrodka korzysta r6wnie2 mlodzie2 z poludniowej czg6ci polski.
- osi4gnigcia uczni6w, rodzic6w i nauczycieli promowane sq za pomoc? strony inremetowej
Centrum, oraz miasta sosnowca. osi4gnigcia spolecznosci szkolnej uiazuj4 iig systematycznie na
r62nych platformach internelowych rwitter, Facebook. przez dwa lata szkolne 2oli - 2015
wydawane hylo czasopismo (miesigcznik) ..Promotor" redagowane i prowa&one przez ucznilw
i nauczycieli Centrum.
- Na wniosek dyrektora nauczl'ciele CKZ|IJ ztealizowali i realizuj4 nastqpujqce projekty: ,,Kariera
zawodowa zaczyna sig rv szkole" program Erasmusa - mobilnosci zagraniczne uczni6w, okes
realizacji 01.09.2014- 31.08.2016: ..YEES - Yourh Entrepreneurship andtmployment,' - program
Erasmus+ - rvspieranie przedsiqbiorczoici i kreatlnno(ci mlodvch ludzi - okres ,"oiiruili
01.09.2015 - 11.08 l0l7: -.lnuestttjenrv rr nauke!"- dostoso,,vanie olcrn ksztalccnia zar"t,d.rrrle,,..,
clo potrzth klkalnego rvttkLt prircr kszralcenit' zarvotkrrre uczni6rv. usparcie szk6lniclrr,l
7a\\()do\\e!l() Zl1-- rrspriltinans()\\A]1c!(t zc (rc'tlkr\rv tlnii I-.rtrolx'iskie- j rr nrnrach I-rrropr.jrlier:rr
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2. Dyrektor kieruje zespolem ludzkim ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem nadzoru
pedagogicznego.

- Dyrektor sprawnie i skutecznie kieruje rad4 pedagogiczn+ inspinrje je do @ejmowania rtialan
podwyZszajqcych jakoS6 pracy v.I<oly. Planuje i prowadzi zebrania rady pedagogiczrj zgodnie
z zatwier<bonym rcgulamfurm. Rada @agogiczra @ejmuje uchw*y starnwiqce oraz opiniujp w ramrch
swoicl kompetorcji. Nie wyst4:ila okoliczrodd rrchylenia rchwJy rady pedagogicaej. Wszyslkie rt;ahnia
@ejnnwarc Wp. dyt*.tor w sosunku do rady pedagogiczrcj s4 agodne z obowi44rjqcym prawem.
opracowany zodd progran doskornlenia jako*i pracy szl<oty. wdra2zrp s4 opracouane Fojekty zwiqzarE
z roanojem zawodowym nauczycieli (@novenie kwalifikacji nauczycieli), finansowane
ze $odk6w UE - ,,Rozw6j zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim,, - w ramach progflrmu
PO WER.
- Dyrektor planuje nadz6r pedagogiczny zgodnie z obowiqzuj4cym stanem prawnym. plan nadzoru
uwzglgdnia specyfikg i potrzeby centrum. Dyrektor sprawuje nadz6r pedagogiczny wsp6lnie
z osobami pelniEcymi funkcje kierownicze w szkole - wicedyrektorzy, kierownicy.
Sprawowany nadz6r pedagogiczny jest sprawny i skuteczny. Wnioski z nadzoru pedagogicznego
sq wykorzystywane do planowania dzialaf, na kolejny rok szkolny. Informacje i wnioski
z realizowanego nadzoru pedagogic znego przekazywane sE radzie pedagogicznej.
- Dyrektor zatrudnia nauczycieli zgodrne z kwalifikacjami i przepisami prawa oswiatowego.
Dodatkowe kwalifikacje, umiejgtno5ci zainteresowania nauczycieli sq wykorzystywane
do organizacji zaj96 dodatkowych dla uczni6w - kolo turystyczne, kolo inregracji europejskiej,
zajgcia sportowe, tycieczki przedmiotowe itp. W ramach projektu ,,Inwestujemy w naukg"
dofinansowanego ze Srodk6w l'unduszy Europejskich ukoiczylo r62ne formy
doskonalenia zawodowego w tym studia podyplomowe uzupemiaj4c i podwyzszajqc swoje
kwalifikacje zawodowe z zakresu ksztalcenia zawodowego mlodzieiry. w ramach programu
EEsmus + - rucrycieli centrum uczestniczylo w r62norodnych formach doskonalenia w tym
podnosz4c swoje umiejqtnoSci poslugiwania sig jgzykami obcymi w krajach Unii Europejskiej.
- Dyrektor systematycznie i rzetelnie gromadzi informacje o pracy nauczycieli w postaci kart
snmooceny, obserwacji biez4cej, oceny realizacji stazu na kolejny stopieri awansu zawodowego.' " Warto6ciuje pracg nauczycieli wykorzystuj4c obowipujqce
prawo. Z inicjatywy dyrektora zosLary zloZone rvnioski o wyr6znienia nauczycieli: Medalem Komisji
Edukacji Narodowej .lauroda Slaskiego Kuratora oswiaty- Nagrodq prezvdenta
Miasta Sosnowca ). .

- W CKZiU se opracow.rnc r6zne procedury i regulaminy np. Bezpieczeristwa; Rady
Pedagogicznych; Oceny pracy nauczyciela; Rady Rodzic6w; Awansu Zawodowego Nauczycieli,
kt6re s4 przestrzegane. Dyrektor przestrzega zapistlw procedury awansu zarvodowego. plany
rozlr,oju zasodouego zaNvicrdzanc sq rv oborvi4zujacvch tcrminach. C)cenJ'dorobku z-au,odowcso
sporzatlzane sat \t ttstau'ot\'l tlr lelrrtinie. \ie bykr przl,padku trdrvtrlania nauczl.ciela otl ustalone-j
ocenl'. Konrrsic ctzanrinact itrc n1 5tlrpien nauczvcicla kontraktorvcgtr organizotvane s4 zgodnic
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Funduszu Spolecznego - okes realizacji od 01.09.2016 r. do 31.10.2018 r.; ,,Nauka przez
do5wiadczenie!" - program Erasmus* - mobilnoSci zagrauczne uczni6w i nauczycieli - okes
realizacji 01.09.2016 - 31.08.2018; ,,Roz*'6j zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim,,
w ramach progfttmu PO WER - mobilno56 zagr \iczna. szkolenia i kursy metodyczne dla kadry
dydaktycznej, okres realizacji - 15.I L2016 - 14.06.2018. Projekty profilaktyczne finansowane przez
Wy&ial Zdrowia UM w Sosnowcu - w ka2dym roku po 2 edycje. Centrum uzyskalo akceptacjg
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w zalresie rcalizacji wolontariatu. W szkole bgdzie
realizowany projekt przy wsp6lpracy ze Stowarzyszeniem Aktywnych Kobiet w zakresie
wolontariatu.
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z obowiEzujEcym prawem (4 komisje). Dyrektor w latach 2013 - 2017 dokonal 18 ocen dorobku
zawodowego nauczycieli za okres sta2u.
- Dyrektor zapewnia optymalne warunki do doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli.
Sporzqdzane se co roczne plany doskonalenia zawodowego w porozumieniu z liderami WDN
w poszczeg6lnych szkolach. Dyrektor pnydzielai4c Srodki na doskonalenie uwzglgdniania
zarz4dzerna Prezydenta Miasta. Pozyskuje rownieZ Srodki zewngtrzne na doskonalenie nauczycieli.
Dyrektor systematycmie dokonuje oceny celowoSci i skuteczno6ci form doskonalenia zawodowego
uwzglgdniaj4c wnioski w kolejnych planach.
- Dyrektor systematycznie dokonuje kontroli plac6wki pod k4tem przepis6w bhp oraz podejmuje
natychmiastowe i skuteczne dzialania majqce na celu zapewnienie bezpiecznych i higieniczrych
wamnk6w nauki i pracy. W centrum powolane s4 osoby pehriqce funkcje Spolecznych lnspektor6w
Pracy (SIP) w ka2dej szkole. Co dwa miesi4ce organizowane sq spotkania komisji zdrowia w sklad
kt6rej opr6cz przedstawicieli dyrekcji, pracownik6w obslugi i administracji oraz SIP wchodzi tak'2e
lekarz medycyny pracy. Wnioski z pracy komisji przekazywane sq do organu prowadz4cego oraz
rady rodzic6w. Wszystkie przeglqdy obiekt6w budowlanych prowadzone s4 zgodnie z prawem,
udokumentowane odpowiednimi protokolami. We wszystkich szkolach wchodzqcych w sklad
centrum znajduje sig gabinety medycme, w kt6rych dy2ury pelni4 pielggniarki szkolne. Szkola
na podpisan4 umowe w zakresie wsp6lpracy medycznej zNZOZ,,Zdrowy Uczen" w Sosnowcu.
Dyrektor realizuje kontrolq zarzqdcz4 zgodnie z obowiqzujqcym prawem. Skladane sq wla{ciwe
dokumenty do Urzgdu Miasta.
- Dyrektor wsp6lpracuje z organizacjami i instytucjami na rzecz szk6l. Podejmuje skuteczne
&ialania z rodzicami i Srodowiskiem lokalnym czego potwierdzeniem sq licme podzigkowania
dotycz4ce okazalej pomocy lub wsp6lpracy. Centrum ma podpisane porozumienia o wsp6lprac9
z 8 uczelniami uyZszymi: Politechnik4 Slqsk4 w Gliwicach, Wyzsz4 Szkol4 Ockony Pracy
w Katowicach, Uniwersytetem St4st<im w Katowicach, G6mo6lqsk4 'Nyzsz1 Szkola
PrzedsigbiorczoSci, Wyzszq Szkolq Biznesu w DEbrowie G6miczej, G6moSl4sk4 Wy2sz4 Szkol4
Handlow4 w Katowicach, Wy2sz4 Szkolq Humanitas w Sosnowcu, SWPS Uniwersytetem
Humanistycmym w Warszawie. Wsp6lpracuje takze z nastgpujqcymi instytucjami: Powiarowym
Urzgdem Pracy w Sosnowcrl Regionalnlm Centrum lnformacji Europejskiej w,Sosnowcu, Centrum
AktywnoSci Spolecznej. OSrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Slqsk4 Wojew6dzkq
Komend4 OHP w Katowicach, Stowarzyszeniem Aktywne Kobiety w Sosnowcu. Prowadzona
jest systematyczna wsp6lpraca z pracodawcami czego wynikiem jest podpisanie 14 um6w
o wspolpracg i ksztalcenie mlodzieZy w tzw. klasach patronackich - PKP PLK Zaklad Linii
w Sosnowcu, SN Promet Sosnowiec, Firma Guhring Dabrowa G6micza, Miejski Zaklad Zasob6w
Lokalowych, ,,Klaster Kolejowy" - PrzynaleanoS6, Arcelor Mittal Spolka Akcyjna D4browa
G6micza. LS Technics Spolka z o.o. Warszawa. Leroy Merlin Sp. Z o.o. Warszawa, Katowicki
Holding Wgglowy S.A. w Katowicach. Firma PW Elektro-Kocjan Sosnowiec, Firma Eco Pass House
AB S.A. o Polska Sosnowiec, Arcese Polska Sp. Z o.o. Bgdzin, Saint-Gobain lnnovative Materials
Polska Sp. Z o.o. Sekurit Polska D4brorva G6micza. W zakresie praktycznej nauki zawodu centrum
wsp6lpracuje z blisko 50 podmiotami gospodarczymi. We wsp6lpracy ze Sl4skim Stowarzyszeniem
Miloinik6w Kolei zorganizowano dwa festiwale np. ,,Kolej w miniaturze", kt6re cieszyly sig bardzo
duzym zainteresowaniem spolecznoSci lokalnej. We wspolpracy ze Stowarzyszeniem od trzech lat
odbyrvaj4 sig gieldy kolcjorve na tercnie budynku szkob'przy ul. Kiliriskiego 31. W roku 2014,2015
Cenlrum bylo organizatorem szlabu .,Wielkiej Orkiestry Swiqtecznej Pomocy". w roku 2016 i 2017
bylo wsp6lorganizalorem sztabu miejskiego. W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2o1612o17
w budynku przy ul. Kiliriskiego 3l byl sztab na terenie Sosno*ca - zach6d akcji .,Szlachetna
paczka". Cenlrum rve u'sp6lpracy z D-vrckcj4 PKPI-K oddziai rv Sosnowcu organizuje akcje
zsigzane z hezpiecznym przejazdem. a u'e wspirlpracy ze sosnou'ieckq Slrazq Po2arn4 oraz
Komend:r Policii rr Sosnorvcu jcst co roktr lrrglnizatorem dni bezpicczcristu'a podczas. kttirvch
nrhxlzieT zrltrhvrra nrir.tlzy innvrni klrnr. r,xvr[truc i rnotororvcrorvc. Dy'rektor trnroTlirvia oilhr rrartie
pnrkrrk pcdrr:ouicznrch na tclrnie ('KZil'. I'rrtlpisln.' nra porr)zunlicnic z Nicpuhlicznu Ilczelnia
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Wy2sz4 .,Humanitas" w zakresie realizacji studenckich praktyk pedagogicznych. W okresie ostatnich
lat praktyki studenckie odbylo 8 student6w z r6znych uczelni regionu Sleska i Zaglgbia. Dyrektor byl
opiekunem praktyk dla 5 sluchaczy kursu kwalifikacyjnego z z*rest zarz4dzania o6wiat4
(wspolpraca z CDN w Sosnowcu oraz ROE-WOM Katowice).
- Dyrektor nadzoruje respektowanie praw ucznia, w ka2dej szkole wchodz4cej w sklad centrum,
powolani sq ,,Rzecznicy Praw Ucznia", ktbrry dzialaj1 na podstawie ustalonych zasad. Zostal
opracowany regulamin zachowari etycznych, kt6ry jest czgSci4 kontroli zarz4dczej prowadzonej
w centrum.

3. Rozw6j zawodowy dyrektora oraz jako5i i efekty jego pracy dydaktycznej.
- Dyektor wykaa{e aktywnoSd w organizowanych naradach i zespolach sarnokwtdceniowyc}r.
- Dyrektor systematyczne doskonali sig zawodowo poprzez:
- ukoiczenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki rok szk. 201312014,
- ukoriczenie szkolenia z zakresu organizacji, zarz$zania i monitoringu dzialalnoici o6wiatowej
w ramach projektu ,,Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oSwiaty - wsparcie nauczycieli
ksztalcenia zawodowego i instruktor6w praktycznej nauki zawodu oraz pracor*nik6w administracji
oSwiatowej w wojew6dawie 3l4skim" wsp6lfin,rnsowany w ramach EFS,
- ukoticzenie szkoleri: ,,Public relations plac6wki o6wiatowej" oraz ,,Wyst4pienia publiczne
dltektora szkoly" w ramach projektu ,, Wy2sza jako56 edukacji w Sosnowcu",
- uzyskanie certyfi katu Administratora Bezpieczeristwa Informacji,
- ukoiczenie kursu jgzyka angielskiego rok szk.20152016 na poziomie Intermediate,
- ukofczenie kursu jgzyka angielskiego rok szk. 2016/2017 na poziomie lntermediate plus,
- ukoriczenie szkolenia zagranicxrcgo z zakresu jgzyka angielskiego w ramach programu Comenius
rok szkolny 2013/2014,
- udziai w panelu dyskusyjnym ,,szkolnictwo zawodowe dla potrzeb kolei" w charakterze
zaproszonego goScia w ramach Europejskicgo Kongresu Logistycznego ONECARGO - pa2dziemik
20t5,
- wyr62nienie CKZiU .,Odznak4 Honorowe za Zaslugi dla Gospodarki Rzec4pospolitej Polskiej -
czerwiec 2015,
- udzial w projekcie ,,Rozw6j zawodowy nauczycieli w wymiarze europejskim" - w ramach
programu PO WER,
- mobilno5d zagraniczn4 szkolenia i kursy metodyczne - r. szk. 2016/2017,
- prowadzenie praktyk kierowniczych dla uczestnik6w kursu kwalifikacyjnego ,,Organizacja
i zarzadzanie o6wiatq" - organizator CDN Sosnowiec i ROM ,,WOM" Katowice,
- organizacja saabu ,,Orkiestry Swi4tecznej pomocy" r. szk. 2013/2014 i 20l4DOl5,
- wsp6lorganizacja ze Slqskim Stowarzyszeniem Milofuik6w Kolei Festiwalu ,,Kolej w miniaturze"
r. s2k.2015/2016 i 201612017 .

- organizacja ,.Targ6w akademickich" w roku szkolnym: 201512016 i 201612017 ,
- organizacja ,,Festiwalu zawod6w" dla mlodziezy szk6l gimnazjalnych rok szkolny 201412015.
2015t20t6 i 2016/2017 .

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakesie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoiciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuficzej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:
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I I. Na podstarvie an. 55 usl. 4 ustarvl, z dnia z dnia l4 grudnia 2016 r. Prarvo oSrvialorve (Dz. I z
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podpisy kontrolujqcych, miejsce i data podpisania protokolu
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podpis dyrektora szkoly, miejsce i data podpisania protokolu

Gmina Sosnowiec
4'l-200 Sosnowiec, al. Zwyciqstwa 20

NIP: 644 3,t5 36 72
CENTRU XSZTALCENIA

ZAWODOWEGO I USTAWCZNEGO
' ' -:a,0 s6.nowi.c. lrt. Kiliiskieqo 25
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Dlrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontoli,

^ 
Przlslu8uje prawo. zgloszenia piscmnego. umorywowanego zzstrzeZsnia doiycz4cego ustaleri

It zawafiych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora odwiary. ul. powstaric6w i1p., qo - ozq
Katowice, zgodnie z $ l8 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogiczncgo (Dz.lJ. z20l7 r., poi. tOSg;.
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12. PoSwiadczenie odbioru prorokofu kontroli:
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