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Protok6l kontroli doralnej

1' Nazwa szkoly, siedziba: Niepubliczne Gimnazjum,,AS" w Sosnowcu, ul. Ostrog6rska 21,
przeksztalcenie w Niepublicznq Szkotg podstawow4,,AS,, w Sosnowcu.

2. lmip i nazwisko dyrektora: dr Stanislaw Dybich

3' Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator oswiaty,
40 - 024 Katowice, ul. powstaricow 4la

4. Imip i nazwisko kontroluj4cego: MalgorzataBlach

5' Data wydania i numer upowaznienia do przeprowa dzenia kontroli 14 grudni a Z0l7 r.,
nr OA-OR.0S7 .2.157 5.2017 .

6' Terminy rozpoczpcia i zakortczenia kontroli: (ze wskazaniem dni, w kt6rych odbywaly siq
czynnoici kontroli) 15 grudnia 2017 r.

7' Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe) zapewnienie
odpowiednich warunk6w nauki, opieki i wychowania, w tym warunk6w realizacji podstawy
programowej

8. CzynnoSci kontrolne:

W trakcie kontroli dokonano przeglqdu budynku szkolnego: sal lekcyjnych, korT4arzy
otoczenia pod wzglEdem zapewnieniabezpiecznych i higienicznych warunk6w uczniom szkoly
podstawowej, dokonano analizy kwalifikacji kadry planowanej do zatrudnienia w szkole
podstawowej, statutu szkoly, zobowi4zania do zapewnienia warunk ow dzialama szkoly
publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunk6w nauki, wychowania i opieki oraz
zobowiqzania do przestrzegania przepis6w dotyczqcych szk6l publicznych, pozytywnq opini4
paflstwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczefstwa i higieny
w budynku, w kt6rym jest zlokali zowanaoSmioletnia szkolapodstawowa.

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo(ci:
Po przeprowadzeniu czynnoSci kontrolnych stwierdzo no, ZeNiepubliczna Szkola podstawowa ,,AS,,
w Sosnowcu miesci sip w budynku, po dawnej szkole podstawowej, wolnostoj4cym przy ulicy
ostrog6rskiej 21. w budynku funkcjonuj4 Niepubliczne Policyjne Liceum og6lnoksztalcqce ,,AS,,
i Niepubliczne Gimnazjum ,,AS". Szkola zajmuje pomieszczenia na I, II piEtrze. Na parterze
organizowana jest biblioteka szkolna i fLrnkcjonuje gabinet medyczny. organ prowaclz4cy szkolg
wynajmuje 7 sal lekcyjnych od zarzEdcy budynku Miejskiego ZaklacJu Zasob6w Lokalowych
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w Sosnowcu., kt6ry pismem BNL.DB.7144511331L7/KW888812017 z 13 listopada 2017 r. wyrazll

zgodE na kontynuacjq najmu pomieszczeh w budynku przy ul. Ostrog6rskiej 21 w Sosnowcu oraz na

zawarcie nowej umowy po zakofczeniu obecnie obowi4zujqcej. Od 1 wrzeSnia2}l8 r. zaplanowano

uruchomienie jednej klasy pierwszej oSmioletniej szkoly podstawowej.

Sala lekcyjna o wymiarach 54 m2 jest przygotowana dla klasy I, mie5ci siq na pierwszym piptrze.

Jest Swiezo wymalowana, wymieniono podlogg, instalacjg elektryczn4 i oSwietlenie. Zamontowano

umywalkg z szafkami na rgczniki i Srodki czystoSci (kqcik czystoSci). Zam6wiono kolorowe meble,

stoliki i krzeselka (regulowana wysokoSc) oraz dywan do czESci rekreacyjnej. Wszystkie meble

i sprzEty posiadaj4 atesty. Wqzel sanitamy dostosowany jest do uczni6w szkoly podstawowej.

Zaplanowano miejsce na oddzielnq szatniE dla pierwszoklasist6w i Swietlicg. W szkole jest

pracownia komputerowa, dwie sale gimnastyczne (du2a do gier zespolowych, mala wyposazona

w drabinki, maty do gimnastyki, pilki i sprzqt fitness) oraz aula, na kt6rej odbywajq siE uroczystoSci

szkolne. Dyrektor szkoly zobowiqzal sig do uzupelnienia w sprzqt i pomoce dydaktyczne pracowni

biologiczno-geografrcznej i fizyczno-chemicznej. Pozostale sale lekcyjne wyposaZone se w pomoce

dydaktyczne i sprzEt niezbEdny do realizacji podstawy programowej. Organizowana jest oddzielna

biblioteka dla szkoly podstawowej z czytelni4 w kt6rej zamontowano nowe szafy na ksiqzki.

WyposaZono gabinet medyczny. KorTtarz szkolny naI piEtrzejest przestronny i widny, znajduj4 siE

na nim r62norodne miejsca do odpoczynku: sofy, fotele, stoliki z l<rzeselkami, lawki. Szkola

uczestniczy w projekcie wylszej uczelni, kt6rego celem jest pozyskanie Srodk6w na zakup tablicy

multimedialnej oraz nowoczesnego sprzEtu komputerowego Budynek jest ogrodzony, od ulicy

zamontowane s4 barierki ochronne. W ogrodzie szkolnym zamontowano plac zabaw dla dzieci.

W budynku funkcjonuje stol6wka, zkt6rej bEdqkorzystai uczniowie szkoly podstawowej.

Stwierdzono, 2e nauczyciele planowani do zatrudnienia w szkole podstawowej posiadaj4

kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-IID i do nauczania poszczeg6lnych przedmiot6w

(kl. IV - Vm) oraz dodatkowe kwalifikacje, np: logopeda, psycholog, terapeuta.

15 wrzeSnia20lT r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcuprzekazal organowi

prowadzqcemu szkolg opiniq sanitarnqnr NS/HDMl5l2l4-5117, w kt6rej stwierdzono, ze otoczenie

plac6wki oraz pomieszczenia zlokahzowane na piEtrze I i II budynku mieszczqcego Niepubliczne

Policyjne Liceum og6lnoksztalc4ce ,,AS" i Niepubliczne Gimnazjum ,,AS" w Sosnowcu,

ul. Ostrog6rska 21 spelniajq wymagania bezpieczehstwa oraz higieniczno-sanitarne do prowadzenie

dzialalnoSci w zakresie przeksztalcenia obecnie funkcjonujecego gimnazjum w niepubliczn4 szkolq

podstawow4.
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Organ prowadz4cy szkolg przedlolyl projekt

w Sosnowcu.

Statutu Niepublicznej Szkoly podstawowej,,AS,,

l0' opis ujawnionych nieprawidlowosci w zakresie nieobjEtym kontrolq w zwiqzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydakty cznej, wychowawczej
i opiekuricz ej or az innej dziaralno sci statutowej szkory r prac6wki :

Nie stwierdzono

art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe
zm) zaleca sig:
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tpodpis kontroluiqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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11. Na podstawie

(D2.U.59 zp6hn.
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:
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Ipodpis dy2e'lttora szkoly/placfwki, miejsce i data odbioru protokolu
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Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymaniaprotokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeLen dotyczqcych ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora OSwiaty, ul. powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodo wej z dnia 25 sierpnia
2017 rcku w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. U. z 20r7 r. poz. r65g).
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miejsce i data podpisania protokolu


