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Protok6i kontroli doraZnej

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

Niepubliczna Policealna Szkola Farmaceutyczna ,,MEDAN" jest wpisana do ewidencj i szk6l

niepublicznych Prezydenta Miasta Sosnowca pod nr WED'MKJ 4324-l-10102 (10.03.2003 r.),

zmiana WED443O.|.24.2O17.MKJ (31.08.2017 r), uzyskala uprawnienia szkoly publicmej 10

marca 2003 r. decyzjq nr wED.MKJ.4321-ll03 (Prezydent Miasta). Pozytywna opinia slqskiego

Kuratora Oswiaty DK-SO.543.8.2017 (24.08.2017 r.) dla zawod6w asystentka stomatologiczna-

325102 i higienistka stomatologiczna 325101. Posiada opinie ministra wlaiciwego do spraw

zdrowia NSI.804 .149.2017 .KB i NSI.804.54.201 7 .KP (21.07 .2017 r.). Ksaalcenie w zawodach

szkola rozpoczgla 1 wrzeSnia 2017 r. Szkola prowadzi ksaalcenie dla mlodziezy w formie

stacjonamej.
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1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Niepubliczna Policealna Szkola Farmaceutyczna

,MEDAN" w Sosnowcu, ul. Partyzant6w 1l' 41-200 Sosnowiec

2. Imig i nazwisko dyrehora: Marzena Sternal

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 41 a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Blach

5. Data *ydania i numer upowajnienia do przeprowadzenia kontroli: 16 lutego 2018 r.

NR DK-SO.5533.2.18 2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: 19 lutego 2018 r.

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prqwo oiwiatowe) spelnienie

warunk6w okreSlonych w art 14, ust. 3 ustawy Prawo o6wiatowe z 14 grudnia 2016 (Dz.U

z 2017 r., poz.59 z poin. zm). przez szkolg niepublicznEo uprawnieniach szkoty publicznej.

8. CzynnoSci kontrolne:

analiza wpisu do ewidencji szk6l publicmych, analiza realizacji podstawy nauczania

w zawodzie - zgodnoSci z ftrmowym planem nauczani4 statutu szkoly: w zakesie

klasyfikowania i promowania ucmi6w, przeprowadzenia egzamin6w, analiza dokumentacji

przebiegu nauczania, analiza kwalifikacji nauczycieli. Dokonano przegl4du bazy szkoly.



a Ksztalcenie w zawodach: asystentka stomatologiczna 325102 i higienistka

slomatologicma 325101 jest zgodne z Rozporzqdzeniem MEN z dnia 13 marca

2017 r. w sprawie klasyfikacji zowoddw szkolnictwa zawodowego (Dz.U.22017, poz.

622 z p6im. zm.). Cykl ksztalcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna trwa I rok

(2 semestry), w zawodzie higienistka stomatologiczna 2lata (4 semestry). Zaplanowano

realizacjg praktyk zawodowych w wymiarze 160 godzin dla kazdego z ww. zawod6w,

realizowane programy nauczania uwzglgdniaj4 podstawg programowq okeSlon4

w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 3l marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej

l<sztalcenia w zawodach (Dz. U. z 2017, poz. 860),

obowi4zkowe zajgcia edukacyjne s4 realizowane zgodnie z Rozporzqdzeniem MEN

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planiw nauczania dla publicznych szk6l

(Dz. U. 2017 r, poz. 7 03,),

stosowane zasady klasyfikowania i promowania uczni6w oraz przeprowadzanie

egzamin6w s4 zgodne z Rozporzqdzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie

oceniania, HasyJikowania i promowania uczni6w i sluchaczy w szkolach publicznych

(Dz.U 22017, poz. 1534),

dokumentacja przebiegu nauczania: ksigga ewidencji uczni6 sluchaczy, dzienniki

lekcyjne, arkusze ocen prowadzona jest zgodnie z wymaganiami okeSlonymi

w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprowie sposobu prowadzenia przez

publiczne przedszkala, szkoly i placdwki dohtmentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici

wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajdw tej dokumentacji (Dz. U 2017, poz. 1646).

Sprostowania blgdu i oczywistej omylki w dokumentacji szkolnej dokonywane s4

zgodnie z przepisami prawa.

Statut Szkoly obowiqzuje od 1 wrze5nia 2017 r. nadany mstal przez organ szkolg

I wrze5nia 2017 r., jest zgodny z art. 172 ust. 2 ustawy Prqwo oiwiatowe z 14 grudnia

2016 r. (Dz.U 22017 r., poz.59 z po:2n. m.).

Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia obowiqzkowych zajg6 edukacyjnych posiadaj4

kwalifikacje okreSlone w Rozporzqdzeniu MEN z dnia I sierpnia 2017 r. w sprawie

szczegdlowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U.22017, poz. 1575).

Niepubliczna Policealna Szkola Farmaceutyczna ,,MEDAN" w Sosnowcu posiada wlasne

pomieszczenia dydaktyczne, kt6re s4 przygotowane do realizacji podstaw programowych

w zawodzie higienistka stomatologiczna i asystentka stomatologiczna, np. pracownia jgzykowa,

komputerowa, anatomiczna. do 6wiczefi przedklinicznych, kt6re wyposa2one sq w pomoce
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dydaktyczne i sprzgt niezbgdny do realizacji podstaw programowych: modele anatomiczne,

filmy dldaktyczne, fantomy (dziecko, osoba dorosla), fantom do iwiczei z modelami szczgki

i zuchwy, defibrylator, modele jamy ustnej, glowy c"aszki, elementy ukladu stomatologicznego,

wzorce zgb6w, unit stomatologiczny, autoklaw, zgrzswark4 myjka ultradZwigkowa, lampa do

utwardzania wypelnieri, monitor do fotela kamera zewn4transtna, piaskarka stomatologiczna

montowana na turbing, koferdam - zestaw z naruQdziani, stanowisko komputerowe dla

nauczyciela z dostgpem do intemetq skanerem i projektorem multimedialnym, programy

komputerowe z zakresu anatomii, edukacj i zdrowotnej. Stwierdzono, 2e nie zatrudniono

w roku szkolnym 201712018 nowych nauczycieli.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zku

ze stwier&onymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalno6ci statutowej sz.koly/plac6wki:

Nie stwierdzono.

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. U

z 2017 , poz 59 z p6in. zm)' zaleca sig:
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podpis dyrehora szkoly/placiwki, miejsce i data podpisania protol<X1q,..

12. PoSr,r'iadczenie odbioru protokolu kontroli:
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p"Artfr;;##!1k"fu/4ac6wki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
przysfuguje prawo zgloszenia pisemnych, umotyworir'anych zastrzeaeh dotycz4cych ustalef
zawartych w protokole kontroli do Sl4rkiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstanc6w 41a 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacj i Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
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