
DK-BB.5533.2.7.20L8

Protok6l kontroli dorainej

L. Nazwa plac6wki, siedziba: Niepublicznej Plac6wce Doskonalenia Nauczycieli

w Koszarawie, Koszarawa - Bystra 74, 34-322 Koszarawa
2. lmig i nazwisko dyrektora: Marcin Sawicki
3. Nazwa i siedziba org*u sprawujqqego nadz6r pedagogiczny: S[ski Kurator O5wiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaictiw 41a
Imig i nazwisko kontrolujqpego: Ilona Woch
Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 2 stycznia 2018 roku

Nr DK-BB.5533.2.7.2018
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6. Terminy rozpoczEcia i zakoriczenia kontroli: 9 stycznia 201E roku
7. Tematyka kontroii: Realizacja zadai statutowych niepublicznej plac6wki doskonalenia

nauczycieli.
8. Czynno5ci kontolne: analiza dokumentadi - plan pracy plac6wki, za5wiadczenie o wpisie do

ewidencji, a[<t zaloirycielski plac6wki, statut plac6wki, sprawozdanie ztalizacji planu pracy

plac6wki zarokszt<olny 20i61 2OlT,przeprowadzono rozrnowg z dyrektorem plac6wki.

9. Opis ustalonego stanu fattycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo$ci:

Stqlki Kurator Oswiaty podj4l decyzjg na podstawie notatki slu2bowej z dnia l l gnrdnia

2017 roku Nr WE-N.585.169.-20i7,-o przeprowa&eniu konholi dorafnej, kt6rej celem byla ocena

stanu przestrzeganiaprzez Niepublicznq Plac6wkg Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej

przepii6w pruwu w zakresii planowania pracy i sprawozdawczoSci oraz zgodnoSci danych

zawartych we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.
- 
Za1wiadizenie o wpisie do ewidencji niepgblicznych plac6wek doskonalenia nauczycieli

prowadzonej ptzez Samorzqd Wojew6dztwa 
-SqpHego 

zostalo wydane przez Marszalka

Wojew6dztwa'Stqskiego w dniu i grudnia 2009 roku pod numerem 14. Dane zawarte

w z#wiadczeniu o wpisie do ewidencji sq zgodne ze stanem faktycznym.
W toku kontroli ustalono, ze ayrelitor plac6wki przek'azalw dniu 20 listopadt20l7 roku, do

organu prowadz4cego, sprawozdanie z realiiacji planu pracy plac6wki za r9k s.zkolny 20161 2017,

co-jest niezgodne iterminem okreslonym * $ 2g punkt I i2 rozporuqdz,etna MEN z dnia 29

*rzisrria 2016 roku w sprawie plac6wek doskonalenia nauczycieli ( Dz.U. 2016 poz. 1591) oraz,2e

ww. dokument nie rr*rgtgdniuliermin6w realizacji poszczeg6lnych zadan ujgtych w planie pracy na

rok szkolny 2016120L7.
Podstawowym celem Niepubticznej Plac6wki Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie

Bystrej jest wspieranie i inspirowanie os6b i instytucji interesujqpych sig i pracujqpych metodq Marii

Monteisbri. Niipubliczna plic6wka Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej reahzuje swojl

koncepcjg pracy, kt6rej gl6wnym celem jest organizowanie i prowadzenie dzialalno6ci szkoleniowej

i aoraatzei u-kierunkoianej 
- 
na podnlszenie poziomu krvalifikadi zawodowych nauczycieli.

ponadto, inicjuje i wspiera r62ne formy innowiqi i inidatyw w zakresie doskonalenia metod

nauczania, realizacji program6w i podnoszenia jakoSci pracy nauczycieli.

Plan pracy Niepublicznej Plac6wki Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej na

rok szkolny 2O16DOl7z
l. WdraZanie koncepcji klas ucai6w Edukacji Domowej Liceum Montessori

w Bielsku Bialej, Katowicactu Krakowie i Warszawie'

2. Pr ow adzenie Kursu Montessori.
3. Wspieranie ro&ic6w edukujqcych w domu.

4. przygotowanie strategii na taL-ZOf 7-2021dla szk6l Montessori Mountain Schools.



5. Prowadzenia szkoleri i warsztat6w dotyczqpych metody Montessori.
6. Wspieranie rodzic6w w przygotowaniach dzieci do Pierwszej Komunii Swigtei.

Wdraianie koncepcji klas uczni6w Edukacji Domowej Liceum Montessori w Bielsku Bialej,
Katowicach, Krakowie i Warszawie.

o stworzono w paidzierniht 2016 roht precyzyjny Plan Operacyjny dla przeprowadzenia
i pilotowania projehu klasy Montessori dla uczniiw edul<acji domowej w Liceum

. przeprowadzono spotkania relrutacyjne zespolu tutorskiego l0 majo 2017 rolat
w Koszarawie Bystrej

. przeprowadzono spotlmnia kancepcyjne zespolu tutorskiego 24 maja 2017 roku
w Katowicach

. przeprowadzono spotlwnia relcutacyjne z knndydatami do Has 2 w dniach 19 -25 czerwca
2017 rofuwe Wroclmtiu, Warszawie, Katowicach i Kralawie

o zorganizowano pierwsze spotlranie ewaluacyjne dla zespolu tuturfw w sierpniu 2017 rolat
Niepubliczna Plac6wka Doskonalenia Nauczycieli w Koszarawie Bystrej w roku szkolnym

201612017 przygotowala koncepcjg wsp6lpracy z nlodziei4 ucz.4cq sig w Edukacji Domowej
Liceum Montessori w Koszarawie Bystrej. Zorganizowano spotkania mlodzie2y i rodzic6w w celu
zebrania inforrracji dotyczqgych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczni6w. Opracowany zostal
plan operacyjny obejmujqcy lata 2017 do 2021. Gl6wnym zaloi.eniem planu sq cele i zadama
projektu dotycz4cego powstaj4cych klas Montessori LO. Praca oparta zostala na metodzie ,,lean
start-up" , kt6ra zakNada koniecmoSd czgstego kontaktu, ewaluacji, wspierania rokujqcych kierunk6w
pracy i szybkiego rezygnowanie z blgdnie podjgtych kierunk6w dzialaf. Wsparcie tego dzialania to
gupa ekspert6w i partnerzy spoleczni i edukacyjni.

Prowadzenie Kursu Montessori.
o zajgcia odbfu sig w rytmie dwdch tygodniowych sesji, zimowej i letniej
o I sesja 13 - lS lutego 2017
o II sesja j-S lipca 2017
c w htrsie bralo udzial 40 osdb, w tym troje z Ubainy
. noww elementem kursu bylo wprowadzenie umiejgtnoici tutorskichw praqt z ucntiem

W roku szkolnym 201612017 odbyla sig trzecia edycja kursu metody Montessori,
pfizezlrtaoz-ona dla rodzic6w i nauczycieli z terenu calej Polski. Spotkania odbywaty sig w dw6ch

tygodniowych sesjach letrriej i zimowej w celu ulatrvienia uczestnictwa w zajgciach osobom

dojezdrajqcp z daleka. Zajjcia prowadzone byly przez nauczycieli z duirym doSwiadczeniem
zawodowym, kt6rry pracujq w szkolach Montessori. Program kursu to prezentacja pracy

z konkretnymi pomocami dydaktycznymi a tak2e praca uczestnik6w z wykorzystaniem wlasnego

doSwiadczenia zawodowego.

Wspieranie rOdziC6w edUkujlCyCh w dOmU. r(!,1 .: .1-.u..i':il. : r!!; i, 'r111:11r.

o dwa zloty dla edulcacji domowej w Koszarawie Bystrej jeden' l7'wrzbinia 2016 (450

uczestnikdw), kolejny 27 maja 2017 (600 uczestnilaw)
. w olqesie styczefi - czerwiec zorganizowano comiesigczne spotkania dla rodzicdw

zainteresowanych lub szukajqcych wsparcia w ramach edukacji domowej (kaidorazowo
ol<olo I 0- I 4 uczestnikdw)

. we wspolpracy ze Szkolq Podstawowqw Koszarw,tie Bystrej zorganizowano Hasg Montessori
jola grupg t'vticzeniowo hospitacyinq dla rodzicdw z edukacii domowei

o zorganizowano Szkolg lJmiejgtnoici Wychowowczych w dwdch cyHach, pigciogodzinnych
warsztatdw raz w miesiqcu. W zajgciachwziglo 30 os6b (pigtnaicie osdb w lwildej z grup)

../
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W roku szklonym 201612017 plac6wka przeprowadzita szereg szkoleri i spotkan z rodzicami

edukacji domowej dotyczqqych pracy z dzieimi, obslrwacji podopieczrych, udzielania im wsparcia'

Od roku Z1li rczlizowany'jest, wsp6inie z pracownikami Pracowni Rysunku Wyd/atu

Architektury Politechniki Warszawskiej projekt ,,Szkola Patzenia", kt6ry ma na celu wspierad

rodzic6winauczycieliwwysitkachnarzeiznaukirysunkuznaturywszkoleiwdomu'
Zoryantziw*" ,ortuly dwie edycje warsltat6w dla 30 os6b w ramach uruchomienia

dzia\atna Szkoly Umiej gtnoSci Wychowawczych.

Przygotowanie strategii na l*t2017-2021 dla szk6l Montessori Mountain Schools.
-o- 

wrzesiefi spotkanie podsumowujqce poprzedniq strategiq na lata 201 2 - 20 I 6

o paidziernik ZOt 6 - zorganizowano warsztaty z literaturq dotyczqcq takich zagadnieri:

a/ o cenianie ksztaltuj qce

b/ metoda Montessori
c/ ksztalcenie liderdw w szkalach
d/ metoda tutoringuw szlrole

. w styczniu 2017 we wspolpracy z Instytutem Badari Edukacyjnych przeprowadzono badania

dotyczqce,,klimatu szk6l "
o w lutym 2017 zorganizowano spotkania i wyWad dotyczqce nauczania matematyki z Panem

Pr ofe s or em Zb igniew em S emadeni
. w marc, prrrpio*adzono warsztaty dotyczqce wartoici jakimi chcq sig kierowat nauczycieli

pl ac 6w ek obj g tych str at e gi q
c w kwietnru ipioto*ano iekst listu do pracownikiw szkaly dotyczqcy ich plandw i oczekiwafr

W lipcu 2Oi6 roku zorganizowano i przeprowadzono we wspolpracy ze szkolami MMS

analizg realiiowanej strategii piacy szkoly ziat iOtZ-ZOtS, kt6rej celem _bylo 
sformtrlowanie na

podstawie przedstafronych wniosk6w nowej strategii i wizji na lata 2:0fi - ?frzL'
' 

Zniganizowano spotkania z ekspertami z lJniweriyt.tu Warszawskiego i Instytutu Badan

Edukacyjnych. Odbyto 
'sig 

spotkanie dotyczqpe nauczania matematyki dzieci z klas I-I['
Analizowano w zespolach nauczycieii leiftry dotyczqce nauc.zania ksztaltujqcego' m9loqy

Montessori, wylaniania lidir6w. Efektem pracy brtiWz1let,- Strategia.szk6l MMS na lata 2017-

2021. Aktualnie NPDN w Koszarawie eystrej wipOlpracuje z liderami poszczeg6lnych zespol6w

w celu przygotowania plan6w dzialaniana najbliZsze cztery lata.

Prowadzenia szkolei i warsztat6w dotyczlcych metody Montessori'
. przeprowqdzono trzy dwudnio*r-*oititoty metody Montessori dotyczqce trzech obszardw

nauczania; pr4trody, matematyki i jgzylca polskiego

o objgto opiekq i wsparciem, zorganizowano dwa spotkania dla zespolu tworzqcego nowq

szlalg Montessori w Kolebach,
. zorgaryizowano,wipdtnie w lundacjq SolidarnoSci Migdzynarodowei przy Ministerstwie

, Epiout,fugranicriych, spotkanie siudyjne dla nauczycieli i pracownikdw ofwiaty

ubairbkiego ZiPoroha
We wrzesniu ZritO zorganizowano cykl warsztat6w Montessori z poszczeg6lnVch obvar6l

edukacyjnych: przedszkolny, matematycfrry', przyrodniczy, jQzykoovy, w kt6rych bralo udzial po 30

nuo.rydirii. Od marca 201.7 roku plac6wt'a^wipiera dyiekiora i grupe nauczycieli nowej szkoty

ffi#.*,i-*-Z** - Kolebach-. w lipcu iotz rot rozpoczgla sig kolejna edycja kursu

Montessori.lJczeslniczy w nim ponad 30 os6b.

Wspieranie rodzic6w w przygotowaniach dzieci do Pienvszei Komunii Srvigtej'

o od dw6ch lat w porozumieniu z Wydzialem Katechetyczrrym Kurii Bielsko Zywieckiej, przy

wspolpracy z Ob. Dominilmnami z Katowic i Parafiiw Krzyiowei, organizowane sq
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worsztaty nqipe tw celu wsprcie Ro&icdw przygotowujqcych woje &leci do
sabanena Pierwszej Komwii Sviguj

o odpatdzlernifu 2016 dokwienis 2017 przeprow&ono wei6 traddtowychwnsztatdw,
w lodrychwziglo t dzid 76 osdb

t w kddego &tiq warsztddw odbywdy stg zqigcia dla cafuh rdzirl lub saqtch rodzicdw,
n W czasie &ieci midy zqjgctaw Hssach Montessori

. tt Wyrszym ohesie pneprowafuono /20 gofuin zalee.
\V ranach wspiorania roazi&w w przy,gotowiniu dzicii do Pierunwoj Komunii Swigte3, przy

wsp6lpracy z zakonenr OO Dominikan6w z Katowic oraz po uzyskrniu zgdy Wydzialu Karcchezy
Dieccqii Bielsko ZywiocHeS prze,proundzona zostda kolejna edycja nnrsztat6w wspierajqpych
i irepiruiqsych p{zic6w ptzygotornrjryych swoje dzieoi do Picmrzoj Komunii S}vittcj.

W czuie warsztat6w rodzice v{raz. z dziedmi po4qit r6tnc formy pracy, pozrmalajqcc im na
leptzc aoarmieirie poznawanych hofui i waftotci. Zal*iaprowadzonc byty w Szkolc Fbdstawowej
w Koszar,awie Bystrej. i Ko$eiele Parafidnym w lGzyrowoj. Zajgcia ciagzQ sle ogonnym

'ze 
shnricndzoqrot mElrr6uurvwve.;.,tmi w dzialalnojci dyd"kry;]' -rty*ot 

"GI
i opiehriozej o1azinrej ddslalno60i geh&urci plac6urki: nie rtrbn&ono.

11. Na podstrwie srt, 55 ust. 4 usaury z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe (Dz.

V,mfi poz59 ze zmiammi) nio nydrpozrhcsi.
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mlejrce i dstq odbiomProtokolu

Dyrcteorowi plrcdw| v tqrninie 7 hi roborrryh d &ria otzytania protokdt t$f.oli, prryslWtli2,nrwo z$owyia

i:iirryin [i^t*i*ya zatn* eqiqcych *stetd imotych_w protohde.u.y?li 4! eX
'&;t6,;;."f*,tiand* tto, lo-azl xamtci'zgaetic z i ll_wt. I nrro,u'u&wa!4ntsta tufukacJl Noofuwej z

t u Z5'twpaia 2017 roh w spwte na&orupedagogiawgo (Dz. U. z 2017, pu'. l65E)
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