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Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkotyiplac6wki, siedziba: Szkola Bran2owa

Zakladu Doskonalenia Zawodowego

w

I

Stopnia

w Dqbrowie

G6rniczej

Katowicach' ul. Zqbkowickt 44, 42453

D4browa G6rnicza.

2. Imig i nazwisko dyrektora: Agnieszka Olszowy
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kuator O6wiaty,
40

-

024 Katowice, ul. Powstaric6w 4l a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Blach
5. Data wydania i numer upowdnienia do przeprowadzenia kontroli: 16 lutego 2018 r.
NR DK-SO.553 3.2.22.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: 20 lutego 2018 r.
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 160 ust.
warunk6w okre5lonych

w art

I

ustawy Prawo oiwiatowe) spelnienie

14, ust. 3 ustawy Prawo oiwiatowe

z 11 grudnia 2016 r.

(Dz.U. z 2017 r., poz.59 z poin. zm), przez szkolg niepubliczna o uprawnieniach szkoly
publicmej

.

8. CzynnoSci kontrolne:

analiza wpisu

w

zawodzie

do ewidencji szk6l publicznyclq araliza rcalizacji

-

klasyfikowania

zgodnosci

i

z

podstawy nauczania

ramowym planem nauczania, statutu szkoly:

promowania uczni6w, przeprowa&enia egzamin6w,

w tym

w

zakresie

egzamin6w

zewngtrznych, naliza dokumentacji przebiegu nauczani4 analiza kwalifikacji nauczycieli.
Dokonano przegl4du bazy szkoly,

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowo(ci:

Szkola BrarZowa I Stopnia w Sosnowcu ZakJadu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

jest wpisane do ewidencji szk6l niepublicznych Prezydenta Miasta D4browy G6miczej pod
nr WO.4430.1.3 .2015 (24.08.2015 r), zmian 2drua12.07.2017 r., uzyskala uprawnienia szkoly

publicznej 24.08.2015

r.

decyzj4 Prezydenta D4browy G6miczej WO.4430.1.3.2015

z uwzglgdnieniem zmian Qtrzel<sztalcenie). Od

d)'re hora s. koly /p Ia c 6t' h i

$lftr

I

wrze5nia 2017 r. Szkola prowadzi ksztalcenie

parafatykontolujqcego/ych /

\N

dla mlodzieiry

w formie

stacjonarnej

w klasie wielozawodowej (kucharz, monter

zabudowy

robot wykoriczeniowych).

Ksztalcenie

w zawodzie kucharz 512001 i monter zabudowy rob6t wykoriczeniowych

712905 jest zgodne

z klasyfikacj4 zawod6w - Rozporzqdzenie MEN z dnia 13 marca

2017 r. w sprawie Hasyfikocji zowodiw szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2017, poz.
622 zpbin. zn.).
a

s4

obowiqzkowe zqgcia edukacyjne og6lnoksaalc4ce

realizowane zgodnie

z Rozporzqdzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podsta+,y programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej l<sztalcenia ogdlnego dla szkoly

podstawowej,

w

tym dla uczni6w z niepelnosprawnoiciq inteleldualnq w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, ksztalcenia og6lnego

dla branZowej szkoly I

l<sztalcenia og4lnego dla szkoly specjalnej przysposabiajqcej do

stopnia,

pracy oraz l{sztdlcenia

ogdlnego dla szkoly policealnej (Dz. U.2017 , poz. 156),
a

stosowane zasady klasyfikowania

i

promowania uczni6w oraz przeprowadzanie

egzamin6w sq zgodne z Rozporzqdzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017
oceniania, Hasltfikowania

i promowania uczniiw i

r.

w sprawie

sluchaczy w szkolach publicznych

@z.U .2017 , poz 1534),

dokumentacja przebiegu nauczania: ksigga ewidencji

lekcyjne, arkusze ocen prowa&ona

jest zgodnie

uczni6d sluchaczy, dzienniki

z

wymaganiami oke6lonymi

w Rozporzqdzeniu MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoly i placdwki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici

i

wychowawczej

opiekuficzej oraz rodzajdw tej dokumentacji @2. U 2017, poz. 1646).

Sprostowania blgdu i oczyrvistej omylki w dokumentacji szkolnej dokonywane s4 zgodne
z przepisami prawa.

Statut Szkoly obowi4zuje od 1 wrzefnia 2017 r. nadany przez orgut prowadzqcy szkolE
02.05 .2017 r.-

r.

jest zgodny z art. 172 ust.

(Dz.U z 2017

r.,

2

ustawy Prawo o6wiatowe z 14 grudnia 2016

poz. 59 z poin. zm).

Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia obowipkowych zaj96 edukacyjnych posiadaj4

kwalifikacje okre5lone w Rozporzqdzeniu MEN z dnia

I

sierpnia 2017

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 22017 , poz.
Bran'2owa Szkola

I

Stopnia

w Dqbrowie G6miczej

)rafala dtrelooru szkolr,/placdreki

[,'],u^

w spru*-ie

157 5).

ZakJadu Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach korzysta z pomieszczefi dydaktycznych O6rodka Szkolenia
.

r.

i

Wychowania

parala/y kontrcl4qcego/ych

s
"t

OHP

w

D4browie G6miczej. Przedmioty og6lnoksaalc4ce realizowane s4

salach

dydaktycznych o6rodku. Zajgcia praktyczne ucmiowie realizuj4 na podstawie um6w z OHP.
Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane bgd4 podczas 6 tygodniowych kurs6w na

tumusach doksztalcania zawodowego

w

O6rodku Doksztalcania

i

Doskonalenia

Zawodowego wGliwicach.

lOopis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrolq
ze

stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami

w

w

zwiqzku

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoty/plac6wki:

Nie stwierdzono.
I I 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. zrn)' zaleca sig:

Nie wydano

.

)-

))1/))(,,.. Irof,,* i,

,

tt tut

onld, ?.o'l{

t

pbdpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
e

Dvnsl(rRA
u

.......fo ill,q,n(c.,...8J...Q.a,.&/9.{j.

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

10. Po

protokolu kontroli:

4.fl(f....!i..Ql, !,9J8.r,...
podpis dyreloora szkof/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2efi dotycz4cych ustalefr
zawartych w prctokole konholi do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024
Katowice, zgodnte z $ 18 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.22017 r. poz. 1658).

' wpisad aktualny publikator
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