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Protok6l kontroli doralnej

1. Nazwa szkoty/plac6wki, siedziba: Szkola Bran2owa

I

Stopnia

w

Sosnowcu Zakladu

Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Sienkiewicza 25r 41-200 Sosnowiec.

2. Imig i nazwisko dyrektora: Agnieszka Olszowy
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego na&6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O5wiaty,
40

-

024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Blach
5. Data wydania i numer ugrry1g1ie;ria do przeprowadzenia kontroli: 16 lutego 2018 r.
NR DK-SO.s53 3.2.:ci1.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakofczenia kontroli: 20 lutego 2018 r.
7. Tematyka kortroli (zgodna

z

przepisami ort. 180, ust.

I

ustawy Prawo oiwiatowe) spelnienie

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

U. z 2017 r., poz.59 z po2n. zm), przez szkolg niepublicm4 o uprawnieniach

szkoty

publicznej.

8. Cz.vnnoici kontrolne:

analiza wpisu do ewidencji szk6l publicmych, analizz rcalizacji podstawy nauczania

w

zawodzie

-

klasyfikowania

zgodnoSci

z

ramowym planem nauczania, statutu szkoly:

w

zakresie

i promowania uczni6w, przeprowadzenia egzamin6w, w tym egzamin6w

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

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

Bran2owa Szkola I Stopnia w Sosnowcu Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

jest wpisane do ewidencji szk6l niepublicznych Prezydenta Miasta Sosnowca pod
nr WED.4430.1 .19.2017.MKJ (04..07 .2017 r), uzyskala uprawnienia szkoly publicznej
I wrzeSnia 2017 r. decyzjq Prezydenta Miasta Sosnowca nr 3/09 z uwzglgdnieniem zmian
Qtrzeksztalcenie). Od I wrze5nia 2017 r. Szkola prowadzi ksaalcenie dla mlodzieZy w formie
stacjonamej

w

zawodach

o 3 letnim cyklu ksaalcenia: lakiemik 713201. monter
parolo )'
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system6w

kon t rc

I uJ

qce go yc h
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tt'

ruroci4gowych 712613, mechanik pojazd6w samochodowych 723103, sprzedawca 522301,
kucharz 512001, fryzjer 514101.

Ksaalcenie

w

zawodach lakiernik 713201, monter system6w ruroci4gowych

7l26l3,mechanik pojazd6w samochodowych 723101, sprzedawca 522301, kuchmz
512001, fryzjer 514101 jest zgodne

z klasyfikacjq zawod6w

Rozporzqdzeniem MEN

z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie HasyJikacji zowoddw szkolnictwa zawodowego (Dz.

U.2017, poz. 622 z pbin. zm.),
realizowany progftun nauczania zawodowego uwzglgdnia podstawE progftlmowq ww.
zawod6w okreSlon4

w

Rozporzqdzeniu MEN

z dnia 3l marca 2017 r. w sprcrwie

podstawy programowej l<sztalcenia w zowodach (Dz. U.2017, poz. 860),

obowipkowe zajgcia edukacyjne og6lnoksztalc4ce s4 realizowane zgodnie
z Rozporzqdzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztalcenia og6lnego dla szkaly

podstawowej,

w tym dla uczniiw z

niepelnosprav'noiciq intelehualnq

umiarkowanym lub znacznym, ksztalcenia ogdlnego
l<sztalcenia og6lnego dla

dla bran2owej szkoly

szkof specjalnej przysposabiajqcej

do

w

stopniu

I

stopnia,

pracy oraz lsztalcenid

ogdlnego dla szktly policealnej (Dz. U . 2017 , poz. 356).

stosowane zasady klasyfikowania

i

promowania uczni6w oraz przeprowadzanie

egzamin6w s4 zgodne z Rozporzqdzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017
oceniania, Hasyfilawania

i promowania

ucznidw

i

r.

w sprawie

sluchaczy w szkolach publicznych

(Dz.U. 2017, poz. 1534),
a

dokumentacja przebiegu nauczania: ksigga ewidencji

lekcyjne, arkusze ocen prowadzona

jest zgodnie

uczni6

z

sfuchaczy, dzienniki

wymaganiami okreSlonymi

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

i

opiekurtczej oraz rodzaj6w tej dokumentacji @2. U.2017, poz. 1646).

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

Statut Szkoly obowiqzuje od

jest zgodny z art. 172 ust.
poz.

2

I wrzeinia

2017 r. nadany

pnez

otgan szkolg 02.05.2017 r.

ustawy Prawo o6wiatowe z 14 grudnia 2016

r. (Dz.U

2017.

59 z poin. zm)

parala y kontrolulqcego
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Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia obowi4zkowych zajgd edukacyjnych posiadajq

a

kwalifikacje okredlone w Rozporzqdzeniu MEN z dnia
kw al ifi kacj i wymagany

ch

od nauc zyc

ie I i

(DZ.

U.

I

sierpnia 2017

20 17, poz.

1

57

r.

w sprowie

5).

Bran2owa Szkola I Stopnia w Sosnowcu Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

posiada wlasne pomieszczenia dydaktyczne. Wyposa2enie pomieszczef dydaktycznych

(9 klasopracowni) zapewnia realizzcjE podstawy programowej w zakesie ksztalcenia
og6lnego i podstawg programowq ksaalcenia w zautodzie technik informatyk 351203, np.
pracownie:

j.

polski

i

historia jgzyki obce, do przedmiot6w dcislych, biblioteka szkolna.

pracownia komputerowa wyposazona

w 20 stanowisk z dostgpem do intemetu,

skaner,

dmkarka, tablica interaktywna, projektor multimedialny. Podczas realizacji podstawy
programowej teoretycznych przedmiot6w zawodowych szkola korzysta
pracowni oraz na podstawie um6w z pracowni w C

KZiUw

Sosnowcu

z

wlasnych

iCKZiU

w Myslowicach. Zajgcia praktyczne realizowane s4 na podstawie um6w z pracodawcami.

10.
ze

Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci

stwierdzonymi nieprawidlowo5ciami

w

w

zakresie nieobjgtym kontrolq

w

zwiEzku

dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie stwierdzono
I

I

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U

22017, poz 59 z p6in. znr)' zaleca sig:
Nie wydano
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podpis dyrehora szkoly/plac6wki, miejsce i data podpisania protokolu
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