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Protok6l kontroli dorar:Znej

1 . Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Szkola Podstawowa dla Doroslych w Sosnowcu

Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Sienkiewicza 25, 4l-200

Sosnowiec .

2. Imig i nazwisko dyrektora: Agnieszka Olszowy

3. Nazrva i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogicmy: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstaric6w 4la

4. Imig i nazwisko kontroluj4cego: Malgorzata Blach

5. Data wydania i numer upowainienia do przeprowadzenia kontroli: 16lutego2018r.

NR DK-SO.5533 .2.21.2018

6. Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroli: 20 lutego 2018 r'

7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 usl. 2 ustawy Prswo oiwiatowe) spelnienie

warunk6w okreslonych w art 14, ust. 3 ustawy Prawo oiwiatowe z 14 grudnia 2016 r.

(Dz.tJ. z 2Ol7 r., poz.59 z poin. zm.), przez szkolE niepubliczn4 o uprawnieniach szkoly

publicznej.

8. Czynno6ci kontrolne:

analiza wpisu do ewidencji szk6l publicmych, analiza realizacji podstawy nauczania

w zawodzie - zgodnosci z ramowym planem nauczania, statutu szkoty: w zakesie

klasyfikowania i promowania ucmi6w, przeprowadzenia egzamin6w, analiza dokumentacji

przebiegu nauczania, analiza kwalifikacj i nauczycieli. Dokonano przeglqdu bazy szkoly.

szkob'/plac6v ki poralaly *ontrolujqcega/ych^ i

iptA

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

Szkola Podstawowa dla Doroslych w Sosnowcu Zakladu Doskonalenia Zawodowego

w Katowicach jest wpisane do ewidencji szkol niepublicznych Prezydenta Miasta Sosnowca

pod nr w8D.21430.1.11.2017.MKJ (10.04.2017 r), uzyskala uprawnienia szkoly publicmej

I wrzesnia 2017 r. decyzjl Prezydenta Miasta Sosnowca nr 2/073 z uwzglgdnieniem zmian.

Pozytywna opinia slqskiego Kuratora Oswiaty DK-SO.543.2.2017 (30.03.2017). Ksaalcenie

szkola rozpoczgla I wrzesnia 2017r. Szkola prowadzi ksztalcenie dla dorostych w formie

stacjonamej

-W::



a

realizowane programy nauczania uwzglgdnia podstawg programow4 okeSlonq

w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz podstowy programowej ksztalcenia og6lnego dla szkoly

podstawowej, w tym dla ucznidw z niepelnosprawnoiciq intelektualnq w stopniu

umiarkawanym lub znacznym, l<sztalcenia ogdlnego dla bran1owej szkoly I stopnia,

l<sztalcenia ogdlnego dla szkoly specjalnej przysposabiajqcej do pracy oraz l<sztalcenia

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

obowiqzkowe zajgcia edukacyjne s4 realizowane zgodnie z Rozporzqdzeniem MEN

z dnia 28 marca 2017 r. w sprowie ramowych plan6w nauczania dla publicznych szkol

(Dz. U. 2017 , poz. 703 ),

stosowane zasady klasyfikowania i promowania sluchaczy oraz przeprowadzanie

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

oceniania, HasyJikowania i promowania ucznidw i sluchaczy w szkolach publicznych

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

dokumentacja przebiegu nauczania: ksigga ewidencji uczni6 sluchaczy, dzienniki

lekcyjne (prowadzone w formie elektronicznej) , arkusze ocen prowadzona jest zgodnie

z wymaganiami okredlonymi w Rozporzqdzeniu MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoly i placdwki dokumentacji

przebiegu nauczania, dzialalnoici vychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajdw tej

dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646). Sprostowania blgdu i oczyrvistej omylki

w dokumentacji szkolnej dokonywane s4 zgodne z przepisami prawa.

Statut Szkoly obowipuje od I wrzeSnia 2017 r., nadmry pruez organ szkolg

w dniu 23.01.2017 r., jest zgodny z ut. 172 lst. 2 nstary Prawo oiwiatowe

z 14grudnia2016r. (D2.U.2017 r., poz.59 zpoin. zm.).

Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia obowipkowych zajgi edukacyjnych posiadaj4

kwalifikacje okreSlone w Rozporzqdzeniu MEN z dnia I sierpnia 2017 r. w spral,ie

kwaliJikacji wymaganych od nauczycieli (DZ. U. 2017, poz. 1575).

p o rala,' y * o n I r o I uJ q c e I o / y c h

Szkola Podstawowa dla Doroslych Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

posiada wlasne pomieszczenia dydaktyczne. Wyposir2enie pomieszczeri dydaktycznych (9

sal lekcyjnych), kt6rymi dysponuje szkol4 zapewnia realizacjg podstawy programowej

w zakresie ksztalcenia og6lnego. W szkole s4 pracownie: j. polski i historia, jgzyki obce, do

realizacji przedmiot6w Scislych, biblioteka szkoln4 pracownia komputerowa wyposa2ona

}*'*,
s.kou/plac6w ki

N



w 20 stanowisk z dostgpem do intemetu, skaner, drukarka, tablica interaktywn4 projektor

multimedialny

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwipku

ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalno3ci dydaktycznej, wychowawczej

i opiehrnczej oraz innej dzialalno5ci statutowej szkoty/plac6wki:

Nie stwierdzono.

I l. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnra z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe (Dz. U

z 2017 , poz 59 z p6tn. zm)' zaleca sig:

, I rnrl,vor ll,ilKv
l.r'.. ..' .'. ... .'. ...

podpis kontrolujqcego, mieisce i data podpisania protokolu

Nie wydano
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"'ffi^d,m."12. P tokofu kontroli:

c.,...9,ih,1q!? t.....
podpis dyrehora szkoly/plac6wki, miejsce i data odbioru protokalu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeleh dotycz4cych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora O6wiaty, ul. Powstaic6w 4la, 40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
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podpts dyrektora szkoly/plac6u,ki, miejsce i data podpisania protokolu


