DK-SO.5533.2.23.2018

Protok6l kontroli dora2nej

1. Nazwa szkoly/plac6wki,

siedziba: Zaocnta Policealna Szkola Medyczna

PASCAL

w Zawierciu, ul.3 Maja l3

2. Imig i nazwisko dyrektora: Jolanta Kurek
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego na&6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator O6wiaty,
40

-

024 Katowice, ul. Powstafic6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Malgorzata Blach
5

.

Data wydania

NR DK-SO.

i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli : I 9 lutego

20 I 8 r.

3.2.23.2018

553

6. Terminy rozpoczgcia i zakoiczenia kontroli: 22 lutego 2018 r.
7. Tematyka kontroli (zgodna

z

przepisami art. 55 ust. 2 ustawy Prawo oiwiatowe) spelnienie

warunk6w okre6lonych w art 14, ust. 3 ustawy Prawo o6wiatowe z 14 grudnia 2016 r (Dz.U.
z 2017 r.,poz.59 z poin. zm), paez szkolg niepublicm4 o uprawnieniach szkoly publicznej.

8. Czynno5ci kontrolne:
analiza wpisu

w

zawodzie

do ewidencji szk6l publicznych, analiza realizacji

i

klasyfikowania
semestralnych

zgodnoSci

i

z

podstawy nauczania

ramowym planem nauczania, statutu szkoty:

promowania uczni6w, przeprowadzenia egzamin6w,

w

zakresie

w tym egzamin6w

zewngtrznych, analiza dokumentacji przebiegu nauczania, analiza kwalifikacj i

nauczycieli. Dokonano przegl4du bazy szkoty,

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:
Zaoczna Policealna Szkola Medyczna w

Zawierciu

niepublicznych Starostwa Zawierciariskiego

EK

jest

wpisana

do

ewidencji

-4330-02116 (30.09.2016

r.)

EK- 4330-12-2017 (31.08.2017 r), szkola uzyskala uprawnienia szkoly publicmej 4
2016

r.

szk6l

zmiana

wrzeSnia

decyzj4 nr 21 2016 Starosty Zawierciariskiego. Pozytl'wna opinia Sl4skiego Kuratora

Oswiaty RE-KS.543.1.107.2016 z (20.06.2016) dla zawodu opiekun medyczny 532102, posiada

opinig ministra wla6ciwego
Ksztalcenie

w

do

spraw zdrowia NS-2M.804.78.2016.KB (10.05.2016 r.)

zawodzie szkola rozpoczgla

I

wrzednia 2017r. Szkola prowadzi ksztalcenie dla

doroslych w formie zaocznei.

*-'ff;ff'^ srkoty/plac6rki

p o r afa,t

k o n t r o I uJ q c e go /yc h

r,ils

o

o
.
.

o

zawodzie opiekun medyczny jest zgodne z klasyfikacjq zawod6w
w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie HasyJikacji zawod6w
szkolnictwa zowodowego (Dz. U. 2017, poz. 622 z poin. zrn). Cykl ksaalcenia
w zawodzie opiekun medyczny trwa 1 rok (2 semestry). Zaplanowano realizacjg praktyk
zawodowych w wymiarze 160 godzin (l i II semestr).
realizowany program nauczania uwzglgdnia podstawg programowq oke5lonq
w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 3l marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
kztalcenia w zawodach (Dz. U. 2017 , poz. 860),
obowiqzkowe zaigcia edukacyjne s4 realizowane zgodnte z Rozporzqdzeniem MEN
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych plandw nauczania dla publicznych szkol
(Dz. U.2017, poz.703),
stosowane zasady klasyfikowania i promowania sluchaczy oraz przeprowadzanie
egzamin6w sq zgodne z Rozporzqdzeniem MEN z dnia j sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyJikowania i promowania uczni6w i sluchaczy w szkolach publicznych
(Dz.U 22017, poz. 1534),
dokumentacja przebiegu nauczania: ksiEga ewidencji uczni6il sluchaczy, dzienniki
lekcyjne, arkusze ocen prowadzona jest zgodnie z wymaganiami okeilonymi
w Rozporzqdzeniu MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoly i plac6wki dokumentacji przebiegu nauczania, dzialalnoici
wychowawczej i opiekuficzej oraz rodzajdw tei dokumentacii (Dz. U 2017, poz. 1646).
Sprostowania blgdu i oczywistej omylki w dokumentacji szkolnej dokonywane s4 zgodne
ksZalcenie

w

z przepisami prawa.

o

Statut Szkoly obowiqzuje od I wrze6nia 2017 r. radany przez organ szkolg, jest zgodny
z art. 172 \st.z ustawy Prawo oiwiatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U 22017 r., poz.59

zpoLn.zm.).

o

Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia obowi4zkowych zai96 edukacyjnych posiadai4
w sprawie
kwalifikacje okreSlone w Rozporzqdzeniu MEN z dnia lsierpnia 2017
szczegdlowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 , poz. 157 5).

r.

Zaoczna Policealna Szkola Medyczna PASCAL w Zawierciu wynajmuje pomieszczenia
dydaktyczne. Zajgcia odbywajq si9 przy ul. Sienkiewicza 16. Przygotowano pracownig, do
realizacji podstawy programowej ksaalcenia w zawodzie opiekun medyczny. Pracownia
wlposaZona jest w sprzgt i pomoce dydaktycme: modele anatomiczne, atlasy, plansze, filmy
dydaktyczne, foliogramy z zakresu anatomii czlowiek4 stanowisko komputerowe z dostgpem do

intemetu, projektor multimedialny. Liiil<a szpitalne z opr4rz4dowaniem, materac
przeciwodle2ynowy, w6zek inwalidzki, fantom, aparaty do mierzenia ci6nienia, termometry,
poSciel, szafki przyl62kowe, parawany, przybory i Srodki higieniczne, bielizna osobista
i poScielowa, irodki pielggnacyjne, kosze na brudn4 bielizng.

10.

w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku
nieprawidlowoSciami w dzialalno3ci dydaktycznej, wychowawczej

Opis ujawnionych nieprawidlowo6ci
ze

stwierdzonymi

i opiekuriczej oraz innej dzialalno6ci statutowej szkoly/plac6wki:
Nie stwierdzono.
sz*ob'/placdwki

il.
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l. Na podstawie art. 55

ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o6wiatowe (Dz. U

22017, poz 59 z p6in. zrn)- zaleca sig:
Nie

r
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podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protokolu
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu

""""""""

miejsce i data podpisania protokolu

kontroli:

i Liz, .i+.,,rr.oe.

tl;'': i'' i'" i'' i i' i{i

i't

ili

cb-

.;r

.1-23,

"
podpis dyela6r-a
szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotl,wowanych z.aslrzezei dotycz4cych ustalefl
zawartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora Odwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.22017 r. poz. 1658).
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