DK-SO.5533.2.10.2018

Protok6l kontroli doralnej

l. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba:

Taoczna Policealna Szkola Zawodowa PASCAL

w Zawierciu, ul. 3 Maja 13

2. Imig i nazwisko dgektora: Jolanta Kurek
3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczry: Sl4ski Kurator OSwiaty,
40

-

024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

4. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Malgorzata Blach
5. Data wydania i numer upowa2nienig do przeprowadzenia kontroli: 19 lutego
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6. Terminy rozpoczgcia i zakoficzenia kontroli: 22 lutego 2018 r.
7. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 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 poin. zm.), przez szkolE

niepubliczn4

o

uprawnieniach szkoly

publicznej.

8. CzynnoSci kontrolne:
analiza wpisu

w

zawodzie

-

klasyfikowania
semestralnych

do ewidencji szk6l publicznych, araliza realizacli podstawy

i

zgodnodci

i

z

ramowym planem nauczani4 statutu szkoly:

promowania uczni6w, przeprowadzenia egzamin6w,

w tym

nauczania

w

zakesie

egzamin6w

zewngtrznych, analiza dokumentacji przebiegu natczania, analiza kwalifikacji

nauczycieli. Dokonano przegl4du bazy szkoly.

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

jest

Zawierciu

wpisana

do

ewidencji szkol
niepublicznych Starostwa Zawierciariskiego EK-4330-02113 (28.03.2013 r.) zmiana EKZaocznaPolicealna Szkola PASCAL w

4330.9.2017 (05.09.2017 r), szkola uzyskala uprawnienia szkoly publicmej 5 wrze6nia 2013 r.

decyzj4 w 3/2013 Starosty Zawierciariskiego. Pozytywna opinia Sl4skiego Kuratora Oswiaty
DK.SO.543.5.2017. Ksztalcenie
Szkola prowadzi ksztalcenie dla

w

zawodzie florysta szkola rozpoczgla 1 wrzeSnia 2017 r.

doroslych w formie zaocznej.

yr,(
br&bro szwplac6eki

pardf.l/ykontrolujqcego/ych
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ksaalcenie w zawo&ie florystajest zgodne z klasyfikacjq zawod6w w Rozporzqdzeniu
|zIEN z dnia I3 marca 2017 r. w sprawie HasyJilacji zowod6w szkolnicrwa zawodowego
(Dz. U. 2017 , poz. 622 z p62n. zn). Cykl ksaalcenia w zavrodzie florysta trwa 1 rok (2
semestry). Zaplanowano realizacjg praktyk zawodovrych w wymiarze 160 godzin (I i II
semestr).

realizowany program nauczania uwzglgdnia podstawg programow4 oke6lon4
w Rozporzqdzeniu MEN z dnia 3l marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej
l<sztalcenia w zawodach (Dz. U.2017 , poz. 860),

a

obowiqzkowe zajgcia edukacyjne s4 realizowane zgodnie z Rozporzqdzeniem MEN
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych plan6w nauczania dla publicznych szk6l
(D2.U.2017,po2.703),
stosowane zasady klasyfikowania i promowania sluchaczy oraz przeprowadzanie
egzamin6w sq zgodne z Rozporzqdzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprowie
oceniania, Hasyfikowania i promowania uczniiw i sluchaczy w szkolach publicznych
(Dz.U 22017, poz. 1534),
dokumentacja przebiegu nauczania: ksigga ewidencji uczni6 sluchaczy, dzienniki
lekcyjne, arkusze ocen prowadzona jest zgodnie z wymaganiami okre6lonymi
w Rozporzqdzeniu MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoly i placiwki dokumentacj i przebiegu nauczania, dzialalnoici
wychowawczej i opiekuiczej oraz rodzajdw tej dokumentacji (Dz. U 2017, poz. 1646).
Sprostowania blgdu i oczywistej omylki w dokumentacji szkolnej dokonywane s4 zgodne
z przepisami prawa.

Statut Szkoty obowiqzuje od 1 wrzeSnia 2017 r. nadany przez organ szkolg, jest zgodny
z art. 172 ust.2 ustawy Prawo oiwiatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U z 2017 r., poz.59

zpoin.zm.).
Nauczyciele zatrudnieni do prowadzenia obowiqzkowych zajgi edukacyjnych posiadajq
kwalifikacje okre5lone w Rozporzqdzeniu MEN z dnia lsierpnia 2017 r. w sprawie
szczegdlowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 22017, poz. 1575).

Zaocma Policealna Szkola Zawodowa PASCAL

w

Zawierciu wynajmuje pomieszczenia

dydaktyczne. Zajgcia prowadzone sq w budynku przy ulicy Obrorlc6w Poczty Gdanskiej 95.

do realizacji podstawy programowej ksaalcenia w zawodzie
florysta, kt6ra wyposazona jest: instalacjg elektryczn4 i wodno-kanalizacyjnq, stanowisko

Przygotowano pracownig,

komputerowe dla nauczyciela z dostgpem do Intemetu i

z pakietem program6w biurowych,

ekan projekcyjny, skaner, drukarkg, cyfiowy aparat fotograficzny. Stanowiska rysunkowo-malarskie, materialy, narzQdzia rysunkowe i malarskie, plansze, albumy i katalogi z zakresu
historii sauki, historii dekoracji rodlinnych, prezentacje multimedialne i filmy dydaktycme,
plansze przedstawiaj4ce material rodlinny i Srodki techniczne, katalogi material6w i wyrob6w,

projektor multimedialny, stanowiska do komputerowego projektowania wyrob6w, material
roSlinny: kwiaty, roSliny utrwalone, materialy dekoracyjne, podstawowe i pomocnicze Srodki
parala
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techniczne, naczyrria i pojemniki, zestawy podloZy kwiatowych, zestawy nawoz6w i material6w

do pielggnacji ro6lin, sprzgt do pielggracji rodlin, prasE do suszenia ro5lin, tablicg bial4
bezpylow4.
10.

w zakesie nieobjgtym kontrol4 w zwiEzku
ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej
Opis ujawnionych nieprawidlowo5ci

i opiekuficzej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:
Nie stwierdzono.
I l. 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. zm)- zaleca sig:

Nie wydano
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12. Podwiadczenie odbioru protokolu

kontroli:
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miejsce i data odbioru protokotu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokotu kontroli,
przysluguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzezeh dotyczqcych ustalef
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kwatora OSwiaty, ul. Powstaric6w 4la, 40-024
Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia
2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658).
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