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Tenratyka kontroli: Zatr

pozostaj 4cych we rylaScirv

8. CzynnoSci kontlolnq:

. analiza dol<ument6

kontrol4, w;fbranyc

kontloli nr 1{.

Opis ustalonego staiu fakt

doraZnej

Szk,ola clla Doroslych ,,Cosinus Plus"

rotokdl kontlrolr

iba: Policealna
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i Wigury 6/14.

onika Jeziorska

wu.j4cego nadzor pedagogicznlr: Sl:4ski K.urator Oswiaty

go: Marlgorzata Golgbska wizytator KO

waznir:nja dc, plzepror.r'adzenia kontroli: 6 grudnia 2018 r.

nia kcjntroli: 6 gmdnia 201i3 r.

l<r,valifikacjami vv zarvodachInianrie nauczycigli zgo,dnie z

Sci Ministna Zdrqwia"

potrvier{zaj 4cyclt kwal iJ i kac.je:, nauczy ci eI i w
dziennik6w, fozlrrowa z dyre,ktorem szkoly,

zrletlo. w tyut uj awnionych nieprav,,i dtowoSci :

zakresie objqtyrl

wpis w ksigdze

9

Kontrolg dorcZnq pr]zeprowadzorLo w zwiqr.)<u z pismem l)epeu'trLmentu Strategii, Kwalifikac.ji

i Ksztalcenia 
lawodowego Ministerstwa l--,dr"rkac.ji i\alodowe.j o rrroZliwych

nieprawidlowoSciaQh podczas wproil,adzania zmtan rve wpisie do ewidenc.ji, obejmu.j4c1,ch

ksztalcenie w notvych zawodach pozoslaj4cyclr u,e wl SciwoSci Ministra Zdrowta.

Policealna Szl<ola dla Doroslycir ,,Cosinqs Plus" w zE,stochowie zostala wpisana

doewidencji prowadzonej przez Prfezydenta Miasta Czqstochowy 17 wrzeSnia 2014 r.

nr ED-II.4430.36.2Q14. Szkola od dnia rozpoczgcia d:riatalno6cj, ti I lutego 2015 r.l<sztalcila

wnastgpr,rj4c)/ch zawodach niedycz:ltJ,gh'opiekun tnedyczny, technil< masaZysta iasystentka

stonratologtczna. K;sztatcenia w zdwodz,ie

p a rr4fa dy re kto ra szk oly/p I o cti tu k i
fl
J'.J

higienistl<a sitomatologiczna nie rozpoczgto.



W grLrdniu 2018 r. osoba prou,adz4ca szkotg r"izys

zzrwodrt asystentka stomatologrczna'f wykazeln naacz

na lyrn kierunkr-r wykazeLtro, 2e zajEcia prowadZiLi navcz

posiadaj4cy wymagane kwalifikac.jq. Zrnieniono r6w

edLrkacyjnych w stoi;unku do wykaza4ych we rirnioskLr.

Z informacji r-rzyskanej od dyrektora szkoly iq,nika,

szkole dokument6w zwitlzanych z wpfowadzanie:m no

informuf e, i2 doktrmenty re.jestracy.jne (ierunk6

w Czgstochowie byly wysylanc w trzech kopiagh do orga

OSwiaty, Ministerstwa 2',drowia oraz Urzgdu Miasta. J

nr OSwi ty dorytcz4cego wydania opinii dla

ieli urc:i4cych od 1 wrzeSnia 2018 r.

ciele niewykazani we wniosku, ale

ieL nzizwy obowi4zkowych zajgi

organ p(owadz4cy nie przekazuje

ch zawod6w,

ictwern dyrektora szkoly przekazala

gpuj4cej treSci ,,Fundacja Impare

medi,c4nYch szkoly Cosinus

i6w rejSstruj4cych tj, do I(uratorium

lnoczdSrrie informujg i2 powylsze

rocedqry administracyjnej jak4 jest

ieobjg{ym kontrol4 w zwtqzku

dzialaln i dydaktyczne.j, wychowawczej

szkolyip

nieobjq

r. PraWo oSwiatowe

nla 2018 r.

14 grudnla 201 8 r.

ia protbkoltr

puruftt/y

kala zyrywrlq opinig

ia ksztalcenia

h oborli4zkowe

istra Zdrowia

Sl4skiego Kuratora

od 1 lutego 2019 r.

'zajgcia edukacyjne

nie stwierdzono

dokLrnrenty przechowywane byly do czasu za\o{czenia

rejestracja szkoly."

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w

i opiekLuicze-i oraz imej rlzialalno6ci sitatutowe

Nie stwierdzono nicpra'widlowoSci w zatr<resi

/akresie

m ko4trol4.

i 1 . Na podstawie art. 55 r,rst, 4 ustawy z d\'ia l4 grt.rdnia 201

(Dz, U. 220\8 r. po2..996 ze zm.) zaloca r;ig:

Zalece(r nie wydano"

l4 grd

p o clpi s dyre kt or cr s z kct ly/p I ac 6tv ki,

p u r u.fu d.y re k to ru s zk oly/p ktcd w k i
nlt tl
J



p o r o.fa dy re kto r a szk oll/p I a cdw k l,
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