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Protokdl kontroli doraf,nej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Technikum im, W. Srymborskiej w Czgstochowie ZDZ

w Katowicach, ul. Jagiellorfiska l4lr 42-200 Czpstochowa.

2. ImiE i nazwisko dyrektora: Marcin Sygiet

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6rpedagogiczny: Slqski Kurator Oswiaty

ul. Powstarflc6w 41a, 40-024 Katowice

4. ImiE i nazwisko kontrolujqcego: Krystyna Maciocha- starsry wizytator KO

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

l4lutego 2018 r. nr: DK-CZ.5533.2.37.2018

6. Terminy rozpoczgciai zakonczenia kontroli: 23 lutego 2018r.

7. Tematyka kontroli; Spelnianie warunk6w okre5lonych w art.14 ust. 3 ustawy Prawo

oSwiatowe z dnia 14 grudnia 20t6 r. przez szkolp niepublicznQ o uprawnieniach szkoly

publicznej.

8. Czynno$ci kontrolne:

. rozlnowa z dyrektorem szkoly,

o analiza dokumentacji: wpis do ewidencji szk6t niepublicznych, opinia Sq,skiego

Kuratora OSwiaty, szkolne plany nauczani4 kwalifikacj e nauczycieli, realizacja

obowi4zkowych zajEd edukacyjnych, dokumentacja przebiegu nauczania, baza

szkoly;

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

Technikum im. W. Szymborskiej w Czqstochowie ZDZ w Katowicach funkcjonuje od 1 wrzesnia

2013 roku, na podstawie zaSwiadczeria o wpisie szkoly niepublicznej do ewidencji prowadzonej

przez Prezydenta Miasta CzEstochowy nr ED-II.4430.314.2013 z drua 6 czewvca 2013 roku oraz

decyzji nr ED-II.4423.2.2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku o nadaniu uprawnieri szkoly publicznej.

Opinia Sqskiego Kuratora Oswiaty (w DK-C2.543.5.2017) zostala wydana 25.07.2017 roku.

Organem prowadzqcym szkolE jest Za*ad Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,

ul. Krasiriskiego 2, 40-952 Katowice.

Statut szkoly zostal nadany ptzez organ prowadzqcy 20.07.2017 roku.

Szkola ksztalci rr*odzie? w zawodzie technik informatyk (symbol zawodu 351203) w formie

stacjonarnej, w czteroletnim cyklu. Wjednym oddziale zapisanychjest 8 uczni6w.
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Szkola rcalizqe program nauczania uwzglgdniaj4cy podstawE progftrmow4 ksztalcenia w zawodzie

technik informatyk.

Zajgcia edukacyjne s4 realizowane w cyklu nie kr6tszym oraz w wymiarze nie niZszym ruZ lqczny

wymiar obowiq,zkolvych zajgi edukacyjnych okre6lonych ramowym planem nauczania szkoly

publicznej danego typu, zaplanowano r6wniez rcalizacjE praktyk zawodowych w wymiane

4 tygodni (160 godz.) w klasie III.

Szkola stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczni6w oraz przeprowadzania egzamin6w

zgodnie z wymogami prawa o5wiatowego.

Dokumentacja przebiegu nauczania: ksigga uczni6w, dziennik lekcyjny, arkusze ocen uczni6w,

uchwaly w sprawie klasyfikowania uczni6w s4prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi dla szk6l

publicznych.

Sprostowanie blqdu i oczywistej pomylki w dokumentacji przebiegu nauczania dokonywane jest

prawidlowo.

Szkola ksrtaNci w zawodzie ujqtym w rczporzqdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dma

13 marca 2017 roku w sprawie klasyfikacji zawod6w szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2017 r.

poz. 622 ze zm.).

Zatrudnieni nauczyciele posiadaj4kwalifikacje do przydzielonych zajg6 edukacyjnych zgodnie

z obowiqpujqcymi przepisami prawa.

Szkola posiada wlasne pomieszczenia dydaktyczne. Wyposazenie pomieszczeri dydaktycznych,

kt6rymi dysponuje szkala, zapewnia realizacjg podstawy programowej w zakresie ksztalcenia

w zawadzie technik informatyk.

Szkola posiada:

pracownip urzqdzeri techniki komputerowej i sieciowych system6w operacyjnych, wyposaZon4
w: stanowiska komputerowe (fedno stanowisko dla jednego ucznia); podzespoly umo2liwiaj4ce
monta2 komputera osobistego; dodatkowe elementy komputera osobistego umo2liwiaj4ce jego
rekonfiguracjE; oprogramowanie do wirtualizacji; r62ne systemy operacyjne stacji roboczej;
oprogramowanie narzgdziowe, diagnostyczne i zabezpieczajqce; drukarkg laserow6 atramentow4
iglow4; skaner, ploter, tablicE interaktyum4 palmtop PDA (Personal Digital Assistant), tablet,
projektor multimedialny, klawiaturE i mysz bezprzewodow4 c4tnik kart podpisu elektronicznego;
adapter Bluetooth; st6l monterski z matq i opask4 antystatyczn6 zestaw urzqdzeh monterskich; r6ime
serwerowe systemy operacyjne z uslugami katalogowymi i internetowymi; serwerowe
oprogramowanie typu firewall; oprogramowanie do analizy protokol6w sieciowych; podl4czenie
do sieci lokalnej z dostEpem do Internetu;
pracownip lokalnych sieci komputerowych, wyposa2on4 w: stanowiska komputerowe fiedno
stanowisko dla jednego ucznia); szafE dystrybucyjn4 19" zwyposazeniem, pol4czon4 korytkowq
instalacjq okablowania strukturalnego z cilerema punktami elektryczno-logicznymi; serwer
stelaZowy z kontrolerem pamiEci masowej; zasilacz awaryjny z zasilaniem; naped ta$mowy do
archiwizacji; komputer typu notebook z obslug4 lokalnej sieci bezprzewodowej; przelqcznik
zarzqdzany z obslug4 lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania ptzez Ethernet; koncentrator
xDSL z obslug4protokolu PPP; ruter z modemem xDSL, z portem Ethernet i obslug4protokotu PPP,

p ar afa dy re kta r a s zk oly/p lacdw k i
(----. -.-t4

:'. --"'--il- l

parafa/y kontrolujqcego/ych

bl!7



oprogramowanie typu firewail z obslugq wirtualnych sieci prlwatnych; punkt dostgpu do lokalnej
sieci bezprzewodowej zr62nego typu antenami zewnEtrznymi i portem zasilania przez Ethernet;
telefon intemetowy; tester okablowania; reflektometr; r6ine sieciowe systemy operacyjne
przezraczone dla serwera; oprogramowanie do wirtualizacji; oprogramowanie komputerowego
wspomagania projektowania (Computer Aided Design) z bibliotek4 element6w sieci lokalnej;
oprogramowanie do monitorowania pracy sieci; st6l monterski zmat4i opaskqantystatycznq zestaw
narzEdzi monterskich; podl4czenie do sieci lokalnej z dostEpem do Internetu;
pracownip aplikacji internetowycho wyposazonq w: stanowiska komputerowe fiedno stanowisko
dla jednego ucznia); laptop lub notebook dla nauczyciela zoprogtamowaniem do wirtualizacii;
edytor WYSIWYG stron intemetowych z moZliwo$ciq edycji hipertekstowego jEzyka znacznikdw
i kaskadowych arkuszy sty16w, z moZliwoSci4 walidacji shony; oprogramowanie do tworzenia
grafiki i animacji, obr6bki material6w audio i wideo; oprogramowanie serwera relacyjnej bazy
danych z programami narzEdziowymi; oprogramowanie umoZliwiaj4ce tworzenie aplikacji
internetowych po stronie serwera i klienta w wybranych jgzykach programowania; podlqczenie
do sieci lokalnej z dostEpem do Internetu; dostgp do serwera umoZliwiaj4cego publikacjg stron www
i aplikacji internetowych; dostgp do portalu wspieraj4cego pracQ grupow% komunikacjg, publikacjg
wiadomoSci i material6w.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zvnqzku

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekufrczq oraz innej dzialalnoSci statutowej szkoly/plac6wki:

Nie stwierdzono nieprawidlowo5ci w zakresie nieobjptym kontrol4

11. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe

(Dz. U. 22017 r. poz.59 ze zm.) zaleca siE:

Zalecefi nie wydano
sr" wtilYTLToR
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Czgstoc 8r.
podpis konnolujQcego, miejsce i data podpisania protokolu.l'E"cn"u rx U na

iin. Wislawy Srymborskiej
w Czgstochowie

Czgstochowa, 23 .02.2018 r.

podpis dyreWora szkoly/plac*wki, miejsce i dsta odbioru protokolu
Dyrektorowi szkotylplac6wki, w terminie 7 dni roboczach od dnia oxzymama protokofu kontroli,
prrysluguje prawo zgjoszenra pisemnego, umotywowanego zastrzehenia dotycz4cego ustaleri
zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiatS ul. Powstaric6w 41a 40-024
Katowice zgodnie z $ 18 ust. 1 rozporuqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia 2017
roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 22017 r. poz. 1658).
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