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Protok6l kontroli doralnej

t. Nazwa szkoly/placowki, sieclziba: Zapczne Liceum Ogrilnoksztalc4ce dla Doroslych

,,Cosinus Plus" w Czgstochowie, ul. Zwirki i Wigury 6,114.

2. hniq i nazwisko dyrektora: Monika Jeziorska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego naclz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator Oswiaty

uf . Powstaric6w 41a" 40-024 Kafowice

4. Irnig inazwisko kontroluj4cego: Malgor4ata Golgbska u,izytarlor KO

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowaclzenia kontroli: 18 wrzeSnia 2018 r.

DK-CZ,.5533.2. 130.2t)l 8

6. Terminy rozpoczqciai zakonczenia kontrloli: 18 i 20 wrzesnia 201E r.

7. Tematyka korrtroli,' Spelnianie przez szl<olg niepublliczn:1 o uprawnieniach szholy
publicznej od roku 2015 warunk6w olireslonych w art. 7 usl;.3 ustawy z dnia 7 wrzeSnia
1991 r. o systemie oS'wiafy oraz \.\/ art. 14 ust.3 urstawy z dnia l4 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe,

8, CzynnoSci kontrolne:
. rozmowa z dyrektorem;

. analiza dokumentacii: zaSwiadc2enie potwierdzai4ce rapis do ewidencji szk6l wraz

ze zrnianami, szkolne plar-ry narjczania, arkusze ocen, wybrane dzienniki lekcy.jne

idziennil<i za.jqc, ciokumenty lpotwieldza.jqce kwalifil<acje nauczycieli. Lurowa

o Swiadczeniu uslug edul<acyj nych;

. wpis w ksigdze kontroli nr 72.

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

Kontrolq przeprowad:zono na wniosek Prezydenta Miasta Czgstochowy.

Zaoczne Liceum Ogolnol<sztalc4ce dla tloroslych ,,Cosinus Plus" ra, CzQstochowie zostalo

wpisatre do ewidencji prowadzo nej prze)Prezydenta Mia:;ta Cze;stochowy 17 wlzesnia 2014 r.

wpisenr nl ED-II.44.10.35.2014. W zaiirviadczerriu poclano clatg rozpoczEcia dzialalnoSci

szkoty 1 lutego 201.5 r. Szkola uzyskpla uplawnienil szkoly publicznej nadane decyz,ja,

Prezydenta Miasta C:zqstochowy nr EDfll,4423.l1.201tf z 17 wrzesnia 2014 r. Ksztalcenie

w szkole rozpoczQto 1 lutego 2.015 r,

p n ru.fa d), r e kl o r o szk oty/p I o c drv k i parafa/y



Szl<olne plany nauczanra

Narodowej zdnia T luteg

pLrblicznych (Dz. tJ. 2201)!.

Na podstawie analizv wpis;

ze na ostatnich godzinach

pisemne i ustne. Powodow'

obowi 4zkowych za.j gc eduk
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reahzacja zaj gc edukacyj ny
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terminem egzaminu siemest

spelnia warr-rnki dopuszczerr

Z lqcznej liczby sluchaczy

z r ozp or z4dzenlem, i stniej er

edukacyjnych. W celu stwie:

kontroli wvbranvch dzie
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dla grup podzial fakt'ycznie

w tych samyclr godzinaclr

wpisanych do dziennika ja

liczbg, od kt6rej zgoclnte z

Sprostowania blgdow i om

z r o zporz4dzeniem Vlinistra

prowadzenia prze'z public:

nauczania, dzialalnc sct

(Dz.U. 22014 r. poz. 7170

sluchaczy obecnych na

obecnoSi.
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26 lipca 2016 r, dol i(onano 
fmianV 

organu prowadz4cego o1g, od 1 sierpnia 2016 r. jest

to Fr,rndacja Impare z stedz|t,q w Czqstocholvie prz1, vl, Zw i i Wigury 6/15.

ly opracowane zgodnie z rozporz4dzeniem Ministra Edukacji

szkolach201) r. w sprawie ramowych prlan6w nauczania w

po'2.204 ze'zin.).

ternatow W wybranych dziennikach lekcyjnych stwierdzono,

obowi4zkowych konsuLltacji przeprowadzane byty egzamtny

o to zrnniejszqnie zrea\zowanej liczby godzin poszczeg6h-rych

yjnycfr przewrdzianych rv szkolnym planie nauczania, co moglo

dstawy programowej oraz pro,gram6w nauczania. Faktyczr,a

h ocllrywa siq w cyklu krotszyrn oraz w wymiarze nilszym ni|

ch zqqc edukacyjnyoh okreSlony w ramowym planie nauczania

werrcji tych dziataf, nieprawid,lowo stosowane byty zasady

ia sluchaczy olaz dopuszczanta, <Io egzaminow semestralnych.

r6wnie:z sposobu ustalania oceny oraz mozliwoSci anahzy

iach, Zgodnie z obowi4ztsj4cyni przepisami na miesi4c przed

lnego nau.czyciele powinni poinformowai sluchacza szkoly, czy

a do egzaminu senestralnego.

yl<azanej w poszczeg6lnych sernestrach wynikalo, 2e zgodme

oniecznoSi podzialu na gnrpy na czgSci obowi4zkowych zajgi

zeniarzeczywistego podzialu na grlrpy na czgSci zajgc dokonano

k6w u, zakresie: liczby wpisanych sluchaczy, planow zqE(

ch realizacjg, Ustalono, ze pominrc zalo\ema kilku dziennik6w

ie wystgpuj e, gdy? zajqcia odbywraj4 sig w tym samym terminie,

i prowadzi je ter-r sam naucz>,ci<:1. Zarowno liczba sluchaczy

rowrie| llczhl sluchaczy obecnych na zajgciach przewyLszala

zpor z4dzeniern, po dzi al na grupy .j e st obowi4zkowy.

ek w dziennikach zqE(, byty dokonywane w spos6b niezgodny

trkacji Narodowej z dma29 sierynia 2014 r. w sprawie sposobu

przedszkola, szkoly i plac6wki dokLrqentacji przebiegLr

chowawczej i opiekuricze.j otqz rodzaj6w tej dokr-rmentacji

zm.). l.lieprawidlowo dokonywano skreSlbn m.in. lqcznej liczby

golnych zajgciach oraz ich podpis6w potwierdzaj4cych

puru.fn/y k



sluchaczy, tygodniorvy rozklad za1fc, wskazano cel

do egzaminu maturahfego w czgsci liseninej i ustnej")

zajgi umieszezono po{pis. W dziennilku nie uzupelni
.lna zaJQcta w mlejsicu p rym na odnoto

przeznaczonych na wpisanie l4czne.i liczby uczestniki

Kontrola arkuszy ocen sluchaczy nie lwy,kazala niepraw

Z przedstawionej pi2ez dyrektoral szkoly doku

nauczycieli wynika, Ze zatrudnienil nauczyciele

przydzielonych im zajgc. Dylektor s[koly poinformo

ani Fundacja Impare nie zawierala b{zpoSrednio um6

organ prowadz4cy szkotg, Fundacja {mpare z siedzib4

Equanrp-Fi z w l-od:zi utnowg o Srfi'iadczenie uslug

przekazanie pruez Fundacjg hnpale - [-undac.ji Equam

nauczycieli. Z inl'ormacji pozyskanell ocl dyrektora

okresie nauczyciele byli zatrudniani przez IRDEX Sp.

byta organem prowadzqcym wskazanfi we wpisie do

Niezawieranie um6ra, bezpoSrednio lz nduczycielar-ni

',,,inamt wynikai 4cymi ze szkolnycl'r

rmie 1zw fakultet6w, na podstawie

za zgctdq osoby pr owadzqcej szkolq,

w formie konsultac.ji zbiorowych,

r;iecze.k oraz zalqc z wykorzystaniem

dyrektora szkoty wynika, 2e zgoda

nictwern poczty elektronicznej,

i4zkorve. Na caly cykl ksztatcerria

in na zajgcia z -jEzyl<a polskiego,

ty w pi4tym lub sz6stym semestrze.

iki zalqc (biale, wzor 116), w ktorycl'i

o"), uzupelniono nazwiska i imiona

gl6wn'y (,,przygotowanie sluchaczy

wpisarro daty zajgc, a przy ten-iatach

infornracj i o Lrczgszczaniu sluchaczy

anie obecnoSci otaz w rniejscach

na poszcz,ego lnych godzinach zajqc.

cllowo$ci.

tacji potwierdza.j4cej kwalifil<ac.je

adali kwalifikacje do prowadzenta

,2e c>d sielpnia 2016 r. ani szkola,

'.:z nauczycielami. l4 sierpnia 2016 r.

Czgstoclrowie, zawarla z Fundacj4

dukacyjnych, Celern umowy b1,]i1

; rz zadania doty cz4cego zatrudn icni a

oly wynika, 2e we wczeSniejszynr

o.o., ktora do dnia 31 lipca 2016 r,

dencj i.

ogto wplywad na jakoSi procesu

trudrLienia nauczycieli podmiotowi

srzkoly odpowiednie nadzorowanie

r'ia2017 r arL T ust. 3 pkt 6 ustawv

wrzeSnia 2017 r. afi. 14 ust. 3 okt 6

ni anie nauczyci el i obowi4zkowych

p a ra.fa/y ko ntro I u.j q ceg o/y c I t



10.

Nie dotyczy.

11. Napodstawie arl.55 ust.4 u]stawy zdnia 14 gr[rdnia 2016r, Ppawo oSwiatowe

(Dz.IJ, z 2018 r. poz, eOe z:,jzm.) zaleca l:tq: 
I i

sprostowat'r blgdow i omylek dokonyrf,ac zgoclnie '4 i; 26 rozporz4dzenia Ministra
I

Edukacji )'Jarodowejlz dnia29 sierpnialZOt+ r. w sprawie sposobu prowadzeniaprzez

publiczne przedszk$la, szkoly I pl{c6wki dokuflentacji przebiegu nauczania,

dzialalno5ci rWchor{awczei i opiekun]czej oraz rodqajow tej dokumentacji (Dz.IJ.

22014 r. poz. 1170 zp zm.),

real i zo wai pto gtuo'),f naLtczanra uwzgi q d ni a.l 4ce awg programow4 ksztalcenia

og6lnego zgodnie z.lart, 14 ust. ; pk! 1 ustawy z lpia 14 grudnia 2016 r. Prawo

oSwiatowe (Dz.U. tlrOn t'. poz,9?6 zelnn,), 
i

reahzowal zuiEcia ecljukacyjne w cyklu {rie kr<itszym dta'z w wymiarze nie nizszym niz

lqczny wymiar obor,{ri4zkov\rych zajgi ledukacyjnych okreSlony w ramowym planie

nauczanra zgodnie :zlrozporz.qdzeniem lMinistra Edukprji Narodowej z dnia 7 lutego

2012 r. w sprawie rfamowych plan6wj nau.czania w iszkolach publicznych (Dz. U.

22012t. poz.204 z:Qzm.) oraz aft. l4lr:st. 3 pkt 2 usfawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oSwiatrrwe (DZ.U. 22018 r, poz.l996 ze zm.).

stosowai zasady {lasyfikowania i I promo*uniu iuczni6w oraz dopuszczania

wychowaw czej i oJrilkunczej ora
I



Zatrudmac natia:z

I

I

ycicli arr tJ r.,r,. 3 pl<L 6 us

Termin realizacji zalecerh: 2 pVldziernika 2pt8

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prau,o

I pai:dziernika 2018 r.

7 paidziernika 2018 r,

ia protokohr

I paZdziernil<a 201 8 r,

protokoltt

clnia ol:.rzymania protokolu kontroli,

zastrz.eZenta dotycz4cego ustaleri

I, Powstaic6w 41 a 40-024 Katowice

Czestochow

pod.pis

podpis dyrektora szkolylplr1

Dylektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7

przystuguje prawo zgloszeniht, pisernnego,

zawartych w protokole kontroli do St4skiego

zgodnie r $ 19 ust. I Rozporiadzenia Mini

w sprawie nadzoru pedagogic:z4ego (Dz.IJ. z

p u u( n cl-tt rs l{tt ru s zk oly/p l a cd w k i

i data odbior

ni r:oboczych od

unotywowaneg

uratora Odwiaty,

ra F-duk...ji 5 wej :z dnia 25 sierpnia 2017 r'oku

01 'Z r. poz. 1 65 8




