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Sl4ski Kurator Oswiaty

ul. Powstancow 41a

40-024 Katowice

wN.ss33.2.12.2018

Protok6l kontroli doraznej

l. Nazw,a placowki" sicdziba: ..1)RO-lNWl:S I"' C'entrum l:dukacii dla

Nauczycieli. ul. Modelarska 10. l0-142 Katowicc

Organ prowadz4c y orazdyrektor plac6wki: Malgorzata Dobrowolska

Nazwa i sicdziba organu sprawujEcego nadzor pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty.

- 024 Katowice. ul. Powstanctiw 41a

lnriq i nazu,isko kontrolu.i4cego: Adriana WaSnik

Data wydania i numer Llpowaznienia do przeprowadzenia kontroli: l8 stycznia 2018 r.

wN.s533.2 .12.2018

'l'cnnirry rozpgczqciai z.akohcz,enia kontroli: 23 stycznia 2018 r.

'l-crraty'ka kontroli : Realizac.ia zadah statutoivl'ch'

('zy'nnoSci kontrolnc:

a) rozmow a z Pani'4 Malgorzatq Dobrowolsk4,

b) analiza dokumentac.i i :

zaSwiadczcnia o wpisie do ewidencji. statutu placowki, planu pracy placowki na

rok szkolny,' 201612017. zalwiadcz.ef o ukoncz-eniu doskonalenia z.awodowego,

rc.iestru zaSu,iadczen. sprawozdania z realizac.ii planu pracy placowki za rok
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szkolny 201612017.

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

Nieprrblicznaplacow,kadoskonalenianauczl,cieli..PRO-INWES-f'.Centrumlldukacjidla

Narrczycieli uzy'skala wpis dtl ewiderrc.ii w dniu 21 lutcgo 2013 r' Dane zawarle

w z.aswiadczeniu o wpisie d9 ewidenc.ii sq zgodne z.e stanenl taktycznym izawierajE:

oznaczepie samorzEdu woj ewodztwa. kt6ry dokonal wpisu do ewidencji niepubliczncj

plac6wki doskonalenia" datg inumer wpisu do ewidencji. imiq inazwisko osoby tlz.ycznei

prowaclz.4cc..| rricpubliczrrq plactiwkq doskonalenia i adres iq.i zanricszkania' nazwg

nicpLrblicznej plac6w.ki closkonalenia" adres sicdziby niepublicznej placowki doskonalenia.

okrcSlcnic tcrytorialnego zasiqgu dz.ialania niepubliczne.i plac6wki doskonalenia.



)
)Placowka dz'iala na podstaw'ie statutu okresla.i4cego: nazwq. szczcg(rlowc celc. organ

prowadz4cy plac6wkE doskonalenia, z.adatria plac6wki doskonalenia, organizac.ig plac6wki
doskonalenia. tryb wprowadzania zmian w statucie oraz zasady finansowania plac6wki.
organ prowadz4cy niepublicznqplacowkg doskonaleniaprzygotowal plan pracy placowki rra

rok szkolny 201612017 uwzglEdnia.iEcy doskonalenie zawodowe nauczycieli w nastgpu.i4cych
formach: seminaria. warsztatl'. szkolenia. Nar-rczycielc. ktcirzv ukoiczvli clanq lbrnrg
doskonalenia zaw'odowego. otrzllttali zaSwiadczenia zawieraj4ce: imig i nazwisko Lrczestpika.
datE oraz miejsce urodzenia, nazwQ i zakres ukoriczonej formy doskonalen ia. lqc.*4liczbg
godzin zrealizowanych za.iEc oraz d,atE wydania zaswiadczenia.

Plac6wka prowadzi re.iestr wydanl'ch zaiwiadczeri zgodnie z wymogami okreslonvmi
przepisami prawa.

10' opis ujawnionych rlieprawidlowosci w zakresie nieobjgtyrl kontrol4 w .tttizy,ku 
z.e

stwierdzonymi nieprawidlowosciami w dzialalnosci dydakty cznej. wychowawczej
i opiekuriczej oraz innej dzialalnodci statutowej szkoly: nie stwierd zono.

l1' Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oswiatowe
(l)2. tJ. t.2017 r.. poz.59 t.po'2n. z.nt.) zalcca sig.: nie wvdano zarccefi.
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podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data podpisania protokolu

12. PoSwiadczenie odbioru protokolu k tr 'roR
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podpi^s dyrektora .szkoly/plucdv,ki, miej.sce i data oc{bioru protokolu
Dyrektorowi szkoly. w terminie 7 dni robo cz.ych od dnia otrzymania protokolu kontroli.
przysluguje prawo zgloszelria pisentnego. unroty'wowanego lastrz.ertnia dotyczEcego r,rstaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty. ul. pow,staficow.4la.40-024

Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dr.ria 25
sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. rJ. z 2017 r.. poz. r 65g).
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