
KURATORIUM OSWG.T}

DK-SO.5533.2.14.2018

Protok6l kontroli dora2nej

Nazwa szkoty, siedziba: Liceum Og6lnoksztalc4ce dla Doroslych ,,Copernicus" oraz

Szkola Policealna dla Doroslych ,,Copernicus" w Jaworznie

1. Imig i nazwisko dyrektora: Damian Szohysek

2. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator OSwiaty,

40 - 024 Katowice, ul. Powstafic6w 41a

3. Imip i nazwisko kontrolujqcego: st. wiz. Kazimierz Horbatowski

4. Data wydania i numer upowerZnienia do przeprowadzenia kontroli: 8 lutego 2018 r. -
DK-SO.5533.2.14.201E

5. Terminy rozpoczEcia i zakofczenia kontroli: 12 lutego 2018 r.

6. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustor+y Prowo oiwiatowe) -
funkcjonowanie szk6l Centrum Edukacji 

"Copernicus" 
w Jaworznie

7. CzynnoSci kontrolne:

. analiza pisma Naczelnika Wydzialu Edukacji, Kultury i Sportu Urzqdu Miasta

w Jaworznie,

. roznowa z wicedyrektorem szkoly,

. analiza dokumentacji szklnej w tym statut6w szk6l,

. arializa pisma Centrum Edukacji Copemicus sp. z o.o. o zaprzestaniu dzialalnoSci

w Jaworznie i wykreSleniu szk6l z rejestru prowadzonego ptzez Prezydenta

Jaworzna,

8. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tyrn ujawnionych nieprawidlowoSci:

kontrola przeprowadzona na wniosek Slqpkiego Kuratora Oswiaty w zwiqzku

z postgpowaniem wyjaSniaj4cym prowadzonym przez Naczelnika Wydzialu Edukacji

UrzEdu Miejskiego w Jaworznie.

porula dt eldoru szkobt
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K.Horbatowski
Podświetlony



Wvniki kontroli:

Liceum Og6hoksztalcqce dla Doroslych ,,Copemicus" oraz policealna Szkola dla

Dorostych ,,Copemicus" funkcjonowaly w Jaworznie do 7 .02.2018 r. z siedzib4 przy ul.

Sienkiewicza 13. Zajgcia odbyrvaly sig w wynajgtych pomieszczeniach szkolnych przy

ulicy Chopina 40. We wrze6niu 2017 r. Centrum Edukacji ,,Copemicus,, sp. z o.o.

uruchomila tego typu szkoly dla doroslych w Chrzanowie. Od poczqtku roku szkolnego

201712018 czgit, zaj96 liceum og6lnoks^atc4cego i szkoty policealnej w Jaworznie

odbywala w salach wynajmowanych przez Centrum Edukacji ,,Copemicus,,

w Chrzanowie. Obowipuj4ce od 1.09.2017 r. znowelizowane statuty obu szk6l

jawormickich, w $ 25 ust. 2 dopuszczaly mo2liwo66 prowadzenia czgsci zajE6,,w innej

lokalizacji". Chrzan6w (woj. malopolskie) i Jaworzno (woj. Sl4skie) s4 miastami

s4siaduj4cymi ze sob4, jednak majduj4 sig w r62nych wojew6dawach.

2. W celu uporz4dkowania sytuacji szk6l Centrum Edukacji ,,Copemicus,, w Jaworznie

i s4siednim Chrzanowie, organ prowadz4cy szkoly w pidmie z dnia 29.07.2019 r.

wyst4pil z wnioskiem o wykreSlenie z ewidencji szk6l i plac6wek niepublicmych

prowadzonych przez Prezydenta Jaworzna: Szkoty policealnej dla Doroslych

,,Copemicus" oraz Liceum Og6lnoksaalcqcego dla Doroslych,,Copemicus,',
jednoczednie informui4c o zaprzestaniu dzialalnosci obu szk6l w Jaworznie w dniu

T lutego 2018 r. Zgodnie z informacj4 uzyskan4 od dl,rektora szkoly uczniom

likwidowanych szk6l zaproponowano kontynuacje nauki w szkolach centrum Edukacji

,,Copemicus" w Katowicach.

3. w trakcie kontroli potwierdzono fakt zakoriczenia dzialalnodci Liceum

Og6lnoksztalc4cego dla Doroslych ,,Copemicus" i policealnej Szkoty dla Doroslych

,,Copemicus" w Jawormie.

9. Opis ujawnionych nieprawidiowo6ci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzku ze stwierdzonymi

nieprawidlowoSciami w dzialalnoici dydaktycznej, wychowawczej i opiekuriczej oraz innej

dzialalnoici statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono.

parqla grektora szkoly paralo/yk:l



10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z drua 14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz. tJ. 22017

r.,poz.59 zp6in. zm.) zaleca sig: nie wydano

Storszy otor
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Sosnow iec, I 2. 02. 20 I 8 r.
podpis kontrolujqcego, miejsce i data podpisania protolalu
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11. Podwiadczenie odbioru protokolu kontroli: 436CC Jaw;,zno,ul. Sie;:kie."r,.::a,t3

centrum Edukacii Clpemicut SP. r o.o
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& ..4 &r9*... Sorno.iec, 12.02.2018 r.
podp rrgkaly/placdwki, mi ej sce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,
przysfuguje prawo zgloszenia pisemnych, umotywowany ch zastze2ei dotycz4cych ustaleri
zawafiych w protokole kontroli do Slqskiego Kuratora oswiaty, ul. powstaric6w 41a,
40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.22017 r.,poz. 1658).
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