
Slqski Kurator OSu'iaty

ul. I)ou staricow 4la

40-024 Katowice

wN.5533.35.2018

l.

Protokol kontrol i dorazne.i

Nazw'a szkoly'. sicdziba: Nova Policealna Szkola Medyczna. ul. 3 Map26,

40-092 Katowice

lrniq i nazw'isko dyrektora szkoll': MarzcnaJedynak - Obalck

Nazwa i sicdziba organu spra'uvu.jqcego nadzor pedagogiczny: SlEski Kurator OSwiaty.

40 - 024 Katowice. ul. Powstanc6w 4la

Irnig i nazwisko kontrolu.i4cego: Adriana WaSnik

I)ata wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzenia kontroli: 26 lury 2018 r.,

wN.5533.35.201 8

1-crnriny' rozpoczgci a i zakohcz.enia kontroli: 28 luty 201 8 r.

1'errraty,ka kontroli: Spclnianie warunkow okreSlonych w art. 14 ust.3 ustawy z dnia 14

grudnia 2016 roku Prawo oSwiatowe przez szkolg niepublicznq o uprawnieniach szkoly

puhlicznc. j

CzynnoSci kontrolne:

a) analiz.a dokumentac,ji: stalutu szkoly. zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji szk6l

niepublicznych. decyz-ii o nadaniu szkole uprawniefi szkoly publiczne.i. opinii kuratora

oSwiaty. opinii ministra wlaSciwego do spraw zdrowia. zestawu programow

nauczania. planu z,a1gc. protokolu posiedzenia rady pedagogicznc'i. ksiqgi uczniow.

arkuszl, ocen, dziennika zajqc. dokumentac.ii potwierdzaiqcej kwalifikacje zawodowe

nauczycieli. um6w najmu pomieszczen dydaktycznych,

b) rozmowa z dyrektorem szkoty.

Opis Lrstalonego stanu lakti,cznego. w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

NOVA Policealna Szkola Medyczna w Katowicach zostala wpisana do ewidenc.ii szkol

niepublicznych na podstawic zaSwiadczenia nr E-111.4430.1.3.18.2015 MK z dnia 11

wrzssnia 2015 r. po r.rzyskaniu pozytywnej opinii Sl4skicgo Kuratora Oswiaty nr RE-

KS.543.1.165.2015 oraz pozytywne,i opinii Ministra Zdrowia nr
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NS.ZM.8O 4.447.2,2015..K8. Od 1 wrzesnia 2017 r. szkola prowadzi ksztalcenic

w zawodzie opiekun medyczny w systemie zaocznym (532102) w jednym oddziale'

Nie dokonano naboru w zawodzie opiekunka dzieciEca (325905) w fbrmie stacjonarnc.i.

Sz-kola rcalizuie progranly nauczania dla zawodlt tlpickr-rn rnedyczny' (532101)

opracow.ane p1/ez inn.r-ch autorow w oparciu o obor'li4zui4cc podstarvy prtlgramowc'

ZaiEciaedukacy.ine realizowane s4 w cyklu nie krotszym oraz w wymiarze nie ni2szym

niZ lqczny wymiar obowi4zkowych zajqc edukacyinych okreSlorl\'n1 \ ramo\&'yll1 planie

nauczania szkoly publicznej danego typu. Szkola prowadzi dokunlentac.lq szkolnq: ksiqgg

sluchaczy. clziennik lekcyjny dla oddzialu oraz arkusze ocen z.godnic z- u'\t'tlagarlianli

okreSlonymi w obowi4zuj4cych przepisach prawa. Lapisy statutu w zakrcsic gccniania

wewn4trzszkolnego s4 zgodne z obowi4zuj4cymi przepisami rozporz4dzenia Ministra

Edukacji Narodowei w sprawie warunkow i sposobu oceniania. klasyfikowania

i promowania uczniow' i sluchaczy oruz pr'/.eprowadzania sprawdziatr6w i cgzaltlitr(ru

w szkolach publicznych (Dz. tJ. 'z 2017 r., pttt..1534). W trakcie kontroli dokunrentac.ii

losowo wybranych sluchaczy stwierdzono. 2e zostali oni dopuszczetti do cgzanlinou

semestralnych zgodnie z obowiEzu.i4cymi przepisami prawa'

Baz.a dydaktyczna i wyposa2enie pracowni. .iak wynika z- pisemnego 6$wiadczcttia

dyrektora szkoly. analiz5t umow najmu lokali oraz' clgl4du pomieszczeti' zapewnia

realizacjg podstawy programowei ksztalcenia ogolnego i zaw'odou'cgo' I'rakt1'ki

zawodowe organizowane sq w podmiocie zapewniaj4cym rzeczywiste warunki pracy

wlaSciwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 160 godzin, co potwierdza umowa

z prywatnym domem oPieki.

Kwalifikacje naucz-ycieli zatrudnionych w szkole s4 zgodne z obow'i4zu.i4cymi prz'episanli

prawa. Trzy osoby niebqd4ce nauczycielami posiada.i4 zgodq organLt prowadztlcego

na zatrudnienie do prowadzeniazalqc z zakresu ksztalcenia zawodowego'

10, opis ujawnionych riieprawidlowosci w zakresie nieobjqtym kontrolq w zw'i4zku zc

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktyczne.i' w'ychowawcze'i

i opiekuncze_i oraz inne.l dzialalnosci statutowej szkoly: brak.

11.Na podstawie art. 55 ust.4 ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r' Prawo OSwiator've

(D.2,.U.22017 r.. poz.59 zpo|,n, z,m.) zaleca siq: nie wydano za|ecen.



podpistlyrektoraszkrlly/placowki,miejsceidatapodpisaniaprotokolu

12. PoSr.r'iadcz-enie odbioru protokolu kontroli:

podpi.s dyrektrtrct ,;zkoly/ltlctc'tiu'ki, micisc'e i dulct oclbioru prolokolu

I)rrcktorowi sz.kolr. ri'ternlirlic 7 dni roboczy'ch od dnia otrzvnrallia protokolu kontroli'

przyslr.rgujc pra\\,o zgloszenia pisemnego. umotywowancgo z'aslrz'e?'enta dotycz4cego ustalen

z-awartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora oswiaty. ul' Powstafrcow 4la" 40-024

Katowioe. zgodnie z $ l8 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowe.l z dnia25

sicrpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. u'22017 r"poz' 1658)'

w't,zY',tA1'ots

-*""#'"*' ' ryAt'o^rr.., i oG'Jo\' tntt t/'' ' .

podpi,s toririt"lqrigu, itrit')e i data podpisania protokolu
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