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Slqski Kurator OSw iatl'

ul. Powstatictiw' 41a

10-021 Katowicc

\\,N.553i.1 .19.2018

Protokol kontrol i doraznc- j

1. Nazwa szkoty" siedziba: Nova Policealna Szkola Zawodowa' ul. 3 Ma.1a26,

40-092 Katowice

l. Inrig i pazrviskg cly'rcktora szkoll': Marzcna.ledynak - Obalek

l. Nazw,a i sicdziba organu sprawultlccgo nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty.

40 - 024 Katow'ice. ul. Pow'stanc6w'4la

Imiq i nazwisko kontrolu.i4cego: Adriana WaSnik

Data urdania i numer upowaznienia do prz.eprowadzenia kontroli: 8 marca 2018 r."

\\,N.-5-s j j. t.l8.l0lti

l'cr.r-uirtr rgzpgczqcil i zakgliczcnia kontroli: 9 marca 2018 r.

'l'crnatyka kontroli: Przcstrzeganie zasad oceniania. klasytikowania i promowania

sluclraczy, przestrzeganie statutu w zakresie przyjmowania sluchacz'y do szkoly'

8. CzynnoSci kontrolne:

a) apaliza dgkl6tcntacii: statutr-r szkoll' w zakresic 'zasad occniania. klasyfikowania

i pr()pr()\vapia sluchaczr oraz przl,inrowania sluchaczy do szkoly. ksiqgi uczniow"

arkuszl ocen. dziclnika za.fqc. Swiadcctr.v potwierdza.i4cych ttzr"skanie wyksztalccnia

Sredniego. zaSw,iadczeri lekarskich o braku przeciwskazah z.drowotnych do podjqcia

nauki w' w'y'branYni zawodzie.

h) r()/nr()\\ a z cll rcktorctl szkolr.

(). Opis Lrstiiloltcgo strutLl laktyczncgo. w t)'ltt uiawniotlych nicprau'idlowoSci:

NOVA [,oliccalna Szkola l.awodowa dta I)orosll'ch w Katowicach z.ostala wpisana

do cwidenc.ii szkol niepublicznych na podstawie za|wiadczenia nr l0/2008 zdnia2T czerwca

2008 r. Na podstawie pozytywne.i opinii Sl4skiego Kuratora Oswiaty zdnia 22 sierpnia 2014

r.okrr nr Iil..-KS.-51i.1.188.101;l n,prorvadzor.ro ancksetr nr 8 do zaSwiadczenia nr l0/2008

zchria l7 czcruca l00u r'. zauiicl technik weterynarii [324002] ksztalc4cy w systemie

ziroczrl\'rr w, cyklu clw,uletninr. I)o clokonaniu analizy statutu w zakrcsie zasad przy.imowania

(r
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sluchaczy do szkoly stwierdza sig.2e sq one zgodne z,przepisami art. 172 ust.2 pkt 7 b ustawr

zdnia l4 grudnia 2016 r. Prawo OSw'iatowe (Dz. ti. t.2017 r.. 1.roz.-59 t.po):'r. t.nt.).

Dokumentac.ia przebicgLr nauczania piqciLr krsowo u1'branr ch sluchaczr przl igtych n.l

Isemcstr trwa.f4cy od wrzcSnia 2016 r. do lLrtego 2017 r. zawiera \\ymagane dokuntentr':

Swiadectwa potwierdza.i4ce posiadanie wyksztalcenia Sredniego oraz z.a|wiadczenia lekarskic

z orzeczeniami o braku przeciwska'zah z.drowotnych do podjgcia praktl,czne- j naLrki zawodu.

Zapisy statutu w zakresie promowania sluchaczl' na scnrcstr progranlo\\'o \\,\,zszr sil zgodnc

z oboi.r'i4zuj4cymi przepisarni rozporz,4dz,enia Ministra trdukac.ii Narodowej w sprau'ic

warunkow i sposobu oceniania. klasyfikowania i promowania uczni6w i sluchaczy oraz

przeprowadzania sprawdzian6w i egzamin6w w szkolach publicznych (Dz. 11. t.2017 r..
po2.1534). W trakcie kontroli dokumentacji losowo wybranl,ch sluchaczy'l i II sentestru

stwierdzono. ?.e zostali oni dopuszczcni do cgzamintiu. scntcstralnrch zgotlnic

zobowi4zu.i4cymi przepisanti prawa. W dziennikLr lekcl'fnlrrr prou,adzoll\nt przcz szkolc

wpisano: tematy przeprowadzonych zajqt edukacy.inych. occny uzyskane w rantach

wewnqtrzszkolnego systemu oceniania oraz oceny z ustnych i pisemnych egzaminow

semestralnych. a tak2e obecnoSci sluchaczy na poszczegcilnych za.jqciach ec1ukac1, jnl ch

potwierdzone ich podpisem. 7. cg'zaminow scnrestraln,v-clr sporzilclzono protokolr. I)olilczontr

do nich prace cgzaminacyjne sluchaczy.

L informac.ii uzyskanych od dyrektora szkoly wynika, 2,e dla sluchaczy kierunku technik

weterynarii zalEcia w III semestrze roku szkolnego 201712018 kontynuowane s4 w oddziale

Nova Policealna Szkola dla Doroslych w Gliwicach ze wzglqdu na przr-.c7.yn.y organizacy.ino-

llnansowe.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjEtym kontrolq u, zwiEzku zc

stwierdzonymi nieprawidlowoScianti w dzialalnoSci dydaktycznej, wl,chowawcze.i

i opiekuricze.j oraz. inne.i dzialalnoSci statutowe'j szkoll,: brak.

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

(Dz.U.z2017 r.,poz.59 zpoLn.zm.)zaleca siE: nie wydano zalecen.
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podpi.\ dvrektoru szkol.vtplacdu,ki, miej.s'ce i duta podpi.sania protokolu

I 2. PoSwiadczcrric odbiorr-r protokolu kontroli:

/- "/* 
:...2. (/. .. /.(. . .0.2, .?!!f v

podpi.: cly'rcktoru .t=1t,,1.y,,'pluc'6v,ki, mici.sce i duta otlbioru protokolu

[)1'rcktoror.li szkoly. w ternrinic 7 dni roboczy'ch od dnia otrzymania protokotu kontroli.

;rrzr slugLric pra\\o zgloszcnia piscmnego. Lll'no1)'wow'ancgo zaslrzcz.enia clotyczr'1cego ustalefl

zawartvclr w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSw'iaty, ul. Powstancow 4la. 40-024

Katowice. zgoclrrie z $ 18 ust. I Rozporz4dzenia Ministra Edukac.ii Narodowej z dnia 25

sierpnia 2017 roku w sprawic nadzoru pedagogicznego (Dz. ll.22017 r.. poz,.l658).
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