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KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH 

ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice 

www.kuratorium.katowice.pl 

email: kancelaria@kuratorium.katowice.pl 

KARTA INFORMACYJNA NR 32 
 

Rodzaj sprawy: uzyskanie decyzji o przyznaniu akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym 

kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 

 

I. Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 

ze zmianami). 

2. Art. 365 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie 

akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247 ze zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632). 

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami). 

II. Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o przyznanie akredytacji dla całości lub części prowadzonego kształcenia ustawicznego 

w formach pozaszkolnych (wzór nr 1 - zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r.) oraz wymagane dokumenty należy złożyć 

w kancelarii tut. Kuratorium (VI piętro, pokój 6.10) lub pocztą. 

a. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego, placówka kształcenia praktycznego, 

ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego lub niepubliczna placówka kształcenia 

ustawicznego do wniosku składanego przez osobę kierującą placówką, w uzgodnieniu 

z organem prowadzącym, powinna dołączyć: 

 akt założycielski placówki publicznej lub zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej 

do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, 

 statut placówki, 

 własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego 

do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką, zgodnie z wzorem określonym 

w rozporządzeniu MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r. (wzór nr 2 - zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r.), wraz 

z załącznikami: 

- załącznik nr 1 „Baza dydaktyczno – lokalowa” 

- załącznik nr 2 „Kadra dydaktyczna” 

- załącznik nr 3 „Materiały metodyczno – dydaktyczne” 

- załącznik nr 4 „Realizacja i zapewnienie jakości kształcenia” 

- załącznik nr 5 „Dokumentacja przebiegu kształcenia” 
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b. Ośrodek prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub osoba prowadząca 

działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, obejmującą prowadzenie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych powinny 

dołączyć: 

 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru 

przedsiębiorców, 

jeżeli zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru 

przedsiębiorców wydany jest według stanu na dzień przekraczający jeden miesiąc przed złożeniem 

wniosku o akredytację, to wnioskodawca składa dodatkowo oświadczenie o jego aktualności. 

 informację o organizacji i zakresie działalności oświatowej, 

 własną ocenę działalności placówki w ostatnim roku, w zakresie kształcenia zgłoszonego 

do akredytacji, opracowaną przez osobę kierującą placówką, zgodnie z wzorem określonym 

w rozporządzeniu MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r. (wzór nr 2 - zgodnie z wzorem 

określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia MENiS z dnia 20 grudnia 2003 r.) wraz 

z załącznikami: 

- załącznik nr 1 „Baza dydaktyczno – lokalowa” 

- załącznik nr 2 „Kadra dydaktyczna” 

- załącznik nr 3 „Materiały metodyczno – dydaktyczne” 

- załącznik nr 4 „Realizacja i zapewnienie jakości kształcenia” 

- załącznik nr 5 „Dokumentacja przebiegu kształcenia” 

Wniosek składa osoba kierująca placówką, w uzgodnieniu z organem prowadzącym lub osoba 

prowadząca działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe. 

c.  Wszyscy wnioskujący powinni dodatkowo dołączyć: 

 do załącznika nr 1 

 w przypadku braku własnej bazy lokalowej umowy najmu lub użyczenia umożliwiające 

prowadzenie kształcenia teoretycznego lub praktycznego, 

 charakterystykę (opis) warunków lokalowych niezbędnych do prowadzenia kształcenia 

teoretycznego lub praktycznego. 

 do załącznika nr 2: 

 zasady lub procedury dokonywania oceny kadry dydaktycznej, ze wskazaniem liczby osób 

posiadających ocenę pracy (za ostatni rok), 

 charakterystykę warunków dla doskonalenia kadry dydaktycznej 

 WYKAZ KADRY DYDAKTYCZNEJ (zgodnie z listą form kształcenia zgłoszoną 

do akredytacji) 

Lp. Staż  

pracy 

Kwalifikacje – poziom 

wykształcenia, kierunek 

studiów,  

rok ukończenia 

Nazwa i rok ukończenia form 

doskonalenia zawodowego, w tym 

uprawnienia instruktorskie, 

przygotowanie pedagogiczne 

(zbieżne z rodzajem prowadzonych 

zajęć) 

Prowadzone kursy 

– nazwa kursu lub 

rodzaj 

prowadzonych 

zajęć 

1 2 3 4 5 
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 tłumaczenia tytułów naukowych, rozwinięcie skrótów dotyczących posiadanego poziomu 

wykształcenia, w przypadku zatrudnienia przez placówkę obcokrajowców 

 do załącznika nr 3: 

 WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA (zgodnie z listą form kształcenia zgłoszoną 

do akredytacji) 

Lp. Nazwa 

programu 

Symbol programu 

*) 

Opracowany przez Rok 

opracowania 

Data ostatniej 

modyfikacji 

1 2 3 4 5 6 

      

      

*) w przypadku, gdy symbol programu jest nadany 

 kserokopię dowodu wpłaty opłaty, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia MENiS z dnia 20 

grudnia 2003r., którą wnioskodawca uiszcza na rachunek bankowy dochodów budżetowych 

Kuratorium Oświaty w Katowicach w NBP O/O Katowice nr 20 1010 1212 0050 9222 3100 

0000, która w roku 2018 wynosi 1016,00 zł. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Jej wysokość 

może ulec zmianie zgodnie z § 6 ust.3 rozporządzenia. Na dowodzie wpłaty należy wpisać 

„opłata za postępowanie akredytacyjne”. 

 placówka prowadząca kształcenie nieodpłatnie składa oświadczenie, że całość kształcenia 

prowadzi nieodpłatnie. 

2. Jeżeli wniosek i dołączona dokumentacja nie spełniają wymogów § 5 rozporządzenia to na 

podstawie art. 64 § 2 kpa wnioskodawca zostaje wezwany do usunięcia braków w terminie 7 dni, 

nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, 

III. Opłata 

Wnioskodawca wnosi na rachunek bankowy dochodów budżetowych Kuratorium Oświaty 

w Katowicach w NBP O/O Katowice nr 20 1010 1212 0050 9222 3100 0000 opłatę, która w roku 

2018 wynosi 1016,00 zł. Opłata nie podlega zwrotowi. Na dowodzie wpłaty należy wpisać „opłata 

za postępowanie akredytacyjne”. 

IV. Miejsce złożenia dokumentów/sposób złożenia dokumentów 

Wniosek należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Katowicach na adres: ul. Powstańców 41a, 40-024 

Katowice lub złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty w Katowicach ul. Powstańców 41a pok. 6.10 

(VI piętro). 

V. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy oraz udzielenie informacji o stanie 

przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania. 

Wydział Jakości Edukacji 40-024 Katowice ul. Powstańców 41a, sekretariat – tel. 32 606 30 18, 

Oddział Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pok. 5.10 (tel. 32 606 30 22). 

VI. Termin i sposób załatwienia.  

1. Terminy – zgodnie z zapisami art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, tj. załatwienie 

sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej 

nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

2. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych 

od organu. 
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3. Na podstawie wniosku i dołączonej do niego dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 2 

rozporządzenia, pracownik merytoryczny kuratorium dokonuje analizy dokumentacji, 

a w uzasadnionych przypadkach może wystąpić do osoby kierującej placówką lub osoby 

prowadzącej działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe, o udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

4. Jeżeli przedłożona dokumentacja spełnia warunki określone w punkcie II, Śląski Kurator Oświaty 

powołuje Zespół Akredytacyjny do dokonania oceny działalności placówki w zakresie określonym 

w § 4 rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2003 r. Zespół może zwrócić się do osoby kierującej 

placówką o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących działalności placówki w zakresie 

zgłoszonym do akredytacji. 

5. Przewodniczący Zespołu Akredytacyjnego powiadamia na piśmie osobę kierującą placówką, 

a także organ prowadzący o programie i terminie wizyty, co najmniej na 7 dni przed jej 

rozpoczęciem. 

6. Zespół Akredytacyjny ocenia spełnianie przez placówkę warunków, o których mowa w § 4 

rozporządzenia na podstawie: 

 wniosku oraz dołączonej do niego dokumentacji, 

 oceny stanu faktycznego dokonanej w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscach prowadzenia 

kształcenia zgłoszonego do akredytacji. 

7. Śląski Kurator Oświaty wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji, 

uwzględniając ocenę działalności placówki ustaloną przez zespół akredytacyjny oraz wyniki 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad placówką. 

8. Śląski Kurator Oświaty prowadzi i udostępnia wykaz akredytowanych placówek. 

VII. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy. 

1. Wydział Jakości Edukacji przesyła do wnioskodawcy decyzję o przyznaniu akredytacji. 

2. W przypadku odmowy przyznania akredytacji Wydział Jakości Edukacji przesyła decyzję 

do wnioskodawcy oraz do organu prowadzącego. 

VIII. Tryb odwoławczy  

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem 

Śląskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

IX. Inne informacje 

1. Jeśli podmiot, posiadający akredytację przestał spełniać którykolwiek z warunków § 4 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie 

akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych 

(Dz. U. z 2003 r. nr 227, poz. 2247 ze zmianami) Śląski Kurator Oświaty podejmuje działania w 

trybie § 17 ww. rozporządzenia. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż: 

1) Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, 

ul. Powstańców 41 a; 

2) Dane osobowe wnioskodawcy przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania 

administracyjnego w sprawie przyznania akredytacji placówce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

3) Odbiorcą danych osobowych wnioskodawcy będzie Zespół Akredytacyjny powołany przez 

Śląskiego Kuratora Oświaty ; 

4) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celu określonego 

w punkcie 2, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego 

prawa tj. zgodnie z kategorią archiwalną A (dokumenty przechowywane wieczyście); 
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5) Wnioskodawca posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, 

prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 

6) Wnioskodawca posiada prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesowi Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli dane wnioskodawcy będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7) Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 

danych będzie nieprzeprowadzenie postępowania akredytacyjnego. 

ZATWIERDZIŁ 

Anna Kij 

Dyrektor 

Wydziału Jakości Edukacji 
 

 

Osoba udostępniająca informację: Paweł Habryka, starszy wizytator 

Data wytworzenia informacji: 15.02.2016 r. 

Osoba  dodająca  informację:  

Data  publikacji:  2.01.2017 r. 

Osoba  modyfikująca  informację: Paweł Habryka 
Data  ostatniej  modyfikacji: 12.06.2018 r. 
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Załączniki do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 20 grudnia 2003 r. (poz. 2247) 

 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

 

….…………………….. 

(pieczęć placówki)  

 

 ……………….…..Kurator Oświaty  

 

 w .…………………………………… 

 

WNIOSEK  
O PRZYZNANIE AKREDYTACJI 

 

 

...................................................................................................................................................... 

(nazwa placówki) 

 

Adres: 

………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

telefon/fax, e-mail ...……………………………………………………………………………. 

 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym wnoszę o przyznanie akredytacji dla całości /części*) prowadzonego 

kształcenia  ustawicznego  w formach pozaszkolnych. 

 

L.p. 
Zakres 

kształcenia 

Forma 

kształcenia 

Data rozpoczęcia kształcenia 

w danej formie 

Czas trwania 

danej formy 

w godzinach 

Miejsce 

prowadzenia 

kształcenia 

      

 

 

Do wniosku dołącza się**): 

1) ………………………………………………… 

2) ………………………………………………… 

3) ………………………………………………… 

4) ………………………………………………... 
 

 

 

……………………......    ……………………......   

(miejscowość i data)    (pieczęć i podpis osoby kierującej placówką) 
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Organ prowadzący placówkę (nazwa, adres, telefon/fax, e-mail) 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

………………………    ....…….…………………………………… 

(miejscowość i data    (pieczęć i podpis przedstawiciela organu 

prowadzącego placówkę) 
 

 

*)   Zakreślić odpowiednie. 

**) Wpisać zgodnie z § 5 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne 

w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227 poz. 2247). 
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Załącznik nr 2 

 

WZÓR 

 

 

…………………………….….. 

(pieczęć placówki) 

 

 

 

 

WŁASNA OCENA  

DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI  
w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji 

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 
 

1. Nazwa placówki: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

2. Adres: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3. Telefon/fax, e-mail: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

4. Organ prowadzący placówkę /nazwa, adres, telefon/fax, e-mail/: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

5. Osoba kierująca placówką /imię i nazwisko/: 

.......................................................................................................................... .......................... 

.................................................................................................................................................... 

 

6. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia i rekomendacje: 

.......................................................................................................................... .......................... 

.......................................................................................................................... .......................... 

.................................................................................................................................................... 
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ARKUSZ OCENY 

 

Obszary oceny Kryteria oceny 
Ocena

1) 

Opis
2) 

 TAK NIE 

1 2 3 4 5 

 

1. BAZA DYDAKTYCZNO – LOKALOWA 

1.1. 

Pomieszczenia 

dydaktyczne 

Liczba pomieszczeń dydaktycznych adekwatna 

do liczby słuchaczy 

 

   

Pomieszczenia dydaktyczne pozwalają na 

realizację zajęć zgodnie z założonymi celami 

programowymi  

 

  

Pomieszczenia dydaktyczne spełniają wymogi 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

  

1.2. 

Wyposażenie 

dydaktyczne  

Placówka wykorzystuje w procesie 

prowadzonego kształcenia środki dydaktyczne: 

- tablice i/lub plansze do pisania  

  

- grafoskopy   

- magnetowidy   

- rzutniki multimedialne, rzutniki slajdów   

- kamery video, internetowe   

- inne środki dydaktyczne 

 

  

Placówka zapewnia słuchaczom dostęp do: 

- komputerów 

  

- sieci internetowej   

- kserokopiarek   

- skanerów   

- drukarek 

 

  

Placówka dokonuje systematycznie przeglądu 

bazy i wyposażenia dydaktycznego oraz 

dostosowuje bazę i wyposażenie do potrzeb 

prowadzonego kształcenia  

 

  

1.3. Biblioteka 

(medioteka) 

Placówka zapewnia słuchaczom dostęp do 

literatury, materiałów, w tym multimedialnych, 

czasopism oraz innych wydawnictw zgodnie z 

zakresem kształcenia 

 

  

1.4. Zaplecze 

socjalne 

Placówka zapewnia zaplecze socjalne w 

zakresie:  

- bazy noclegowej (w miarę potrzeby) 

 

  

- stołówki lub bufetu (w miarę potrzeby) 
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2. KADRA DYDAKTYCZNA 

2.1. Kwalifikacje 

kadry 

Kadra zatrudniona w placówce posiada 

kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 

odpowiednie do prowadzonego kształcenia 

 

   

2.2. Ocena kadry Placówka posiada narzędzia do oceny pracy 

zatrudnionej kadry 

  

Placówka prowadzi systematyczną ocenę pracy 

zatrudnionej kadry 

 

  

2.3. 

Doskonalenie 

kadry 

Placówka rozpoznaje potrzeby i tworzy warunki 

do doskonalenia zawodowego zatrudnionej 

kadry 

 

  

 

3. MATERIAŁY METODYCZNO-DYDAKTYCZNE 

3.1. Programy 

nauczania  

Placówka opracowuje i wdraża własne programy 

nauczania dla prowadzonego kształcenia  

   

Placówka dla prowadzonego kształcenia 

korzysta z innych programów nauczania  

  

Programy nauczania uwzględniają rozwiązania 

w zakresie nowych technik i technologii  

  

3.2. Elementy 

programu 

nauczania 

Program nauczania zawiera: 

1) Założenia organizacyjno-programowe, w tym: 

- nazwę formy kształcenia 

  

- cele kształcenia   

- zakres tematyczny   

- zasady rekrutacji uczestników   

- czas trwania i sposób organizacji   

- sposób sprawdzania efektów nauczania   

2) Plan nauczania określający: 

- zajęcia edukacyjne i ich wymiar 

  

- rozkład zajęć   

3) Program nauczania poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, w tym: 

- treści nauczania 

  

- wskazówki metodyczne do realizacji zajęć   

- wykaz literatury   

- wykaz niezbędnych środków dydaktycznych   

3.3 Materiały 

metodyczno-

dydaktyczne 

Placówka opracowuje i udostępnia 

wykładowcom i słuchaczom własne materiały 

metodyczno-dydaktyczne 

  

Placówka udostępnia wykładowcom i 

słuchaczom pozyskane materiały metodyczno-

dydaktyczne 

  

3.4. Ewaluacja  Placówka posiada i wykorzystuje narzędzia do 

ewaluacji prowadzonego kształcenia 
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Placówka modyfikuje programy nauczania 

i organizację kształcenia  wykorzystując wyniki 

ewaluacji 

  

 

4. REALIZACJA  I  ZAPEWNIANIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 

4.1. Działania w 

zakresie 

zapewniania 

jakości 

kształcenia  

Placówka stosuje i upowszechnia nowatorskie 

rozwiązania programowo-metodyczne 

i organizacyjne 

   

Placówka posiada narzędzia monitorowania 

jakości prowadzonego kształcenia 

  

Placówka opracowuje i wdraża programy 

służące podnoszeniu jakości kształcenia  

  

 

5. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KSZTAŁCENIA 

5.1. 

Dokumentacja 

Placówka opracowała system dokumentowania 

prowadzonego kształcenia  

   

Dokumentacja kształcenia jest prowadzona 

w sposób systematyczny i uporządkowany 

  

Placówka zapewnia odpowiednie warunki 

przechowywania dokumentacji  

  

 

1)
  Wpisać odpowiednio w kolumnie nr 3 – "TAK" lub  nr 4 – "NIE". 

2)    
W kolumnie nr 5 –"Opis"- podać numer załącznika zawierającego opis głównych "Obszarów 

oceny" wskazanych w pozycjach 1 – 5. W przypadku braku własnej bazy lokalowej (Obszar 1.1) do 
Arkusza Oceny należy dołączyć kserokopię umowy, na podstawie której placówka korzysta z 

pomieszczeń. 

Uwaga: nie należy dołączać oryginałów certyfikatów, wyróżnień oraz innych dokumentów 
potwierdzających stan faktyczny – pozostają one do wglądu w placówce. 

 

II. PODSUMOWANIE  
 

Obszary działalności najlepiej oceniane: 

............................................................................................................................. .......... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Obszary działalności wymagające doskonalenia: 

............................................................................................................................. ........... 

........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ........... 

 

III. WYKAZ  ZAŁĄCZNIKÓW:  
1. ……………...……………………………………….. 

2. ……………….……………………………………… 

3. ………………………………………………………. 

 

 

.............................................    ………............................................... 

(miejscowość i data)     (podpis osoby kierującej placówką) 


