
DK-CZ.553 3.ż.32.2018

Protokół kontroli doraźnej

1. Nazwa szkoły/placowki, siedziba;

Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli przy Akademii Polonijnej
w Częstochowie, ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 416,, 42-ż00 Częstochowa

2. Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki: ks. prof. dr hab. Andrzej Kryński

3. Nazwa i siedziba organu sprawujące go nadzór pedagogiczny:

Śląski Kurator OświaĘ, 40*024 Katowice, ul. Powstańców 41a

4,, Imię i nazwisko kontrolującego: Władysława Tkaczyk - st. wizytator

5. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli:

8 marca 2018 r. - Nr DK-CZ.3533.ż.32.2018

6. Terminy rozpoczęciai zakończenia kontroli: 15 marca 2018 r.

1. Tematyka kontroli (zgodna z przepisami art. 55 ust. 2 ustawy - Prawo oŚwiatowe):

Realizacja zadań statutowychprzez Centrum Dokształcania i Doskonalenia Nauczycieli
przy Akademii Polonijnej w Częstochowie.

8. Czynności kontrolne:

- analiza dokumentac.ji: zaświadczenia o wpisie do ewidencji placowek niepubltcznych,
statutu placówki, planu pracy na rok szkolny 201612017 i 201712018, sprawozdania
zrealizacjl planu pracy nieptrblicznej placówki doskonalenia nauczycieli za rok szkolny
2016120|7, zaświadczen o ukończeniu doskonalenia zawodowego i kursu kwalifikacyjnego,
rejestru zaświadczęń,
_ rozmowa z ks. prof. dr hab. Andrzejem Kryńskim - dyrektorem Centrum Dokształcania
i Doskonalenia Nauczy cieli przy Akademii Polonijnej w Częstochowie

9. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości:

Korrtrola przeprowa dzona na polecenie Sląskiego Kuratora Oświaty.

Z irrformacji pozyskanych w trakcie kontroli wynika:

centrum Dokształcania i Doskonalenia }rTauczyciel I ptzy Akademii polonijnej

w Częstochowie zostało wpisane do ewidencji niepubliczrrych placówek doskonalenia
nauczycieli mających siedzibę na terenie wojewodztwa śląskiego 22 częrwca 2015 r, pod

nLlmerem 9 (zaświadczenie nr 5l20I5). Zgodnie z § 2 ust. I rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnta 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. U. z ż016 r, poz. 1561) Centrum Doksźałcanią i Doskonalenia Nauczycieli przy

Akademii Polonijne.i w Częstoclrowie działa na podstawie statutu, ktory okreŚla nazwę

placowki, organ prowadzący, cele i zadania, organizację placówki, prawa i obowiązki
pracownikow otaz słuchaczy, zasady naboru uczestników na formy doskonalenią. Podczas
kontroli stwierdzono, że w statucie przywołuje się nieobowiązujące rozpotządzenie Ministra
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Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia
nauczycieli (Dz.U. zż009 r. poz. 1537 ze zm.),
Dyrektor placówki w dniu kontroli zaprezentował ,,Plan pracy niepublicznej placowki
doskonalenia na rok szkolny 201612017",ktory uwzględnia: główne kierunki działań w roku
szkolnym 2016/2017 wynikające ze statutowej działalności placówki, planowane fbrmy
doskonalenia nauczycieli (konferencje naukowe, metodyczne i informacyjno-szkoleniowe,
nauczanie na odległość, kursy doskonalące, kursy kwalifikacyjne) i tematykę planowanych
form doskonalenia,
W roku szkolnym 201612017:
- przeprowadzono 10 konferencji na temat:
1, Nauczyciel akademicki jako profesjonalista.
2, Wirtualny Dziekanat - APR System.
3. Metodyka nalczania przez internet z wykoruystaniem metod i technik kształcenia

na odległość,
4. Edytor tekstu WORD.
5. Wykorzystanie technologii informatycznej do opracowania wyników sprawdzianów

iegzaminów.
6, Arkusz kalkulacyjny EXCEL.
7. Projekt edukacyjny jako metoda stymulująca współdziŃanie w grupie rówieśniczej

izadaniowej.
8. Zastosowanie komputera w nauczaniu zintegrowanym.
9. Proces dyplomowania.
10. Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia.
- w ramach nauczania na odległość przeprowadzono 10 szkoleń (Ochrona własności
intelektualnej, Socjologia, Polityka społeczna, Etyka ogólna, Ekonometria, Nauka społeczna
kościoła, Legislacja administracyjna, Konstytucyjny system organów państwowych,
Instytucje - fuódła prawa w UE, Filozofia),
- zrealizowano 5 kursów doskonalących na temat: Sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
Organtzacja kształcenia zawodowego - kształcenie ustawiczne, Wykorzystanie pedagogiki
teatru w szkole, Opracowywanie programów praktyk zawodowych, Nowoczesne metody
nalczania matematyki.
Placówka w roku szkolnym 201612017 prowadziła kursy kwalifikacyine w zakresie:
Całozyciowe poradnictwo zawodowe,
Edukacja europejska w przedszkolu. ]

Zarządzante oświatą,
Konstruktywne sy.tuacj e wychowaw cze,
U czeń ze specj alnymi potrzebami edukacyj nymi,
Kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego na poziomie Al-A2 według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
Kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) )

Kurs kwalifikacyjny z języka angielskiego na poziomie B2-Cl według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
Kurs kwalifikacyjny z języka francuskiego na poziomie 81 według Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
Kurs kwalifikacyjny z języka niemieckiego na poziomie Al-Aż według Europejskiego
Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ),
Kurs kwalifikacyjny z języka niemieckiego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu
Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
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W iv_łniku arraliz,v dokumerrtacji i zakresu prowadzonych kursow kił,alifikacyjrrych rv trakCie

kontroli stll,ierclzono, ze organizac.ia i prowadzenie kursórv krł,alifikacy'jnych nie.jest zgodne

z § 19 t,ozporządz,enia N4inistra Ecirrkac.ji Narodowej z dnia 29 wrześrria Ż016 r, r,ł'spra'uł'ie

plactlu,ek tloskolraletlia tlauczl,cieli (Dz. L), z 2016 r, pclz. l561) - Centrut-t't Dokształcania

il)tlskonalcnia Naucz._rcieIi prz1, Akademii I'olonijne.j \\i Częstoclrow,ic
Iladzór pedagogiczny, na pro\\ adzenle

poszczegolrr_vch kursorv kwalifi kac,vjnych,
kulsorł, krł,alifi kacyjnych podanym \Ą, \\Ąv. rozpol,ządzeniu.

Dr rektor placorvki w dniu ltontroli zaprezentował ror,rrliez ..Plan prac) niepLrblicznej

111acórr,ki cJosl<otlalcnia na rok szkoln1, 2()11l20l8". ktor_y uwzględnia: głórltlc kierurrki

i,lz_ia]ań w roku szkollll,tłr 20l 7i201 8 rvvnikające ,ze statutowej działalności placoll'ki.
planolłatle formy, doskonalerria nauczycieli (konf'ererrcje nattkowe. ltretod,vczne

i intbrrnacyjno_szkoleniowe, nauczanie na odległośc. kursy doskonalące. kurs,v

kił,alifikac},jne) oraz temat.vkę planowanych lorm doskonalenia.

PIacciwka prowadz.i elektror'iczrry, rejestr wydarrl,ch zaświadczeri. Uczestl-ric,v kursou'
krvalifikacy,jrTych na kopii śrviadectwa ukończeriia kursu kwalilikacyjnego potwierdzaja
pisenllrie oc]bior or_vginału śr,iiaclectrła - podpis. ciata odbiorii (kopie świadectrr ukoriczenia

kursór,l krł,ali fikacyj n,vcl"l przec horl r rvane są lv placorł,cc).

W wyniku kontroli ustalono. ze sprawozdanlę z realizacji planu pracy placor.vki za rok

szkolny 2()1612017. z us,l,zględnieniem ternrinor.v realizacii poszczegolnyclr zadali, zostało

wysłane clo KuratoriLrnr Ośiviatv l,rl Katorvicaclr 26 września 2011 t.. co wl'nika z zztpiso'nv rl
dzienrrikLr koresponclency,in.v-,nr (poz. 366) prol,r,aclzori5"m przez placowkę, Kuratoriun-t
()śrviat1 rł, I(alowicach. otrzyll-1iiło rlrr.,. sprarł,ozdanie 9 stl,cznia 2018 r. , sprall'ozdanie nie

ztlstalo przcclstalviolle SIąskicI-tlu Kuratc,lt,orvi Ośiviat1 rł,terrtritlie określonvln W § 28 ust.2
rozporz.ądzer'ia N4inistra }Jclukacji Narodor,vej z drria 29 rvrześnia2016 r. w sprawie placowek

doskonalenia nauczl,cieli (Dz. L]. z, ż016 r" poz. 1561). Przywołany przepis zoborviązuje

organ prorł,aclzący niepubliczną placowkę doskonalenia do przedstawienia organowi

sprarł,r_rjącen,iu nadzór pedagogiczll\r spl,awozdania z realizacji planłr placy placowki za dan_v-

rok szkolnv, z urvzglęclnieniem ternrinór,v realizacji poszczególrrych zadari rrjętvch 11' planie

plac__v na clany rok szkolny. do 30 r.r,rześnia naslępnego roklt szkolnego,

l0. ()pis ujarłlriorry,ch niepl,alvidłori,ości w zakresie nieobjęt.vnr kontrolą w związkr-r

7.e strł,ierdzonymi rrieprar,vidłowościami w działalności dyclaktycznej, rvycholvai.vcze.j

i opiekuńczej oraz innej działalności statutorvej szkołv/placowki: nie shłierdzono.

l1. Na poclstarł,ie aft. 55 ust. 4 ustawy, z cJnia l4 grudnia 2016 r. ,- Prarvo oŚwiator,ve

(Dz,. t-] . z.2017 r. pc:z.59,ze z.n,) Zą_lqcŁ slę:

Kursy, lilvalifikacyjne prolvadzić zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodorve.i z dnia 29 lvrześnia 2016 r. lv sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
(Dz. tJ. z2016 r. poz. 1561).

!ąn!n g:alizacji: od 22 marca 2018 r.
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"12. Poświadczenie odbioru protokołu kontroli:

DYrektororvi szkoły,'lplacoll,ki. w terminie 7 dni roboczych od clnia otrz,InaIlia protokołrr
kontroli, PrzYsługuje Prawo zgłoszenia pisemnych. unrotyrvow,an,vcl-i zastrzeżell doi1,,czących
r-rstaleń zawartych rv protokole kontroli do Sląskiego Kuratora Ośrviat1,. ul. porł,stańcow 41a.
40-021Katowice. zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra lldLrkacji Narodorł,e.i z c.lnia
25 sierpnia 201] r. w, sprarvie nadzoru pedagogicznego (l)z. Lj. z 2017 r, poz..1658).
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