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l. Nazwa szl<olv/olac6wki

l efnlilry roz.poczEcta .

Ternatyka l<ontroli.' O

Czynno(ci lcontroIne:

Ko ntrol g doraLn4 przeprowad zon

o moZl iwych n ieprawidlor;foSciac

Niepubl iczna plac6wka l<sztalcen

Zawodowego TOWER iostaia
Czgstochowy 9 lipca 201$ r

rotokol knntroli dorainej

siedziba: Instytucic Ksztallcenia

,,Tower" w Czgsiocho , ul. Josellewicza I lok. 24,42-21'7

Imig i rrazwisl<o di1 Leszeh M4czyrisld

Nazwa i siedzib!

hnig i nazwisko l(ontrolLt

Data wydania i puner

4 grudnia 2018 r, nr D - c7,.5 5 3,3 .2. 1 6 4.20 t8

i Dosl<onal enia Zawoclon,eqo

Czgstochowa.

u sprawuj4cego nadz6r peclagogiczny: Sl4ski Kurator Oswiaty

24 Katowicr:

: Mlalgorzata Golgbska wizytator KO

wazttienia do przgprou,aclzenia l<outroli: l9 listopada 2018 r.,

. analiza dofcu nren w zakresie objgtynr l<ontrolq, roznrowa z clyrel<torem placowki,

9. Opis ustalonego stpnu fak go, w tym LryaWniorrych nieprai,vid{owo(ci:

LrStawl

,,I(urs dosl<onalqcy utliejg

zenia kontroli: 20 listoparda 2018 r., 4 grudnia 2018 r.

rnizac.ja ksztalcernia ustawicz;nego w formach pozaszkolnych.

w zwi4z,kr-r z pisrre4r I(orlendy Wojew6dzl<iej Polic.ji w I(ral<owie

w dzialalno(ci plac6wl<i.

tustar,r, i czlrego i prAl<tyczne go I nstytut Ksztalcen ia i Dosl<on a len ia

larpisana do ewidehc.ji prowadzone.j przez. Prezydenta Miasta

nllrrerelr ED.4430.1 3.20 I B. Osob4 prawn4 prowadz4c4 placorvkg

Wiele Dla Wiellr, ul, Focha 19121, 42-211 Czgstochowa.

scern prowadzen ia eaj gi d1,dal<tycznych jest lvyna.j nrou,any lol<a I

, Z infornracji uzysl<anej od dyrel<tora placowl<i wyrrika, )-e za.igcia

przy ul. .loselewicza 1 lol<, 24 i al. KoSciLrszki B w Czgstochowie

od dyrel<tola plac6rvl<i ustalono. ze prorvadzono rrastgpu jEce forrry

{ci l<walifi kowarryclh

jest Fundacja Multi M!ltus

W zaSwiadczeniu podano, ze mi

Lrzysr(al

przy Al. NMP 56 w Czgstochowi

odbywa{y sig r6wnie2 w loka

oraz w Tarnowie.

Na podstarvie informacj i

pozaszl<o lne ksztalcen ia

orgarr izowany w Czqslochorv i,jeden w l'alrowie;

pracownil<6w ochrony ftzycznei" - .jeden



-,,1(Lrrsy kwalifikowanych pracownik6w

w l'arnowie.

,,Szl<olenia czlonl<a slLr2by

w'1-arnowie;

infolnracy.inej" - jedno organizowane w Czgstochowie i jedno

ochrorry ftzycznej" dwa kursy organizowane

l(adra dydal<tyczna wsltazana przez clyrel<tora plac6wl<i podczas kontroli rrie posizrdata kwalifil<acji

do prowadzenia przydzielorrych in zajE(,. Dyrel<tor przedstawil jedynie kserokopie niezawieraj4ce

potwierdzeiria za zgodno$6 z oryginatern.

W czasie l<ontroli doraZnej rrie przedstawiono program6w nauczania dla organizowanych form

Itszla'lcenia, w zwi4zl<t z tynt ttiemozliwe bylo dol<onanie oceuy niezbgdriego wyposaZenia w sprzQt

iponroce dydal<tycz:ne Lrrno2liwia.y4cego prawidlow4 realizacjg ksztatcepia. Brah tego dokumentr.r

por,vodLrje r6wniez, 2e niento2liwa jest ocena zastosowanego przez plaO6wl<g drLrku zaSwiadczenia

o Lrl<oiczeniu kursu urniejgtnoSci zawodowych.

Przeclstawioue dziennil<i zajg(, zawieralyjedyrhie nazwiska i irrriona LrczestLik6w oraztenlaty, kt6rych

nieLrporz4dkowany zapis Lrrriemo2l iwiat oceng. Jeclen dzienriik zatryieral nazwiska i imiona

uczestttil<ow clwoch kurs6w, a dla jednego l<urgu clziennika nie zaloLot'to (c16t. ,,kLrrsLr kwalifikowallego

pracownika ochrony fizycznej" organizowanego w lipcLr 20lB r, w'farnowie). Dzienniki zajgi nie

'zawieraly infomracji o tygoduiowym planie zajgc i obecno6ciach Lrczestnikow, a przy tematach zajgd

ttie odnotowano podpis6w nauczycieli potwieidzaj4cych ich realizacjQ,,lut, [iczby obecnych igodzin

zajE(.. W zwi4zl<n ze stwierclzonymi bral<ami nienrozliwe jest potWlerclzenie dat rozpoczgcia

i zal<ohczenia l<Llrsotv i szltoleri oraz lir:z,by godziu prowadzonego l<sztalcenia.

Dyrel<tor placowki nie przedstawil protokol6w zzaliczeri ani innych dokLrflrent6w bgd4cych podstaw4

zaliczenia kurs6w. Ewidenc.ja wyclanych za{wiadczeri nie zawierala adres6w zamieszl<ania

tuczestrril<6w.

Dyrel<tcrr placowl<i rrie przedstawi.t inforrnacji i dohument6w potwierdzaj4bych sprawowanie nadzorur

stu zzlcego pod nosze n i n .i altoSc i prowad zonego l<szta.l cen ia.

zw i4zkn ze stwi erdzonymi

i opiel<r"rriczej oraz iunej

pa rafh dyre klot'a sz ko Ly

l0



IL Na podstau,ie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia l4 grLrdnia 20115 r. Prawo o5wiatorve (Dz. U. z20lB r.

poz.996 ze znt.) zalecq sig:

zapewniai l<adr'g dydal<tycznq posiada.j4c4 lkwalifiltac.je zgoclnie z {j l0 roz-porz-qdzerria

Ministra Edul<ac.jiNalodowe-i zdn'ta I sielpnia 2011 r. w sprawie szczep,6lowych kwalifihac.ii

wyrlagarr)/cli od nzlLrczl,cieli (Dz. ll.'2201'/ r. poz, 1575),

sprawowai nadzor slLrZqcy podnoszeniu -jal<o.{ci prov,,adz-onego l<sztalcenia zgodrrie z $ l9
ust. I p]<t 5 rozporA4dzerria lVinistra EdLrl<acjil.lalodorare.i zdnia ll stycznia 2012 r, rv sprau,ie

l<sztalcernia ustawlgzrrego w fonraclr pozaszl<olnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) oraz \ 19

Lrst. 1 pkt 5 rozporlz,qdzcttia Miuistra F,dLrl<ac.jillaloclovze-i zdnia 1B sierpnia 2011 r, w sprau,ie

I<sztalcenia ustawigznego w forrrach poz-aszl<olnych (Dz U. 2.2017 r. S:o't. t632),

dol<ltnrerntac.lg dla l<aZde.j formy prorvaclzonego l<s;ltatcenia prowad;lic zgoduie z $ 21

rozporz4dzenia Miiristra EdLrkacji l',larodowe.j 4dnia I I st1,c,7.11i6 2012 r. w sprarvie l<sztalcenia

ustawicznego w flofnraclr pozaszl<oln)/ch (D7. U.z,20lzl r'. poz. 622) oraz $ 2l rozporzqdzenia

Ministra EdLrl<acji Naloclowej z dnia lB srerpnia 1),0i|1 r, w sprawie l<szta.lcenia ustawrczuego

w fomach pozasziqolny ch (Dz. lJ. .t,il-017 r. poz. 1632),

ksztalcenie ustar,viczne w fornrach poz;aszliolnych prowadzii ua poclstau,ie progratrLl

Lrauczattia zgodltiq t- \ 22 rozporz.qd'zetria Ministra lrdLrkac.j i Narodorve.l z clnitr ll styczniir

2012 r. rv splarvie l<sztalcenia usLarvicznr:go l,i, f,orr.naoh pozaszl<olnych (Dz. tJ. z.20ltl r,

poz.622) oraz $ 2,2 roz,porzqdzeni,a Ministra LldLrkac.ji ).larodowe.j ;z clnia lB sierprria 20ll r.

w sprawie lcszta.lconia Lrstawicznego w forrlaclr pozaszl<oln),ch (Dz. tJ.2.2017 r. poz, 1632),

stosowac drLrl<i zasrviadczeti o r"rl<oriczenir-1 l<ursu Lulierjqtno6ci zau,odorv),ch zgodnie

zobowi4zLrlqcyrn zal4c'zrtil<ietr nr 2 do roz,poizqclz,enia Ministra IJdLrkacji Narodowe.i z dnta

ll stycznia 2012 r. w sprawir: ksztalcenia usta,ryicznego rv lbnnach poz-aszl<olnyclr

(Dz. U.22014 r. poz, 622) ora;,, zalzlcznil<ienr nr 2 roz:polzilclzelria Milristra lrdLrliac.ji

Narodowej z dni4 I B sierpnia 201-l r. w sprawie l<sztaloenia uslarviczncgo w lbrnach

pozaszkolnycir (Dz. lJ,22017 r.;:oz. 1632)

Czgstoclrouza, l2 grLlclnia 2018 r.tw

konlro|ujc14ego, m iej,s'ce i da|cr poclpiscruict 1u,ctIokoIu

pa rafa d)tre lcl ora szkoht
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I 2, PoSwiadczenie odbiorLr protoko.lu l<ontroli:

pa r(h dvtv kt qra si lto ht

Czgstochowa, 12 grLrdrila 2018 r.

po ctivtki, ntiei.lce i clatct oclbioru protokolit

Dyrektorowi szkoty/plac6wki,'w terminie 7ldni roboczych od dnia otrzyrnania protokolu kontroli,

przys{LrgLrje prawo zgloszenia pisemnych, Lrnotywowanych zastrzeZei do\lcz+cych r-lstalerl zawartych

w protokole kontroli do Sl4sl<iego Kuratora QSwiaty, Lrl, Powstaric6w 4l',g+,40-024 Katowice zgodnie

z $ lB Lrst. I Rozporz4dzenia IVlinistra Edul<acji ){arodora,ej z dria 25 sidipnia 2017 rokLr r,v sprawie

nadzoru peclagogicznego (Dz. tJ. 22017 r. poz. l65B).


