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L Nazwa szkoly/plac6wki

w Czestochowie, ul, iLw

kontroli dorainejProtok6l

siedziba: Pol[cealna

ki i Wigury 5/14.

Szkola dla Doroslych ,,Cosinus Plus"

2.

3,

4

5

o.

t.

Imie i nazwisko dvrekto : Monika,Iezionska

Nazwa i siedziba organu wnj4cego nadzor pedagogiczny: Sl4slki Kurator Oswiaty

ul. Powstarlc6w 41a. 24 Katowice

Imiq i nazwisko kontrolu ego: Malgorfiata Golgbska wizytator KO

Data wydania i numel

DK-CZ,.5s33.2.t29.201

powaznienia do przeprowadzenia kontroli: l8 wrzeSnia 2018 r.

Terminy rozpoczgcia i nczema kontroli: 18 i 20 wrze5nia 2018 r.

1'ematyka kontroli.' S lnianie przez szkolq niepubliczn4 o uprawnieniach szkoly
warunk6w okfcSlonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzelniapublicznej od roku 201

l99l r. o systemie oSwi ty oraz w art. [4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oSwiatowe.

8. CzynnoSci kontrolne:
. rozmowa z dytek

. anahza dokumen ji: zaSwiadc/pme potwierdzaj4ce wpis do ewidencji szkol wraz

ze zmtanamt, lne plar-ry na\czama, arkusze ocen, wybrane dzienniki lekcyjne

dokumenty potwierdzaj4ce kwalifikacje nauczycieli, umowaidzienniki za.iqc

o Swiadczeniu usl g edlrkacvilt\/ch'

. wpis w ksiqdze ntroli nr 13,

9. Opis ustalonego stanu fa tycznego, w tyn'l ujawnionych nieprarvidlowoSci:

Kontrolg przeprowadzo na rvniosek Plezydenta Miasta Czgstochowy.

Dorcrstych ,,Cosinus Plus" w Czr;stochowie zostata wpisanir

do ewidencji prowad j przezPrezydQnta Miasta Czqstochor,vy 17 wrzeSnia 2014 r. nr tsD-

1r.4430.36.2014. W iwiadczeniu podano datq rczpocz,Qcta dzialalr-roSci szkoly

od I lutego 2075 r. oraz

techrik rachunkowoSci.

nazwy zawod6lrv. w kt6rych ksztalci szkola: technik administracji,

nik uslug kQsmetycznych. opiekun w domu pomocy spoleczne.j,

asystcr.lt osoby niepclrr rawnej, opiekqn osoby starsze.i oraz opiel<unka Srodou,iskowa.

Policealna Szl<ota dla

p a r r4fa dy rs l{1r ru szk oty/p l o cti ru k i p a r t frt/-1t ko n t r o I u.j ego/.yclt



4 sierpnia 2015 r, dokonano wpisu nastgpLlj4cych kierunk

medyczny oraz technik masazysta, datq ldzpoczgcia

1 wrzeSnia 2015 r.

24 sierpnta 2015 r.

I wrzeSnia 2015 r.

do wpisu dodano jeden zawod

26 lipca2016 r. we razpisie dokonano znianJ' organll prow

2016 r. jest to Fundacja Impare zsiedzibq w Czgstochow

30 stycznia 2017 r. wprowadzono kierunek technik inlb

od 1 lutego 2017 r., a 17 pa2dziernika 2017 r, clo wpisu

asystentka stomatologiczna, higienistka stodlatologiczna i

ksztalcenia od I lutep-o 2018 r.

Szkola w kontrolowanynl okresie ksztalcila w zawodac

Ministra Edukacji Narodowej zdnia 13 gprdnia 2016 r.

szkolnictwa zawodowego (Dz. U, z 2016 r. poz. 2094)

Edukacji Narodowej z dnia l3 marca 2017, r. w sprawie

zawodowego (Dz,U, 22017 r. poz.622 ze zln.).

Szkolne plany nauczania zostaly opracowaf e zgodni<: z

Narodowej z dma 7 lutego 2.012 r, w spfawie raffrowyc

pr-rblicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze lm.) oraz z: obo

ro'zporu4dzeniem Ministra Edr-rkacji Narodowej z dnia28

plan6w navczania dla publicznych szk6l (DZ.U. 22017 r.

Na podstawie analiz"y wpis6w tematow u, lrvybranych dzi

2e na ostatnich godzinach obowi4zko!\ryoh konsultacji

pisemne i r-rstne. Powodowalo to zmniejszQnie zrealizow

obowi4zkowych zajgo edukacyjnych przewidzianych w szk

miei wplyw na realizacjg: podstawy progfamowej oraz

realizacja zajgi edukacy.inych odbywala sig w cyklu kr6tsz

I4czny wymiar obowi4zko wych zalEc edukdcyjnych okreSl

szkoly tego typu. W konsekwencji tych dzial.air niepra

kiasyfikowania i promowania sluchaczy oraz dopuszczan

NieprawidlowoS6 d<>Iyczy r6wniez sposqbu ustalania

obecnoSci sluchacza na zajqcrach. Zgodnie z obowt1zulEc

terminem egzaminu semestralnego naucr.llciele por.l,inni

czy spelnia warunki <lopuszczenia do egzanlinu semestral

p a rulit dy re kto ra s zk oly/p I ucd w k i

w ksztalcenia w szkole: opiekun

lcenia w tych zawodach podano

a z datq rczpoczQcla ksztalcenia

go szkotq, od dnia I sierpnia

przy ul. Zwirki i WigLrry 6/15.

yl< z daI4 rozpoczgcia ksztatcenia

ewidencji dodano ftzy zawody:

iekunka dzieciEca z moZliwoSci4

okreSlonych w rozporzEdzentu

sprawie klasyfikacji zawodow

raz w rozporzqdzeniu Ministra

asyfikacji zawod6w szkolnictwa

rz4dzentem Ministra Edukacj i

olanow nauczania w szkolach

i4ztrj4cym od 1 wrzeSnia2017 r.

rca2017 r. w sprawie ramowych

2.703).

nikach lekcyjnych stwierdzono,

eprowadzane byly egzaminy

j liczby godzin poszczeg6lnych

lnym planie nauczania, co moglo

rogramow nauczania. Faktyczna

m oraz w wymiarze niZszym ni2

luy w ramowym planie nauczania

idlowo stosowane bvlv zasadv

a do egzamin6w semestralnych.

y oraz mo2liwoSci anahzy

mi przepisami na miesi4c przed

informowac sluchacza szkolv.



z rozporzqdzeniem, istn

edukacyjnych, W celu s1.

w tych sarnych godzirr

wpisanycl"r do dziennika

prowadzenia przez pu

nauczania, dzialah-roSci

(D2.U,22014 r, poz, I

moze organizowac zaj

inieobowi4zkowe, Na

po 30 godzin na zajEcia

kwalifikacjE dla zawodo

dokumentowania reali

wskazano formg za1gc,

wskazano cel gl6wny,

W dzier-rniku nie uzu

Z lqcznej liczby sluch w'ykazanej !v poszczeg6lnych semestrach wynikalo, 2e zgodr-rie

je konieczno6d podzialu na grupy na czg{ci obowiEzkowych zajgc

kontroli wybranych

ierdzenia rzec4ywrstego podzialu na grupy na czgSci zajgc dokonano

nnik6w w zakresie: liczby wpisanych sluchaczy, planow zajgc

i wpis6w potwieldzaj4c ch iclr reahzacig" Ustalono, ze pomim'o zaloZema kilku dziennik6w

dla grup, podzial laktyc ie rrie wystgpuje, gdyzzajgcia odbywaj4 sig w tym samyrn terrninie,

i prowadzi je ter-r sam nauczycrel. Zarowno liczba sluchacz.y

ak rcl wr-r i e2 ltczb a sluch ac zy o b e c r-ry ch pr zew y Zszala hczb E, o d k t o re.j

zgodnie z r ozporz7dzeni ,podzial na grupy jest obowi4zkowy.

Sprostowania blqdow i nrylek w clzienhikach zajqc byty dokonywane w spos6b niezgodny

z rozporzqdzeniem Mini Eclukacji Narodowej z dnta 29 sierprnia 2014 r. w sprawie sposobu

liczne prz,edsz[ola, szkoly i plac6,wki dokumentacji przebiegu

z dnia 25 sieronia 2017 r,

wychowawczeij i opiekuiczej oraz rodzaj6w te.i dokumentac.ii

70 ze zn"t.) ordz z rozporzqlzeniem lVfinistra Edukacji Narodowe.i

i placowki dokumentacji

rodzaj6w tej dokurnen ii (Dz,U, 22017 L poz. 1646). Nieprawidlowo dokonywano skteSleri

m.in. l4czr-rej liczby slu haczy obecnyCh na poszczeg6lnych zaigctach oraz ich podpis6w

potwierdzaj4cych o

Pani dyrektor poinfo wala, 2e w szhole poza godzinami wynikaj4cyrni ze szkolnych

planow nauczanla ofga izowano r6wnie;z zajEcia w forrnie t:zw. fakultet6w, na podstawie

$ 15 statutu szkol1,, ft15 stanowi, ze: ,,Q./rektor szkoly, zazgodq osoby prowadz4cej szkotq,

ia obowi4zkowe i dodatkowe w fbr:mie konsultacji zbiorowych.

indliwi61uu1nt"n oraz

pozyskanej od dyrekt

qQc '.2 wykorzlstaniem technik infcrrmatycznych." Z informac.ji

za poSrednictwem

szkoly wyniki, 2e zgoda osoby prowadzqcej byta przekazywana

y elektroniczrlrej, Dla sluchaczy byty to zajEcia dodatkowe

caly cykl kszitalcenia na realizacjg: ww. godzin przeznaczano

Ia zarvodu techrfik administracji i florysta oraz po 20 godzin na.jednq

technik uslug kosmetycznych oraz technik rachunkowoSci. W celLr

',.ji zajEc zalo)"ono dzienniki zajg(, (.biale, wzor l/6), w lct6rych

zupetniono naziviska i irniona sluchaczy, tygodniowy rozklad zaJEc,

orpisano daty zajEc, a przy tentatach zajgc urnieszezono podpis.

inforrnaoji o uczQszezaniu sluchaezy na zalEcia w n'riejsou

p ar a.fo d y re k to r n s r,k oht/p ln ctiw k i porafn/y konlrol c o/)tclt



pfzeznaczonym na o,dnotowanie obecnoSet oraz w nriej

l4cznej liczby uczestnikow na poszcze96lnyich godzinach

l(ontrola arkuszy ocern struchaczy nre wyka4atra niepra'widlo

Z przedstawionej ptzez dyrektora szkoty dokument

nauczycieli wynik.a, ze zatrudnieni naucfiyciele posi

przydzielonych im zajq(. Dyrektor szkoly' poinfbrmowal,

ani FLrndacja Impare nie zawierala bezpo6rQdnio umow z

organ prowadz4cy szko.[g, Fundacja Impard z siedzib4w

EqLramp-Fiz w tr,odzi umowq o dwiadczbnie uslu54 ed

przekazame przez Fundacjg Impare - Fundapji Equamp-Fiz

naLrczycieli. Zinfctrmacji pozyskanej od dyrektora szkol

okresie nar"rczyciele byli zatrurdntani prze'z IRDEX Sp. z o,

byla organem prowadz4cym wskazanym wQ wpisie dc, ewi

Niezawieranie um6w bezpoSrednio z nadczvcielami m

nauczanra o r az b ez-:D t ecze irs two sl uc hac zv. P o wi e rzen i e za

zewngtrznemu mogJ:o takLe utrudniai dyrel<torowi

nauczycieli i bylo rriezgodne z obowiqzrl4clm do 31 sierpn

z dniaT wrze{nta 1991 r. o systemie oSwiaty oraz od 1 w

ustawy z dnia 14 gr:udnia 2016 r. Prawo oSwlatowe. Zatrudn

zajgi edukacyjnycJr bylo i jest warunkiem koniecznyn do

w ww. przepisach przez szkolg niepubliczn{ posiadajqc4 up

10. Opis ujawnionyclh nieprawidlowoSci r,V zakresie ni

zestwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoici

i opiektrirczej oraz

Nie dotyczy.

I l. Na podstawie art.

innej dziatalnoSci statutoWej szkotry/pl

(Dz. U. 22018 r. poz.996 ze- zm,) zaleca siq:

sprostowafi b1gd6w i omylek dokoirywai zgodnie

Edukacji Narodowej zdnia 29 sierp{ia 2014 r. w sp

publiczne przedszkola, szkoly ii placowki dok

dzialalnoSci wychowawczej i opiekuhczej c

(Dz.U.z2A'ltl r. poz. ll70 ze zrn) oraz $ 25

Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 rl w sprawie sp

ii5 ust. 4 ustawy z dma l4l grudnia 2016 r

p art(it dy re k lo ru szk oly/p I acd w k i

1"1

J

przeznaczorrych na wpisanie

oscl.

ji potwierdzaj4cej kwalifikac.je

i kwalifikacje do prowadzenia

od sierpnia 2016 r, ani szkola,

uczycielami. 14 sierpnia2016 r,

zgstochowre, zawarla z Fundacjq

acyjnych. Celen-r umowy byto

ania doty czQce go zatrudni eni a

wynika, 2e we wczesniejszym

., kt6ra do dnia 3l lipca 2016 r.

ncji.

lo wptywai na jakoSi procesu

Lrdni enia nauczycieli podmiotowi

odoowiednie nadzorowanic

2017 r. art. 7 ust. 3 pkt 6 ustawy

Snia 201J r. art.14 ust.3 pkt 6

anie nauczycieli obowi4zkowych

lniania wymagari okreSlonych

wnienia szkoly publicznej.

1jqtym kontrol4 w zwiqzkl

dydaktycznej, wychowawczej

wki:

Prawo oSwiatowe

:z $ 26 rozporz4dzenia Ministra

wie sposobu prowadzenia przez

mentacJl przeblegu nauc'zanla)

rodzajow tej dokr-rmentac.ji

zporzEdzenia Ministra Edukacj i

bu prowadz enia przez publiczne

purufu/y



przedszkola,

wychowawczej

poz.1646).

realizowai pro

nauczania zgocl

T lutego 2012 r.

(Dz.IJ, z 2012 r.

z dnia28 marca

(Dz.U, z 2017 r.

wychowawczej

poz.1170 ze z

25 sierpnia 2017

szkoly i placow

i opiekufcze.j or

realizaciE zajqc

ust.3pkt6usta

996 ze zm,).

oly i placowki dokumentacji

opiekuriczej 
lraz 

rcdza.iow

my nauczania uwzglgdniaj 4ce podstawg pro gramow q l<sztalcenia

wiqzkowych zayg(, edukacyinych okreSlony w ramowym planie

z rozporz{dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnra

splawie ranlowych plan6w nauczarTra w szkolach publicznych

poz.204 ze z\'t,), rozporzqdzeniem l\4inistra Edukacii Nalodowe.j

017 r" w sprawip ramowych plan6w nauczanra dla publicznych szk6l

2.703) oraz brL 14 ust. 3 pkt2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

opiekunczej Qraz rodzaj6w tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r.

) oraz $ 11 rqzporz4dzenta Ministra Edukacji Narodowei z dnia

r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,

i dokunrentacll przebiegu naucz ania., dziatal noSci wychowawcze.i

roclzaj6w tej dokumentac.ji (Dz.tJ. 221017 r. poz. 1646),

rerzaQ naucNysislsm zatrudnionynl w szkole zgodnie z art. 14

z dnta I 4 grqdr-ria 2016 r. Prawo oSwiatowe (Dz,U. z 2018 r. poz'

przebiegu nauczania, dziatalr-roSci

tej dol,rumehtacji (Dz.tJ, z 20Il r.

og6lnego tw za h zgodnie p art. \4 ust. 3 pkt I usl.awy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oSwiato (Dz.U. 22018 r. poz.996 ze zm,),

edukacyjne w cyklu nie krotszym oraz w wymiarze nte niZszyrn nizrealizowai zalEci

lqczny wymiar

Prawo oSwiato (Dz.U. 22018 r. poz. 996 ze zm.),

stosowai zasad klasyfikowa4ia i promowania sluchaczy oraz dopuszczania

do egzamin6w ralnych okreSlone w afi. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudrria

2016 r. Prawo oS ato'we (Dz.U. z.2018 r. poz. 996 ze '.zrn.) oraz rozdziale 3a ustawy

z dnraT wtzeint 1991 r'. o systerlnie oSwiaty (Dz,U. 22018 r. poz. 1457 ze zm.),

ialu na grup)i zgodriie z roz,porzitrdzeniem Ministra Edukacii

7 lutego 2012 \. w sprawie ramowych plan6w nauazanra w szkolach

U. z 2012 r. poz. 204 ze zn.) oritz rozporz4dzeniem Ministra

dokonywac

Narodowej z dni

publicznycl-r (D

Edukacji Narodo
'.j 

z dnia 28 fiarca 2017 r, w sprawie lamowych plan6w nauczania

dla publicznych oI (Dz,U. z2PlV r. poz" 703),

dzienniki innl,sh zajEc prowadz\c zgodnie z $ 73 rozporzqdzenia Ministra Edukacji

29 sierpnia 20114 r. u, sprawie sposobu prowadzeniaprzez publiczneNarodowe.i z clni

plzedszkola, y i plac6wki dokurnentac.ii przebiegu nauczari4 dzialalnoSci

punlit szkoty/placdwki porqftr/y



Termin realizacji za pafdziernika 2018

I OR

ntroluj q c e grr, *i;;', ;;podpis

ZAOCZNE LICEUM OGOLNOKSZIALCACE
DLA DOROSTYCH,,co$ s Ptrls"

podp is dyrektora szkoly/p

12. PoSwiadczenie odbioru nrotokotu kontroli:

trYRill/,loli sTKCt-Y

paldziernika 2018 r.

pa2dziernika2078 r.

tokolu

pa2dziernika 2018 r.

olrzymama protokolu kontroli,

trzehenia dotycz4cego ustalef

owstanc6w 4la 40-024 Katowice

j z dnta 25 sierpnia 2017 roku

rngr MorJrka Jeziorska

podp is dyrektora szkoly/, miejsce odbiorui data

Dyrektorowi szkoly/placowki, w terminie 7 dni roboczych od dn

przys{uguJe prawo zg+.oszenra plsemnego, umo{ywowanego

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kurato[a Odwiat)i, ul,

zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporz4dzenia Ministra F)dukacji Narodo

w sprawie nadzorupedagogicznego (Dz. tJ , z 20ll 'f . por.1 65 S).

p u r u lir dt re k to ru .szkoly/p I a cdw k i p u r rfu/y ko n to l4j qgeg o/y c I t


