
DK-88.5533.2.27.2018

Protok6l kontroli dorafnej

1. Nazwa szkolylplac6wki, siedziba: Policealna Szkola Medyczna ,oZak" w Bielsku-Bialej,

ul. Powstar[c6w Sl4skich 6, 43-300 Bielsko-Biala

2. Imip i nazwisko dyrektora: Barbara Targosz-Klinowska

3. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator OSwiaty,

40 -024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imiq i nazwisko kontrolujqcego: Beata Janczak

Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 21.02,2018 r.

DK-8B.5533,2.27.2018

Terminy rczpoczEciai zakonczenia kontroli 26.02.2018 r. - 26,02.2018 r.

Tematyka kontroli: Spelnienie warunk6w okreSlonych w art, 14 ust. 3 ustawy Prawo

oSwiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. przez szkolg niepublicznQ o uprawnieniach szkoly

publicznej.

CzynnoSci kontrolne:

KontrolE przeprowadzono w zwiqzku z art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oSwiatowe z dnia

14 grudnia 2016 r. W trakcie kontroli przeprowadzono nastqpujqce czynno6ci: rozmowE

z dyrektorem Policealnej Szkoly Medycznej ,,Zak" w Bielsku-Bialej, dokonano oglgdzin

pomieszczei budynku szkoly (wyposazenie pomieszczeri dydaktycznych pod k4tem

zalecanych warunk6w i sposob6w realizacji podstawy programowej) oraz analizy

dokument6w wewnqtrzszkolnych: statut szkoly, dziennik zajEi obowiqzkowych, arkusze

ocen sluchaczy, zalwiadczenie o wpisie do ewidencji szk6l niepublicznych, decyzjg

uzyskania uprawnieri szkoly publicznej, zestaw program6w nauczania uwzglEdniajqcy

podstawy programowe ksztalcenia og6lnego o podstawy programowej ksztalcenia

w zawodzie, szkolny plan nauczania, ksigga sluchaczy, uchwala w sprawie wynik6w

klasyfikacji semestralnej sluchaczy, zalwiadczenia nauczycieli z Krajowego Rejestru

I(arnego, dokumenty potwierdzaj4ce kwalifikacje nauczycieli, pieczgt urzEdowa szkoly.

Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowoSci:

o Organizacja ksztalcenia: policealna szkola dla doroslych forma z oczna

w zawodzie opiekun medyczny (symbol cyfrowy 532102) w rocznym okresie

nauczania. Liczba oddzial6w: 1. Liczba sluchaczy zapisanych w dniu kontroli:
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Policealna Szkola Medyczna ,,Zak" w Bielsku-Bialej rozpoczqla ksztalcenie

w zawodzie opiekun medyczny z dniem 1.09.2017 r.

Organem prowadz4cym Policealnq Szkolq Medycznq ,,Zak" w Bielsku-Biatej jest

Centrum Nauki i Biznesu ,,Zak" Sp. z o.o. z siedzibqprzy uhcy Piotrkowskiej 278

w N-,odzi.

Wpisu do ewidencji szk6l i plac6wek niepublicznych Urzqdu Miasta w Bielsku-Bialej

dokonano 20.09.2017 r. (zaSwiadczenie NR MZO.PLN.420.45.2017.EL). Wpis do

ewidencji szkol niepublicznych zawiera nazwe organu oraz odpowiednio typ

i rodzaj szkoly, osobq prawne lub frzycznq prowadzqcq szkolE, adres szkoly.

W zwi4zku ze zmian4prawa oSwiatowego, osoba prowadz4ca kontrolowan4 szkolE

zglosila wlaSciwej gminie zmiany w danych zawartych w zgloszeniu, powstale po

wpisie do ewidencji. Pismem nr MZO.PLN.420.65 .2017.8L z dnia 12.12.2017 r.

dokonano zmian powstaiych po wpisie do ewidencji.

PozTnywnq Opiniq Kuratora OSwiaty Nr ST-OW.543.1.17.2017 wydano w dniu

13.06.2017 r. ws. spelnienia wymagari art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oSwiaty przez

Policealna Szkolp Medycznq ,,Zak" w Bielsku-Bialej.

Szkola nie posiada opinii ministra wlaSciwego do spraw zdrowia dla prowadzenia

ksztalcenia w zawodzie opiekun medyczny.

Szkola posiada statut, kt6ry zostal jej nadany 24.08.2015 r. .1 wrzeSnia 2017 roku

wprowadzono zmiany do statutu.

Szkola realizuje program nauczania uwzglqdniaj4c podstawq programowq ksztalcenia

og6lnego dla przedmiotu podstawy przedsiqbiorczo6ci oraz podstawy programowe

ksztalcenia w danym zawodzie.

Dla oddzialu zaplanowano realizacjE obowiqzkowych zajg(, edukacyjnych

okreSlonych w planie nauczania szkoly publicznej danego typu.

Zaplanowano realizacje praktyk zawodowych w wymiarze zgodnym

z podstawq programowq ksztalcenia w zawodzie opiekun medyczny (4 tygodni/160

godzin).

Szkola realizuje zajgcia edukacyjne w cyklu nie kr6tszp oraz w wymtarze nie

nrlszym ni? lqczny wymiar obowi4zkowych zaJe| edukacyjnych okreSlony

w ramowym planie nauczania szkoly publicznej danego typu.

Statut szkoly zawiera m. in. zasady klasyfikowania i promowania sluchaczy oraz

przeprowa dzania e gzami n6w.

Szkola stosuje zasady klasyfikowaniai promowania sluchaczy oruzprzeprowadzania

egzamin6w z wyjqtkiem egzamin6w wstgpnych w zakresie: klasyfikacji semestralnej

2

,r)
vl

i



i promowania sluchaczy, przeprowadzania egzamin6w semestralnych,

dokumentowani a e gzanin6w s emestraln y ch, zw alni ani a sluch aczy z zajpd.

Szkola prowadzi dokumentacjg nauczania ustalon4 dla szk6l publicznych: ksiqgE

sluchaczy, dziennik lekcyjny dla kahdego oddzialu, arkusze ocen stuchaczy,

dokumentacjg dotyczqcq klasyfikowania i promowania sluchaczy (uchwaly rady

pedagogicznej, protokoly egzamin6w semestralnych). Sluchacze potwierdzaj4

wlasnorEcznym podpisem obecno66 na poszczeg6lnych zajgciach edukacyjnych.

Ustalono, ze listy obecno6ci wszystkich sluchaczy zostaly zarchiwrzowane poprzez

umieszczenie ich w jednym segregatorze.

Sprostowanie blgdu i oczywistej pomylki w dokumentacji przebiegu nauczania

dokonywane jest zgodnie z obowiqzqqcymi przepisami.

Szkola ksztalci w zawodach okreslonych w klasyfikacji zawod6w szkolnictwa

zawodowego.

Szkola zatrudnia 3 nauczycieli dla kontrolowanego kierunku ksztalcenia..

I(walifikacje nauczycieli zatrudnionych w szkole sq zgodne z obowiqzujqcymi

przepisami prawa.

Szkola posiada wlasne pomieszczenia dydaktyczne. Wyposazenie pomieszczef,

dydaktycznych, ktorymi dysponuje szkola, zapewnia realizacjg podstawy

programowej w zakresie ksztalcenia og6lnego oraz ksztalcenia w zawodzie opiekun

medyczny:

Szkola posiada pteczec urzqdow4.

10. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwiqzkv

ze stwierdzonymi nieprawidlowoSciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraz innej dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie stwierdzono

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

(Dz. U . z 2017 r. poz. 59 i 949 ) zaleca siq: nie wydano
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podpis kontroluj

DYREKIOR SZKOLY

J.. ;tr*,,r.9*. ..:*:' !:.,. ...?ryl.(::.t* .. i.?.:f.v.. -.,!/At -- ! t,' ' ' ' 'iitr'Btrb'aiiTaigoiz-Klinowska \
podpis dyrektora szkoly/plac|wki, miejsce i data podpisania protokolu
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12. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

il
1. .,** ;. k: . . . W.t.{ |, t?tu t w,,,*, l:,P.Y:.Y"W1:,r#9,t\ T},ffi
o r Oor, Orr r *, rr r r r*Uri, r* O*, *,i' ni r r u ir@Bilbd0awury**Xr tu ; ;#ffffi ?Hffi?

Dyrektorowi szkolylplac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli,

przysluguje prawo zg).oszenia pisemnych, umotywowanych zastrze\eh dotyczqcych ustaleri

zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego Kuratora OSwiaty, ul. Powstaric6w 41a, 40-024

I(atowice, zgodnie z $ 18 ust. 1 Rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia25 sierpnia

2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r.poz.1658).


