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Protok6l kontroli dorafnei

Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: Slaska Akademia Nauki, ul. Glgboka 2811,43'400 Cieszyn

lmig i nazwisko dyrektora: Piotr Janulek

Nazwa i siedziba org,nu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: sl4ski Kurstor oswiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstaric6w 41a

Imig i nazwisko kontrolujqcego: Beata G6rna

Data wydania i numer upowa2nienia do przeprowadzetia kontroli: 10 stycznia 2018 roku' DK-

88.s533.2.e.20r8 y'4t6r*'o nltffiG o/r* q-

Terminy rozpoczgcia i zakoriczenia kontroii: l#$qte'nta*'€I{rr, '

Tematyka kontroli: Realizacja zadafi statutowych niepubliczneJ plac6wki doskonalenia

nauczycieli

4,

5.

6.

1

8. CzynnoScikontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w zwi4zku z niedopelnieniem przez niepubliczng plac6wkq doskonalenia

nauozycieli obowiqzku wynikaj4cego z $ 28 ust. 2tozporzqdzeniaMinistraEdukacjiNarodowej zdnia

29 wrze$nia 2016 r.w sprawie plac6wek doskonalenia naucrycieli (Dz'U' 22016 r' poz' 1591)' kt6ry

stanowi, 2e organ prow adzqcy niepublicznq plac6wkg doskonalenia przodstawia organowi

sprawujqcemu nadz6r pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy plac6wki za dany rok

szkolny do dnia 30 wrzesnia 2Ol1 r. nastqpnego roku szkolneSo'W trakcie kontroli odbyla sig

rozmowa z dyrektorem plac6lvki panem Piotrem Janulkiem oraz przeanalizowano nastgpujqoq

l) Za$wiadczenie o wpisie do ewidencji samorzqdu wojew6dztwa Slqskiego

Z) Statut niepublicznej plac6wki doskonalenia nauczlcieli Slqska Akademia Nauki,

3) Plan pracy Slqskiej Akademii Nauki w roku szkolnym 201612017 '

4) Sprawozdanie niepublicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli z realizacii planu praoy plac6wki

za rok szkolnY 201612017 '

g. Opis ustalonego stanu faktycznego, w rym uiawnionych nieprawidlowo5ci:

Na podstawie przeprowadzonyoh czynnoSci konholnych ustalono' co nastqpuje:

l) Organ prorvadz4cy $lqska Akademia Nauki i Rozwoju sp' z o'o. dokonal wpisu do ewidencji

prowadzoncj przez sanorzqd wojew6dztwa Slqskiego, co potwierdza przedlozone przez dyrektora

zaswiadozenie nr 1l/2013 (sygnatura EN NO'5430.33'2013) z dnia 10'04 '2013 r' wydane przez

Marszalka Woj ew6dztwa Slqskiego'

2) Organ prowadzqcy nadal niepublicznej plac6wce doskonalenia nauczycieli statut z dniem

10.04,2013 r. W $ 2 statutu zawarto nastqpuj4oe zadania:



3)

4)

w plac6wce

WIZ}'TATOR

, ,mgr DPata6poap$ KomrotuJqcego,

parala dyre kto ra s z koly/p lac6w kt paraJUy kour olql 1cego$ch

wychowawc6w i naucrycieli,

b) podnoszenie kwalifikacji, kompetencji zawodowych oraz umiejQtnodci w zakresie

ksztalcenia na odlegloS6,

c) organizowanie i prowadzenie szkolei, kurs6w i innych form doskonalenia

z zastosowaniem narzgdzi ksztalcenia na odlegloSi orazw systemie blended-learning.

Dyrektor plac6wki przedstawil opracowany przez organ prowadz4cy plan pracy plac6wki na rok

szkolny 20161201'l:

W dniu kontroli kieruj4cy plac6wk4 przedlo|yl sporzqdzone przezorgan prowadzqcy sprawozdanie

z realizacji planu pracy za rok szkoln y 201612017 , z kt6rego wynika, 2e minionym roku szkolnym

)yrektor wy,ja(nil, i2 plac6wka nie byla aktywna w

tym zakresie. Na przedstawionym dokumencie widnieje data 30.09,2017 r.,jednak

Ministra Edukacji Narodowej z dniir

nauozycieli (Dz,U,22016 r. poz, 1591).

l0.Opis ujawnionych nieprawidlowo$ci w :akesie nieobjgtym konhol4 w zwi4zku ze stwierdzonymi

nieprawidlowo$ciami w dzialalnoici dydaktycznej, wychowawczej i opiekurlczej oraz innej

dzialalno(ci statutowej szkoty/plac6wki : n ie dotycry

l l.Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dniaz dnia l4 grudnia 2016 r, Prawo o6wiatowe (Dz. U 22017 r.

poz, 59, z p6tn. zm,) zaleca sig: nie dotyczy

t"o tt r

L wlmogu zawartego w $ 28 ust, 2 rozporz4dzenia

29 wrzeSnia 2016 r, w sprawie plac6wek doskonalenia

. -^ mgr Piotr Janulek
( ) I Dyt'kto'Plac6wtl

. . . .- .1'*-a*'"*n".'d'.,ffi f,:'.']:r, lr t .4 !,,,?,c. r f,, .,,. ..

podpis dyrektoralylcop/ptacdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrcktorowi szkoly/plac6wki, w terminie ? dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, prrysluguje prawo zgloszonia
pisemnych, umotywowanych ?astrzelefi dotycz4cych ustalcf zowartych w protokole kontroli do Slqskiego Kuralora OSwiaty, ul.
Powstsfc6w 4l a, 40.024 Katowice, zgodnie z $ l8 ust, I Rozporzgdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia2l sierpnia 2017 roku w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.22017 r. poz. 1658).


