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Protok6l kontroli doraZnej

1. Nazwa szkoly/plac6wki, siedziba: ,,VIA MEDIA' Niepubliczna Plac6wka

Doskonalenia Nauczycieli w Szczyrku, ul. Szczytowa 16, 43-370 Szcryrk

1. Imig i nazwisko dyrektora: Lukasz Pilarczyk

2. Nazwa i siedziba organu sprawuj4ce go nadz6r pedagogtrczny: Slqski Kurator O5wiaty,

40-024 Katowice, ul. Powstar{c6w 41a

3. Imig i nazwisko kontrolujqcego: Anna Augustyniak-Soj

4. Data wydania i numer upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: 23 stycznia 2018 roku,

DK-88.5533.2.16.2018

5. Terminy rozpoczEciai zakohczenia kontroli: 25 stycznia 2018 roku

6. Tematyka kontroli: Realizacja zadafi statutowych niepublicznej plac6wki doskonalenia

nauczycieli.

7 . Czyrcto$ci kontrolne:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzltt z niedopelnieniem przez niepubliczn4 plac6wkg

doskonalenia nauczycieli obowi4zku wynikaj4cego z $ 28 ust. 2 rozporzqdzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 29 wrze(;nia 2016 r. w sprawie plac6wek doskonalenia

nauczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1591), kt6ry stanowi, 2e organ prowadzqcy niepubliczn4

plac6wkg doskonalenia przedstawia organowi sprawuj4cemu nadz6r pedagogrczny

sprawozdanie z realizacji planu pracy plac6wki za dany rok szkolny do dnia 30 wrzeSnia

201.7 r. nastgpnego roku szkolnego. W trakcie kontroli odbyla sig rozmowa z dyrektorem

plac6wki Panem tr-ukaszem Pilarczykiemorazprzeanalizowano nastgpujqc4 dokumentacjg:

1) Wpis do rejestru niepublicznych plac6wek doskonalenia nauczycieli z 17 lttego 2006 r.

wydane przez Kuratorium OSwi aty w Katowicach (KO. ZA. AD. JN/4 23 4 I 58 I 0 5 0).

2) Wyci4g zCentralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej RP.

3) Akt zalolycielski ,,VIA MEDIA" Niepublicznej Plac6wki Doskonalenia Nauczycieh

w Szczyrku, ul. Szczfiowa 1 6, 43-37 0 Szczyrk.

4) Statut niepublicznej plac6wki doskonalenia nauczycieli ,,VIA MEDIA" Niepublicznej

Plac6wki Doskonalenia Nauczycieli w Szczyrku, ul. Szczytowa 16,43-370 Szczyrk

5) Plan pracy w roku szkolnym ,,VIA MEDIA" Niepublicznej Plac6wki Doskonalenia

Nauczycieli w Szczyrku 201612017.

6) Sprawozdanie niepubli cznej plac6wki doskonalenia

plac6wki zarok szkolny 2016/2017.
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Dyrektor plac6wki nie przedlolyl zalwiadczenia o wpisie do rejestru wojew6dztwa

Sl4skiego.

8. Opis ustalonego stanu faktyczlego, w tyrn ujawnionych nieprawidlowo6ci:

Na podstawie przeprowadzonych czynnoSci kontrolnych ustalono, co nastgpuje:

1) Organ prowadz1cy nadal niepublicznej plac6wce doskonalenia nauczycieli statut z dniem

21.02.2006 r.W $ 6 statutu zawarto nastgpuj4ce zadania:

1. Diagnozowanie potrzeb dotyczqcych doskonalenia w zakresie wspierania rozwoju

zawodowego nauczycieli.

2. Gromadzenie, opracowanie i upowszechniania informacji pedagogiczrlej

i psychologicznej.

3. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleri (kurs6w doskonal4cych

i kwalifikacyjnych oraz innych specjalistycznych zajgd dydaktycznych) w zakresie:

psychologi czno - pedagogiczn)imn, metodycznym i specjalistycznym,

- arteterapii i innych oddzialywai tw6rczych przeciwdzialaj1cych destrukcyjnym

sposobom rczwiqzywania konfl ikt6w intra i interpersonalnych,

- promocji i ochrony zdrowia (edukacja zdrowotna),

- upowszechniania d6br kultury tradycji i region6w,

- doradztwa zawodowego,

- wiedzy ekonomicznej i umiejgtno6ci menagerskich,

-bezpieczertstwa i higieny pracy

dla

- nauczycieli,

- kadry kierowniczej i administracyjnej szk6l i plac6wek,

-kadry kierowniczej i administracyjnej szk6l i plac6wek, nadzoru pedagogicznego

oraz kadty zarz4dzatia oSwiat4 w jednostkach samorz4du terytorialnego.

4. Organizowanie trening6w psychologicznych w zakresie rozwoju osobistego

nauczyciela.

5. Prowadzenie konsultacji i wspieranie w pracy os6b, kt6re ukori czyly kursy lub

warsztaty.

6.Organizowanie grup wsparcia w celu przeciwdzialania wypaleniu zawodowemu

nauczycieli i kadry kierowniczej.

7. Upowszechnianie aktywnych form i technik uczenia sig.

8. Przygotowanie i wydawanie material6w edukacyjnych i psychoedukacyjnych.

9. Inicjowanie i wspieranie zmian programowych w oSwiacie.
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10. Wsp6lpracazinstytucjami krajowymrizagtanicznymiw zakresie zadafiPlac6wki.

ll.Organtzowania i realizowanie form Edukacji niestacjonarnej na odlegloSd

z wykorzystaniem medi6w el ektronicznych - e-Learning.

12. Organizowanie r6znorodnych form wsp6lpracy i wymiany doSwiadczef, w tym

konferencji i seminari6w.

13. Upowszechnianie wiedzy dotycz4cej prawa i procedur samorz4dowych

w Srodowiskach oSwiatowych.

7 4. Ksztakowanie postaw zgodnych z etykq zawodow4.

15. Prowadzerie konsultacji i superwizjii i psychoterapii indywidualnej i grupowej dla

nauczycieli.

2) Dyrektor plac6wki przedstawil opracowany przez organ prowadzqcy plan pracy plac6wki

na rok szkolny 201612017.

3) W dniu kontroli kieruj4cy plac6wkq przedlo|yl sporz4dzone przez organ prowadz4cy

sprawozdanie zrealizacji planu pracy za rok szkolny 201612017, z kt|rego wynika,

2e minionym roku szkolnym w plac6wce nie odbyty sig Zadne szkolenia.

Na przedstawionym dokumencie widnieje data 31.08.2017 r., (potwierdzenie nadania

przesylki poleconej: Bielsko-Biala 3I.10.2017r.) jednak sprawozdanie nie zostalo

wyslane w terminie, co nie spelnia wymogu zawartego w $ 28 ust. 2 rozporz4dzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 wrzesnia 2016 r. w sprawie plac6wek

doskonalenia navczycieli (Dz.U. z 2016 r. poz. 1 591 ).

9. Opis ujawnionych nieprawidlowoSci w zakresie nieobjgtym kontrol4 w zwi4zlot

ze stwierdzonymi nieprawidlowo6ciami w dzialalnoSci dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuriczej oraziwrcj dzialalnoSci statutowej szkolylplac6wki: nie dotyczy

10. Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o5wiatowe

(Dz. U 22017 r.poz.59,zp62n. rt+fl
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11. PoSwiadczenie odbioru protokolu kontroli:

Bielsko-Biala, I lutego 2018 r.

podpis dyrektora szkoly/placdwki, miejsce i data odbioru protokolu

Dyrektorowi szkoty/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otr4rmania protokolu kontroli, przysluguje
prawo zg)oszenia pisemnych, umotywowanych zastrze2eh dotycz1cych ustaleri zawartych w protokole
kontroli do Sl4skiego Kuratora O6wiaty, ul. Powstaric6w 4Ia, 40-024 Katowice, zgodnie z $ 18 ust. 1

Rozporz4dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U . z 2017 r. poz. 1 658).
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