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pRoroKol KoNTRoLI noRaZNr"l

l' Nazwa szkoiy, siedziba: Roczna Szkola Policealna Gowork,pl w Katowicach, ul,3 Maja 13,
40-096 Katowice.

2. Imig i nazwisko dyrektora plac6wki: Agnieszka Kosieradzka.

3' Nazwa i siedziba organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny: Sl4ski Kurator oswiaty,
40-024 Katowice, ul, powstaric6w 4la,

4. Imig i nazwisko kontrolu.f qcego: starszy wizytator Dariusz Boruta.
5' Numer i data wydania upowaznienia do przeprowadzenia kontroli: wN.5533.1.20.201g z dnia

22.03,2018 r.

6' Terminy rczpoczgcia i zakonczenia kontro li: 29 marca 201 8 r. - 29 marca20l g r.
7 ' Tematyka kontroli: przestrzeganie statutu szkoly w zakresie organizacjiksztalcenia.
8. CzynnoSci kontrolne:

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowg z paniq upowaznion4 do
reprezentowania dyrektora szkoly podczas kontroli, a-otonuno===-ogtaau Jory, pomieszczeri
w kt6rych odbywajq sig zajgcia orazprzeprowadzono analizEnastgpuj4cej dokumentacji:

- statutu Rocznej Szkoly policealnej Gowork.pl w Katowicach,

- zaSwiadczenia o wpisie do ewidencji szkol i plac6wek niepublicznych nr 212013

222.05.2013 r.,

- programu nauczania dla specjalnoSci prowadzonego ksztalcenia,

- dziennika zajEc,

- harnronogramu z.jaz.dow,

-- wzoru zaSwiadc:z_enia ctraz, wzorll

GoWork.pl w Katowicach,

9. opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidlowosci:

Kontrolg przeprowadzono w zwiqzku z pismen

Podczas kontroli dyrektora szkoly reprezento-wnla-nt poAstawle imiennego upowaznienia

Pani Sabina M4draszewska - upowaznienie z dnia 27 marca20l g r.

Roczna Szkola Policealna GoWork,pl w Katowicach zostala wpisana do ewidencji szk6l
niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice, na podstawie zaSwiad czenia

owpisie do ewidencji szktil i placowek niepublicznych miasta Katowice nr 212013 z dnia
22'05.2013 r' (E-111.4430,1.216,2013.MK) jako policealna szkota dla doroslych bez uprawnien

q szkoly publicznej.

dyplorriu ukonczenia Roczne.j Szkoly policealnej
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Szkoia posiada statut nadany przez otgan prowadzqcy, ktory zostal przylgly do realizacji

1 wrzeSnia 2013 r. Statut zostat zaktualizowany 21 listopada 2013 r. W $ 1 statutu Rocznej

Sz.koly Policealnej GoWork.pl w Katowicach organ prowadzqcy okreSlil, ze jest to szkota

policealna dla doroslych bez uprawniefi szkoiy publicznej. ksztalcEca w oparciu o programy

autorskie, Szkola ksztalci osoby dorosle w systemie z,aocznym. Zgodnie z zaprsami $ 1 statutu

szkola moze ksztalcic sluchaczy w nastEpuj4cych specjalnoSciach:

specjalista ds, uslug fryzjerskich,

specjalista ds. marketingu i public relations,

spec.jalista ds. obslugi turystyczne.i.

spec.jalista ds. architektury kra.jobrazu,

specjalista ds. organizacj i reklamy.

specjalista ds. logistyki,

dekorator wnEtrz,

biomasa2ysta,

specjalista manicure i pedicure.

specjalista ds, dietetyki,

specj al ista ds, dz-ienni karstwa.

specjalista ds. ochrony Srodowiska,

specjalista ds. psychologii i socjologii,

specj al i sta ds. zarzqdzania zasobam i I udzkim i,

specj al i sta ds. zarzqdzania nieruchomoSc i anri.

wizaZ,

specjalista ds. liotelarstwa.

spec.jalista ds. handlu,

specj alista ds. terapii uzaleZnteh,

specjalista ds. gastronomii,

specjalista ds. lototechniki,

sekretarka,

specj alista ds. windykacj i,

specjalista ds. obslugi recepcji hotelowej,

organizator uslug cateringowycl't,

operator sprzgtu komputerowego,

inspektor budowlany,

specjalista ds. ksiqgowoSci,

instruktor fltness,l

bukieciarstwo,

grafik komputerowy DTP,

specjalista ds, administrowania stron komputerowych.

realizuje zajgcia w cyklu rocznym, w oparciu o opracowane programy wiasne, w wymiarze

onym w przyjgtych przez szkolq programach nauczania. W roku szkolnym 201712018 Roczna

p a r afa/y k o n t r o luj q c e g o/y c hlora szkoly/placdwki rw



{ Szkola Policealna GoWork.pl w Katowicach prowadzi ksztalcenie w iednej specjalnoSci

tj. specjalista ds. psychologii i socjologii (290 godzin),

Liczba sluchaczy realizuj4cych w szkole ksztalcenie wynosi 5 osob.

Z przeprowadzonej analizy zapis6w oferty w dniu kontroli zamieszczonej na stronie internetowej

Rocznej Szkoly Policealnej GoWork.pl w Katowicach wynika, 2e w przypadku ksztalcenia

w specjalnoSci specjalista ds. psychologii i soc.iologii sluchacz otrzymuje informacjg: ,, Po

ukoriczeniu tego kierunku moina zdobyt pewny zawod nie rylko w poradniach czy placowkach

szkolnych, ule rdwniei w dziedzinach i branhach zwiqzanych z mediami, biznesem czy ekonomiq",

Informacja ta moze wprowadzac sluchacza w bt4d, poniewaz ukoriczenie ksztalcenia tej

specjalnoSci nie nadaje kwalifikacji zawodowych.

Zgodniezzapisamizawartymi w statucie szkoly w$ 1 pkt 5 absolwenci otrzymu.fq dyplom oraz

zgodnie z $ I pkt 6 otrzymuj4 Swiadectwo ukoirczenia szkoly na drukach wlasnych szkoly.

W czasie kontroli prZedstawiono do wgl4du opracowany przez szkolg wz6r dyplomu oraz wzor

Swiadectwa ukoriczenia Rocznej Szkoty Policealnej GoWork.pl w Katowicach. Dokumenty te nie

potwierdzajq uzyskania przez siuchaczy kwalifikacji zawodowych, co jest zgodne z przy.igt4 formq

ksztalcenia.

Z przedstawionego harmonogramu zjazdow ksztatcenia w specjalnoSci - specjalista ds. psychologii

i socjologii wynika, 2e w pierwszym semestrze zaplanowano 12 zjazdow odbywaj4cych sig

wwybrane soboty iniedziele w terminie od 28 pa2dziernika2017 r. do 28 stycznia 2018 r. Liczba

realizowanych godzin podczas jednego dnia zajgi mieScila sig w granicach od 10 do 16 godzin.

Zgodnie z zapisami zawartymi w statucie szkoly $ I pkt 3 szkola dziala m.in. w oparciu

orozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie

bezpieczehstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U,22003 r.

nr 6, poz. 69 ze zm.). Realizowanie w ci4gu jednego dnia 16 godzin zajgd nie zapewnia

higienicznych warunkow nauki. W 'zwiqzku z pov'ryl.szym szkola naruszyla zapis $ 2

rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 3l grudnia 2002 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny wpublicznych iniepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. U.22003 r.

w 6, poz. 69 ze zm.).

Analizie poddano realizacjE zajEt, z podstaw psychologii oraz, podstaw socjologii, dla kt6rych

w pierwszym semestrze zaplanowano po 30 godzin zajE(. Z analizy zapisow tematow w dzienniku

zajgi wynika, Ze wszystkie zaplanowane godz.iny z.a.ig( zostaly zrealizowane. PotwierdzajE to

r6wniez listy obecnoSci podpisane przez uczestniczqcych w zajgciach sluchaczy, stanowi4ce

zalqcznik do dzi ennik a zajgC
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INa podstawie ogl4du pomieszczefi

pomieszczeniami dydaktycznymi, ktore

o96lnego w ww. specjalno6ci.

10. Opis u.jawnionych nieprawidlowoSci

stwierdzonymi nieprawidlowoSciami

dydaktycznych stwierdzono,

umozliwiaj q realizacjg zajE(

c.;,t Ce:-. <,){.t/ ,'-4)45a-'

w zakresie nieobjgtym kontrolq w zwiqzku ze

w dziaialnoSci dydaktycznej, wychowawczej

ZE

w

szkola dysponuje

zakresie ksztalcenia

i opiekunczej oraz innej dziatalnoSci statutowej szkoly/plac6wki: nie stwierdzono

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

(Dz, U. 22017 r., poz. 59 ze zm.) zaleca siE:

zapewnii sluchaczom higieniczne warunki pobytu w szkole w zwi1zku z g 2 rozporzqdzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczefistwa

i higieny w publicznych i niepublicznych szkolach i plac6wkach (Dz. tJ. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze

zm.) Termin realizacji: do 9 maja 2018 r.

mrel,sce i dota podpisanM protokolu
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Roczua Szholtr -Police 
alna

GoWork'PI w KaLr'rwtctrcn
ul. 3 Maja [3

40-096 Katowioe

I, PoSwiad..z.n,%rbioru protokolu kontroli:

Dyrektorowi szkoly/plac6wki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania protokolu kontroli, przysluguje prawo

zgloszenia pisemnych, umotywowanych zastrzeleh dotycz4cych ustaleh zawartych w protokole kontroli do Sl4skiego

Kuratora OSwiaty, ul. Powstaricdw 4la, 40-024 Katowice, zgodnie z g l8 ust. I Rozporzqdzenia Ministra Edukacji

lora szkoly/placdwki p a r qfu/y k o n to I uj q c eg o/y,c h
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po dp i s' dyr e kt o r a s z koly/, miejsce i data odbioru protokolu

Narodowej 4dnia25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U.22017 r., poz. I658).
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