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Załącznik do Uchwały nr  01 /2020
Rady Programowej KPSS w Czeladzi

z dnia 19 lutego 2020 r.  

Opinia Rady Programowej

1.   Imię i nazwisko nauczyciela: Tomasz Chorab
2.   Data urodzenia: 
3.   Wykształcenie:
4.   Staż pracy pedagogicznej:
5.   Nazwa szkoły: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w 

Czeladzi
6.   Zajmowane stanowisko:
7.   Stopień awansu zawodowego:
8.   Data rozpoczęcia pracy w danej 
      Szkole:
9.   Forma nawiązania stosunku pracy:
10. Data powierzenia stanowiska
      Kierowniczego w szkole:
12. Opinia Rady i jej uzasadnienie:

Rada Programowa Kolegium Pracowników Służb Społecznych  w Czeladzi  wyraża

jednomyślnie  pozytywną  opinię  pracy  Dyrektora  mgr  Tomasza  Choraba  podczas  trwania

kadencji w latach 2015-2020. Ocena pracy Dyrektora została jednogłośnie przyjęta Uchwałą

nr 01/2020 podczas posiedzenia Rady w dniu 19 lutego br. 

Uzasadnienie:

Pan mgr Tomasz Chorab  od ponad pięciu lat kieruje Kolegium Pracowników Służb

Społecznych w Czeladzi. Wszystkie zadania wchodzące w zakres obowiązków dyrektora są w

opinii Rady wykonywane wzorowo. 

W  Kolegium  realizowane  są  zadania  wynikające  z  ustawy  prawo  oświatowe,

Rozporządzenie Ministra Rodziny,  Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 15 września 2016 r.

w  sprawie  kolegiów  pracowników  służb  społecznych  (Dz.U.  2016  poz.  1543)  oraz

Porozumienia  nr  241/EN/2013   zawartego  między  Marszałkiem  Województwa  Śląskiego

a Rektorem Uniwersytetu Śląskiego.

Pan Tomasz  Chorab, pełniąc  funkcję dyrektora,  sumiennie  prowadzi  dokumentację

dydaktyczną,  nadzoruje całokształt  spraw składających się na prawidłowe funkcjonowanie

Kolegium,  ze  szczególnym  uwzględnieniem zadań mających  na  celu  podnoszenie  jakości

pracy  szkoły.  Systematycznie  weryfikuje  pracę  nauczycieli,  analizuje  i  ocenia  efekty

działalności  dydaktycznej  Kolegium,  w  tym  wyniki  egzaminów  przedmiotowych  i

dyplomowych.  Pewne  nieprawidłowości  sygnalizowane  w  2018  roku  we  współpracy



 

Kolegium  z  Uniwersytetem  Śląskim  zostały  zlikwidowane  i  obecnie  Dyrektor  w  pełni

wywiązuje się z realizacji treści postanowień zawartych w Porozumieniu z Uniwersytetem

Śląskim,  który sprawuje opiekę  naukowo-dydaktyczną  nad Kolegium Pracowników Służb

Społecznych.  Koordynuje  prace  nad  opracowaniem  planów  kształcenia  zgodnie  z

wytycznymi opiekuna naukowo-dydaktycznego w celu ich dostosowania do obowiązujących

w danym roku akademickim na Uniwersytecie Śląskim planów studiów na kierunku praca

socjalna.

Dyrektor  dba  o  przestrzeganie  w  Kolegium  procedur  postępowania.  Każda

proponowana zmiana jest konsultowana z opiekunem naukowo-dydaktycznym,  a następnie

poddawana dyskusji na forum Rady Programowej  w celu wypracowania optymalnej wersji

ostatecznej.

Dyrektor  stosuje system motywacyjny w stosunku do pracowników dydaktycznych

i  administracyjnych  Kolegium.  W  każdym  semestrze  nauczyciele  są  motywowani  do

modyfikowania  programów  kształcenia,  wykorzystania  najnowszej  literatury  z  danego

przedmiotu, doskonalenia własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wspierani i motywowani

do stałego kształcenia  i  doskonalenia swoich umiejętności  zawodowych,  w tym osiągania

kolejnych  szczebli  awansu zawodowego.  Dyrektor  inspiruje  nauczycieli  do wprowadzania

innowacji  pedagogicznych,  metodycznych  i  organizacyjnych,  w  tym  nowoczesnych

technologii informacyjnych i multimedialnych.

Podejmuje, współuczestniczy i mobilizuje do podejmowania przez cały rok szkolny

inicjatyw mających na celu promowanie Kolegium w społeczności lokalnej oraz w wymiarze

regionalnym.  Promuje  spotkania  z  młodzieżą  liceów,  udział  w  targach  edukacyjnych,

spotkania  z  dyrektorami  placówek  pomocy  społecznej,  a  także  stwarza  warunki  do

uczestniczenia  nauczycieli  w konferencjach  metodyczno-szkoleniowych  i  naukowych  oraz

ich organizacji na terenie Kolegium.

Dyrektor    monitoruje  na  bieżąco  dokumentację  praktyk  zawodowych,  przebieg

odbywanych praktyk w wybranych placówkach, zawartość zaktualizowanych baz placówek

przyjmujących słuchaczy Kolegium na praktyki zawodowe.  

Organizuje spotkania z nauczycielami , podczas których są omawiane bieżące sprawy

Kolegium.

Współpracuje  z  Samorządem  Słuchaczy,  a  także  wspiera  i  mobilizuje  słuchaczy,

wzbudzając  w nich  gotowość  do  udziału  w  akcjach  charytatywnych,  wolontariatach  oraz

przedsięwzięciach  realizowanych  w  Kolegium.   Jako  przykład  mogą  posłużyć



 

przedsięwzięcia organizowane cyklicznie na terenie Kolegium „Dzień  Dziecka”, „Mikołaja”,

zbiórka żywności i odzieży dla ubogich rodzin.

Dyrektor dba o zapewnienie środków finansowych na zakup podręczników, nowości

książkowych oraz innych pomocy naukowych. Dzięki tym działaniom biblioteka Kolegium

zawiera  zawsze  aktualne  pozycje  dotyczące  nauczanych  przedmiotów.  W  opinii  wielu

wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, biblioteka KPSS jest bardzo dobrze przygotowana do

zaspokajania potrzeb czytelniczych słuchaczy. 

Kolegium jest  nowoczesną,  doskonale wyposażoną placówką,  zapewniającą  bardzo

dobry poziom nauczania i bezpieczeństwo słuchaczy. 

Pan Tomasz Chorab jest szanowany i dobrze współpracuje z gronem pedagogicznym

oraz pracownikami niepedagogicznymi Kolegium.


