
Decyzja Nr 8 /2014
Dolnośląskiego Kuratora OświaĘ

z dnia 29 kwietnia 2014 roku

Na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy z dnia 7 vłrześnta 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolitv:
Dz.U. z2004 r. Nr 256, poz' 2572 z poźn, Zm.), $ 16 i $ 4 rozporzqdzenia Ministra Edukacji Ńarodow";
i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenic
ustawiczne wformach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz.2247 z poźn.zm.)orazart. 107 k.p.a.
i na wniosek Pana Przemysława TomczakaPrezesa ZarząduCompSecur Sp z o.o.

przyznaję akredytację placówce pod nazwą
CompSecur Sp. z o.o.

z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 74l3o9b,
prowadz4cą działa|ność we Wrocławiu, ul. Antoniego Czechowa 36

w zakresie kształcenia:

1. Grafika Komputerowa - szkolenie e-Learning - reahzacja w wymiarue 150 godz.
2. Kluczowe Kompetencje Informatycznę - szkolenie e-Learning - rea|tzacja w rvymiarze 180 godz.
3. Informatyka Biznesowa - szkolenie e-Leaming - realizacja w wymiarze I80 godz.
4. Bezpieczeitstwo Informatyczne - szkolenie e-Learning - realizacjaw wlrniarze 180 gcdz.

Uzasadnięnie:

Dolnośląski Kurator oświaty po rozpatrzeniu wniosku oraz załączonej do niego dokumentacji i zapoznan:i:
się z oceną działalności placówki ustalonq przez zespót. akredytacyjny stwierdz!ł, ze CompSócur Sp. z o ł
spełniawarunki określonewań.68bust.3 ustawyo systemie oświatyi w $ 4wlwrozporządzenił.
Placówka zapewnia bazę dydaktyczną gwarantującą prawidłowy przebieg kształcenia. stosi:j.,
i upowszechnia nowatorskie rozwiązania programowo - metodyczne. Zatrudnia wykwalifikorł''anł, k.i..i..;
oraz opracowuje i udostępnia materiaty metodyczno - dydaktycznę. Działalnośó p|acowki koncenfutl3e się l:'iL
szeregu obszarach skupionych wokół dziedzin nowoczesnych technologii informatycznych. Prot,a,3zor:
szkolenia mają charakter dokształcąący, umozliwiaj4 uczestnikom dostęp do szerokiego zakresu zagadnii.;i
nowoczesnej informatyki.

Pouczęnie:

od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia .jec.,zi,
za pośrednictwem Dolnośląskiego Kuratora oświaty.
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