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kontroli problemowej pzeprowadzonej
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy

mieszczącym się w Bydgoszcry przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 8 grudnia 2014 r.,
Marszałkowskiego

ptzez pracowników Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu
Wojewódńwa Kujawsko-Pomorskiego

z

siedzibą

w

Toruniu, dńńając na podstańe
z dńa 17 listopada 2014 r.

dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P,087.695.2014

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upowaźniającego do przeprowadzeńa
kontroli:

Wieczęrzak - gł. specjalistę w Departamencie Edukacji i Sportu,
Annę Wyczółkowską - młodszego referenta w Departamencie Edukacji i Sportu

- Iwonę
-

Data kontroli: 8.12.2014 r.

Przedmiotowy zakres kontroli:
- statut.
- lisĘ obecności,
- strona BIP,
- regulaminy wewnętrzne,
-

teczki akt osobowych,
skarg i wniosków.

- rejestr

Okres objęł kontrolą: 2014

r.

zakres kontroli:

L

1,

2.

II.

USTALENIA WSTĘPNE (ogólrro-organizacyjne)
Dane ogólne
Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

KONTROLA

1. Statut.
2, Listy obecności pracowników.
3. Strona BIP.
4. regulaminy wewnętrzne
5, teczf<lak1 osobowych
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ZAKRES KONTROŁI:

I.

USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organizaryjne)

1.

Dane ogólne

ZesPÓł Szkół

nr 33

Specjalnych

dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle

w Bydgoszcry jest placówką działającą na podstawie:

.

Chorej

Rozpolządzeńa Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie
orgańzacji kształcenia oraz waruŃów i fom realizowarria specjalnych dzińń
opiekuriczo-wychowawczych w przedszkolach i
szkołach specjalnych,
zorganizowanych w podmiotach leczniczychijednostkach pomocy społecznej (Dz. U.

poz. 380),

.
.
.
.
r

Ustawy z dńa 7 vłtzęśńat99I t. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 ze zm.),
Ustawy z dńa 26 sżyczrua 1997 r. Karta Nauczyciela (Dz. IJ. z 2014 r. poz. 191
1

198),

Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach prrblicznych (Dz. TJ. z 2013 r., poz. 885
ze zm,),
Ustawy z óńa 29 vłrześńa1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20!3 r. poz.330 i 613
otaz z 2014 r. poz. 7 68 i 1 1 00),
Ustawy z dńa 5 czetwca 1998-r. o samorządzie wojew-odńwa (Dz. U. z2013 r.
poz. 596 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),
Ustawy z dńa26 czerwca t974 t. Kodeks pracy (Dz. U. z2014 r. poz. 1502).

Dlrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani lzabela Maciejewska, której powierzono
stanowisko dyrektora Zespofu SrĘłnr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle
Chorej w Bydgoszczy UchwałąNł 251784172 Zaruądu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia27 czerwca2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrel..tora Zespołu Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
Głównym księgowym jest Pani Arrna Sitarek, zatrudniona rn zajmowanym stanowisku ocl
drua 2.05.2006 r.

V/ skład zespołrr wchodzą
1, Przedszkole,
ż. Szkoła podstawowa,
3. Gimnazjum,
4. Liceum ogólnoksźńcące,
5. Pozalekcyjte zajęcia wychowawcze, które stanowiąintegralnączęść szkoły,

Uczniami i wychowankami zespołu szkół sądzieci imłodzieżprzebywającana leczeniu
w pięcirr zakładach opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:
1. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym,
Z.SzpitaIuUniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza,
3. Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela.
a. 10 Wojskowym Szpitalrr Klinicznym z Polikliniką
5. Woj ewódzkim Szpitalu Obsęrwacyjno Zakuźnym.

Podstawowynr celern działalnościedukacyjnej szkoĘ jest możliwie jak irajpełniejsza
realizacja programu kształcenia, wychowania i ptzygotowanie do życia społecznego uczniów
oIaz wspomaganie w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu ich lęczenia
i rehabilitacji.

Zadanlęm szko§

jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym

samym

zapewrrienie ciągłościnauki i uzyskanie promocji bez opoźnień.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej polegającej
na rozpaznawanirr i zaspokajaniu indywidualnych pottzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
T o zp oznaw aniu indywi dualnych mo zl iwo śc i p sycho fizyc znych ucznia.

2.

Wewnętrzne regulacj e organizacyjno-prawne

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle Chorej w Bydgoszczy
posiada Statut przyjęV z ptzez Radę Pedagogiczną uchwałą z dńa 21.08.2014 r. - Tekst
jednolity oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 201412015 wtaz
z aneksem nr 1 i nt 2, zatwierdzony ptzez organ prowadzący - z upowaźnienia Marszałka
przez Dyrektora Departamęntu Edukacji i Sporhr Urzędu Marszałkowskiego Wojewódżwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

il.

Kontrola.

Ustalenia szczegółowe:

W ramach kontroli przeprowadzonej ptzez Departament Edukacji i Sportu, Dyreklor
ZSS 33 w Bydgoszczy przedłozył kontrolującym następujące dokumen§:

1.

Statut ZSS 33 w Bydgoszcry.

2. Listy

obecności pracowników administracji za}Ot4 r.

3.

Strona BIP ZSS 33 w Bydgoszczy.

4.

Wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki:

e

o
o

Regulanrin zalładowego Funduszu Świadczeń socjalnyclr
w Bydgoszczy;

Regulamin wynagradzania

dla

w zss

pracowników administracji

i

33

obsługi

zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszazy;
Regulamin pracy.

5.

W zakresie prawidłowościprowadzenia akt osobowych pracowników:
. Wybrane teczki akt osobowych pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych

6.

Księga Zarządzeń Dyrektora.

7.

Rejestr skarg i wniosków.

0v
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ilI.

Ustalenia końcowe.
1V

nyniku przeprowadzonej analrĘ stwierdzono:

1, ZSS

2,
3.
4.
5.

6.

33 w BYdgoszczy posiada statut- tekst jeclnolity, który zostń przyjęty uchwałą
Rady Pedagogicznej z dnia}7,08.2014 r.
Regulamin Za}<ładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy
uzgodniony ze zwiękar'ni zawodowymi - obowiązttjący.
Regrrlamin pracy - nowy, w trakcie uzgadniania.
Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsłrrgi zatrudnionych w
ZSS 33 w Bydgoszczy obowiązuje do dnia 31.08,2010 l.
w trakcie uzgadnianiaze zwirykami zawodowymi.
Listy obecności pracowników są podpisywane przez pracowników na bieżąco.
Na liŚcie obęcności pracowrików w niepełnyrn w;łniarze etatu, należy vlytuźnie
zaznaczyć dni, klóre nie sądniami placy dla danych pracowników,
sprawdzono wybrane teczki akt osobowych następujących pracowników:

Kontrolujący sprawdzili prowadzenie wybranych teczek w kontekście zapisów
Rozporządzenia Ministra Pracy i Poli§ki Socjalnej z dnia28 mEa 1996 r. w sprawie
zak'esu prowadzenia ptzez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych zę
stosuŃiem pracy oraz sposobu prowadzęńa aI§. osobowych pracowrrika (Dz, U, Nr
62, poz.286 ze zm.)i
W wyniku kontroli stwierdzono w poj edyn czy ch przypadkach:

-

terminy badan lekarskich

w
-

p oj

edync zy ch pr zy padkach,

nie są spójne - brak

pojedyncze oryginały dokumentów,

a

kontynuacji

7.

ciągłości

powinna byókopia,

- w poj edyn czy ch przypadkach dolcrrmęnty nie są ułożone chronolo
-

i

pojedyncze kopie wykonane z kserokopii,

gicznie,

w wyniku

analizy przedłożonego statutu stwierdzono, żę w pojedynczych
PrzYPadkach nie zostŃ on kompleksowo zaklualizowany do obowiązującyclr
Przedmiotolvych regulacji prawnych, Kontrolujący w szczęgólności zwrócili uwagę

m.in. na następrłjące zapisy:
- w ParagEfię 32 umieszczono zapis:;,Starrowisko kierowrrika zespofu pozalekcyjnego
tworzy się, jeżeli liczbawychowanków wynosi 120'',
- brak kolejności i uporządkowania numeracji w tekście staturtu.
8. Strona BIP ZSS 33 w Bydgoszazy prowadzona na podstawie rczpotządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Adnrinistracji z dnia 18 s§cznia 2007 r. w sprawie Biuletynrr
Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).
9. Zgodnie z zarządzeniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
nr 44/2009 z dńa 17 lipca 2009 r. w sprawie określenia zasad przyjmowania,
rozpatrywarria skarg oraz wniosków, nie byŁo precyzvjnej informacji o przyjnrowaniu
skarg i wniosków tablicy ogłoszeń, stronie intemetowej i na Blp-ie szkoły.

Zalecenia:
-1. Powtórnie przeanalizować kompleksowo statut
stycznia 2015 r.

i

zakualizować w terminię do drria

31

2.

Dopełnić wymogów zapisów zarządzenia MarszŃka Województwa KujawskoPomorskiego nr 4412009 z dńa 17 lipca 2a09 t. w sprawie określenia zasad przyjmowania,

rozpatrywania skarg oraz wniosków.
3. Teczki akt osobowych prowadzić zgodńe z Rozpotządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 t. w sprawie zakręsu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika (Dz. U, Nr 62, poz. ż86 ze zm.).
4. Nieprawidłowości naleĘ usurrąó w ciągu 30 dni od dnia kontroli i poinformować pisemnie
Departament Edukacji i Sportrl

Na Ęm protokół zakończono.
Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
zapoznańu się z jego treściąpodpisano.

i po

uprzednim

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Dyrektor Zespołtt Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i}i4Źodzieży Przewlekle Chorej
została zwoznana z Regulaminem kontroli
wykonywanej ptzęz departamenty tlrzędu Marszałkowskiego Wojewódżwa KujawskoPomorskiego w Torunirr, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 42ll534ll3 Zarządtt
Województwa Krrjawsko-Pomorskiego z drua 2I pńdzie_rnika 2013 r. w splawie ustalenia

w Bydgoszczy Pani lzabe|a Maciejewska

Regulaminu j,w,

Do treściprotokofu nie wniesiono uwag i zastrzężeń.
Niniejsząkontrolę odnotowano w ksiące kontroli jednostki pod nr 16.
Do treściprotokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.
Podpis kontroluj ących:

Podpis dyrektora j ednostki
l,,YFi

ji,l"i:,j

L/,\J J>a&

rrzłr,!. ::,,.łi. : ł:łł::.

:

