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

Bydgoszczy

mtęszczącp się w Bydgoszczy przy :ul. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 10 grudnia 2015 r.,
przez pracowników Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzlbąw Toruniu, działając na
podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.658.2015 z dnta
19 listopada 2015 r. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego upowazniającego do

pr zepr ow adzenia kontro

l

i

:

- Iwonę Wieczerzak - gł. specjalistę w Departamencie Kultury, Dziedzictwa Narodowe go
i Edukacji.
- Edytę Basiewicz - gł. specjalistę w Departamencie Kultury, Dztedzictwa Narodowe go
i Edukacji.
Data kontroli: 10.12.2015 r.
Przedmiotowy zakres kontroli:

1,

2.
3.

4.
5.

wykazdokumentacji związanej z dotacjąpodręcznikową tj.:
- Zarządzenie Dyrektora w sprawie waruŃów korzystania przezuczniow z
podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych w ramach dotacji celowej;
- Zęstaw materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach
w roku szkolnym 201512016;
- dokumentacja wypożyczania i udostępniania uczniom podręczników i materiałów
edukacyjnych - rozliczanie z ich zwrotu w celu zapewnienia 3-letniego okresu ich
uzywalności;
- dokumentacja potwierdzĄącaprzekazanie uczniom materiałów ćwiczeniowych;
- statut szkoły - sprawdzenie dodatkolyych zadan biblioteki w związkuz dotacją
podręcznikową
dokumentacja księgowa dotycząca wydatków zam-Q listopad 2015 r.
poprawność wprowadzantadanych do SIO na dzień 30 września2}I5 r.-wykaz
uczniów ujętych do tego sprawozdania;
dokumenty dot. kontroli zarządczej;
bieżące fuŃcjonowanie jednostki:
listy obecności,
regulaminy wewnętrzne,
zarządzeniadyrektora.

Okres objęĘ kontrolą: 2014 r. i 2015

r.

zakres kontroli:

1.

USTALENIA WSTĘPNE

(ogóln o-or ganizacyjne)

Dane ogólne

,}q

ąk rtrr

2.

II.
1

.

2.
3.
4,
5.

ilI.

Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

KONTROLA

Dokumenta cja zwięana z dotacjąpodręcznikową
Dokumentacja księgowa dotycząca wydatków zam-llistopad 2015 r.
Poprawność wprowadzantadanych do SIO na dzień 30 września2}I5 r,-wykaz
uczniów ujętych do tego sprawozdania;
Dokumenty dot. kontroli zarządczej;
Biezące fuŃcjonowanie jednostki:
listy obecności,
legulaminy wewnętrzne,
zaTządzeniadyrektora.

USTALENIA KoŃCoWE

ZAKRES KONTROLI:

I.

USTALENIA WSTĘPNE (ogólno-organŁacyjne)

1.

Dane ogólne

Zespól Szkół

nr 33

Specjalnych

dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle

w Bydgoszczy jest placówką działającą na podstawie:

o

.
o
o
.
.
.

Chorej

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie
organizacji kształcenia oraz waruŃów i form realizowania specjalnych działań
opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i
szkołach specjalnych,
zorganizowanych w podmiotach leczniczychijednostkach pomocy społecznej (Dz. U.
poz. 380),

Ustawy z dnla 7 v"rześnia I99I r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 ze zm.),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1997 r. Karta Nauczyciela (Dz. |J. z 2014 t. poz. I9I
ze zm.),

Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. tJ. z 2013 r., poz. 885
ze zm.),
Ustawy z dnia29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz,IJ. z 2013 r. poz. 330
zezm.),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewodztwa (Dz. U. z 2013 r.
poz. 596 ze zm.),
Ustawy z dnia26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z2014 r. poz. 1502 ze zm.),

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Izabela Maciejewska, której powierzono
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci t MłodzieżyPrzewlekle
Chorej w BydgoszczyUchwałąNr 251784lI2 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Ptzewlekle Chorej w Bydgoszczy.
Głównym księgowym jest Pani Anna Sitarek, zatrudniona na zajmowanym stanowisku od
dnia 02.05.2006 r.

W skład zespołu wchodzą:
1. Przedszkole Nr 81,

1
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ż. Szkoła Podstawowa
3.
4.
5.

Nr

52,

GimnazjumNr42,

Liceum Ogólnokształcące Nr XIX,
Pozalekcyjne zajęciaw}chowawcze,które

stanowiąintegralnączęść szkoły,

Uczniami i wychowankami zespołu szkół są dzieci i młodzież przeblłvająca na leczeniu
w trzech zakŁadachopieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:
1. Wojewodzkim Szpitalu Dziecięcym,
2. Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A, Jurasza,
3. Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakaźnym,

jak najpełniejsza
Podstawowym celem działalnościedukacyjnej szkoły jest możliwie
uczniów
rea]izailaprogramu kształcenia, wychowania t przygotowanie do życia społecznego
|eczęnla
ich
*.po*luguni. w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu

oraz

i rehabilitacji.
samym
Zadaniem szkoły jest kontynuowanie nauki zę szkoły macierzystej, a tym
bez opóżnień.
zapewnienie ciągłościnauki i uzyskanie promocji
szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej polegającej
na rozpoznawaniu i zaspokajŃu indyr,vidualnych potrzeb rozwojowych i edukacYjnYch oraz
fi z y czny ch lcznia,
, o rp o )nu*aniu i ndywi dualnyc h mo z iwo śc i p sycho
1

2.

Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej w BYdgoSZcZY
,'prrÓ, Radę Pedagoglczfląuchrvałą z dnia 26.08.2015 r. - Tekst
posiada Statut przyjęty
"

jednolity oraz

uit

z aneksami:
- nr 1 obowiąrrrJący
- nr 2 obowiązujący
- nr 3 obowiązljący
- nr 4 obowtązujący

od
od
od
od

"rź

organtzacyjny

dnia 01.09.2015 r.,
dnia 28.09.2015 r.,
dnia 02.II.ż0I5 r.,
dnia 03.12.2015 r.,
zatwtęrdzorry-i po.z organ prowadzący

na rok szkolny 2015lż016 wraz

- z

upoważnienia Marsza\ka przez Dyrektora
ń"pu.turrr.ń r.rttr.y, óziedztctwa Ńarodowego i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Woj ewództwa Kuj awsko-Pomorskiego w Toruniu,

il.

Kontrola.

Ustalenia szczegółowe:

ramach kontroli przeprowadzonej przęz Departament kultury, Dztedzictwa
Narodowego Edukacji, Dyiektór ZSS 33 w Bydgoszczy przedłożyłkontrolującym

w

następuj ące dokumenty:

1. W zakresie poprawnościwprowadzania danych do SIO na dzień
2015 r.- wykaz uczniów ujęĘch do tego sprawozdania:

30 wrzeŚnia

rok"sŹt<olny ZÓtąttS dotyczące średniej liczbY uczniów
w przedszkolu, szkÓle podstawow Ą, gtmnĄum, liceum ogólnokształcącym, pozalekcyjnych

zestawienia statystyczne
zaj ęcia

za

wychowaw czy ch.

2. W zakresie dokumentacji księgowej doĘczącej wydatków z^

m_c listopad

2015 r.:
listopad2015 r.
dokumenty księgowe w postaci faktur, rachunków, list płac za okres m_c
_)

$
4r*,nłi

3. W

zakresie bieżącego funkcjonowanie jednostki:

- listy obecności pracowników administracji2075 r.,
- Z ar ządzeni a D yrektora,

- Wybrane regulaminy wewnętrzne jednostki:

o
o
o
.

Regulamin ZakJadowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w ZSS 33
w Bydgoszczy - Zaruądzenie Dyrektora nr I7l2013 ZSS 33 w Bydgoszczy z
dnia 20.09.2013 r.;

Regulamin wynagradzania dla pracowników administracji i obsługi
zatrudnionych w ZSS 33 w Bydgoszczy - Zarządzenie Dyrektora nr 5l20I5
ZSS 33 w Bydgoszczy z dnta 06.05.2015 r. ;
Regulamin pracy;
Zarząózenie Dyrektora nr 4l20I5 ZSS 33 w Bydgoszczy z dnia27.02.2015 r, w
sprawie zmiarl w Regulaminie Organizacyjtym - załącznik ujednolicona
wersja regulaminu.

4. W

zakresie dokumentacjirwiązanej z dotacją podręcznikową:

- statut wersj a uj ednolicon a przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej dnia 26. 08. 201 5 r.;

- zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy nr I5l2015 z dnia 01.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury
wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych
zakupionych z dotacji celowej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
- zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy nr 1Il20I5 z dnia l5.0.20I5 r. w sprawie wprowadzenia zestawu
podręczników obowiązujących w placówce od 1 września2015 r.

5. W zakresie

dokumentów dot. kontroli zarząd,czej:
zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzięci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Ir 4l20I| z dnia 09.06.2011 r. w sprawie zasad zarządzania
ryzykiem:
- identyfikaqaryzyk, ich ocena i analiza w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i
MłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszazy wg obszaru działalności
- rejestr ryzykzidentyfikowanych zrożnychobszarów uszeregowany wg wazności ryzyka;
2) zarządzenie Dyrektora m 2l20l3 Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla DzieciiMłodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy z dnia 10.01.2013 r. dot. instrukcji dokonywania
samooceny oraz spotządzania oświadczeniao stanie kontroli zarządczej z załącznikamt:
- załącznik nr 1 kwestionariusz samooceny dla Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i
Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
- zńącznik nr 2 aŃieta samooceny kontroli zarządczej - kadra kierownicza, sekretarz szkoły,

I)

referent;

- zńącznik nr 3 ankieta samooceny kontroli zarządczej - nauczyciele;
- zńącznik nr 4 oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
3) sprawozdania z realizacji kontroli zarządczej Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci
iMłodzięży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy;
4) plan i harmonogram kontrolt zarządczej;
5) zarządzenie Dyrektora nr 9l20I3 z dnia 17.01.2013 r. w sprawie regulaminu kontroli
zarządczel w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Ptzew|ekle Chorej w

Bydgoszczy:
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Ustalenia końcowe.
W wyniku przeprowadzonej analĘ stwierdzono:
1. RegulaminZal<ładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZSS 33 w Bydgoszczy
uzgodniony ze związkami zawodowymi - obowiązujący.
2. Regulamin pracy - uzgodniony zę zwlązkami zawodowymi - obowiązujący.
3, Regulamin wynagradzania dla pracownikólv administracji i obsługi zatrudnionych
w ZSS 33 w Bydgoszezy obowiązuje do dnia 31.I2,20I5 r.
4.W przesłanym do tut. urzędu pismem nr ZSS 33.032-412015 z dnia 13.10.2015 r.
Zestawieniu zbiorczym z dnta 13.10.2015 r. - spis '30 wrzesień 2015' wykazano
liczbę uczniów w przedszkolu 2I. Natomiast w przedłożonych zestawieniach
statystycznych za rok szkolny 20I4l15 dotyczących średniej ltczby ttczniów w
przedszkoh v,rykazano liczbę uczniów 23,63 (zestawienia statystyczne dot. danych do
S IO stanow tą załącznIk do niniej sze go protokołu).
5. Pruedłożonadokumentacja księgowa zam-c listopada 2015 r. określawydatki, które
są uzasadnione pod względem celowościowynr i gospodarczym.
6. Dokumentacja zwlązana z dotacja podręcznikowąjest prawidłowa.
Za|ecenia:

Nalezy sporządzaó i wprowadzac danę do SIO z odpowiednią starannością.
Na tym protokół zakończono,

Protokół niniejszy sporuądzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
zapoznaniu się z jego treściąpodpisano.
Jeden egzetnp7arz protokołu po zo stawi ono w kontrolowanej

j

i po

uprzednim

edno stce,

Dyrektor ZespoŁu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci iMłodziężyPrzewlekle Chorej
została zapoznana z Regulaminem kontroli
wykonywanej przęz departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 42ll534l13 Zatządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2I października 2013 r, w sprawie ustalenia

w Bydgoszczy Pani lzabel.a Maciejewska

Regulaminu j.w.

Do treściprotokołu nie wniesiono uwag i zastrzężęń.
Niniejsząkontrolę odnotorłlano w ksiązce kontroli jednostki pod nr 18.
Do treściprcltokołu nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Podpi s kontroluj ących

Podpis dyrektora j ednostki
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