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Pani
lzabela Maciejewska
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych
dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej
w Bydgoszczy

W nawiązaniu do pisma z dnia 30,07.2018 r.,

znak: ZsS 33.070-47/201,8, dot. przesłania

Protokołu z kontroli PrzeProwadzonej przezpracownika Departamentu
Kontroli iAudytu tut. Urzędu

W kierowanej przez Panią Dyrektor jednostce W terminie od
2I.0g. do

w załączeniu przekazuję kserokopię Raportu z ww.
kontroli,

04.04.201,6
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Raport

z kontro]i przeprowadzone.j w Zcl.'ptlle Szktjl Nr
33 Specjalnych dla Dzieci iMłodziezy Przewlekle
Chorel V' I}Y6lgę,5'7gZ.)) /)r!,' łtl fuI Sikloct1.1ll,s,kiel-('ttrię
4, w clniach od 2] marca do 4 kwietni a2016
l, P|Z,1'Z, głciiłllego sPec,jalistę Danutę Jagie,|ską, pracownika
Wydziału Kontroli Depafiamentu
korltroli i Audytu [-Jrzętiil Marszałkowskiego województwa
kujawsko-pomorskieg o z siedzibąw
1'orunitt, działającej na
pisma
zarządzającego
Podstawie
kontroIę zlecottą przez Sekretarza
Wojewodawa Z Up. Marszałka Województwa KA-L
17l|,2.6.2016 z dnia lJ marca 2016 t. oraz
Pisnla, znak EK-Ll7l1.3,2al6 z dnia 29 lutego 2016 r. Depańamentu
Edukacji wnioskLljącego

przeprorvadzen ie kontro l i clorazllej

Kontrolę przeprowadzono lnetodą

analiz_5, clpisorvej, reprezentatywną
się z dokunlentelT, zaPclznania się z wy1aśnienianli/oświacJczeniami
pracowników.

Przedmiot i zakres kontroli: gospoclarka środkarni publicznymi
w
zadali slatutowvch.

Kierownik jednostki:

(

jlt,tri Ilvrn

księgilwylll

20

zapoznanru

15 r. oraz realizacja

Pani lzabela Maciejewska, powołana na stanowisko dyrektora
jednostki Uchwałą Nr 25/784l12 Zarządtt Województwa
Krrjawsko-Pomorskiego z dnja 27 częrwca 2012 r,

.jest

Glówny księgowy:

pani Anna sitarelk zatrudniona
od dnia 2 nlaja2006

r

M iejsce przeprowaclzen ia
krrnt roli:
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t]sTALF]NlA WSTĘPNE

Zesptlł Szkół porvsta]

l wrześnial997

rol<Lr.

Ciillinaz-.;utn Nr 42 Spec.ja]ne zostało włąozone cJo ZespołLr

Szkół l rvrześnia 2000 rokLr,
l,icęutll Ogólnokształcące Nr XIX zostało włączone do Zespołu
Szkoł l września2004 rokrr,
ZesPÓl Szkół nr 33 SPecjalIlych clla Dzieci i Młodzieży Przewlękle

Chorej w Bydgoszczy jest

placor.vJią działąącą na podstawie:

*

RozPorządzętliit Ministra Edukacji Naroclowej
wYchclu,arvczYch

z

dtlia 8 marca 2013 r.

w sprawie organizacji

i fornl realizowania specjalnych działań opiekuriczow'Przedszkolach i szkołach specjalllych, zclrganizowanych w poclnliotach

kształcellia ()ra'Z warunków

leczlliczych i.ledllostkach ponrocy społeczne.j (Dz. U. poz. 380),
tl

-

Sta \\

-'

.

zcjnia7wt-zeŚnia ]99l r,osystenlieoświaty(Dz.LJ. z2()()4r.Nr256,
poz.2572zpożn,znl.),
z dIlia 26 st;.,cznia 199l r Karta Nauczl,ciela (Dz, LJ. z2014l.
poz, 191 zpoźn, zm.),
zcltlia 26 listtlPada l998 o flnansach pLrblicznych (Dz, L] z2())3 r,.poz.885
z pozn. znl.),

r tl t,achLlllkolvoścl (Dz Lj . 1,2()l 3 r., pt_lz, 330 z póżll. ztll.),
zdnia 5 czerwca l99B r, o samorządzie wo;ewodztwa (Dz, l:, z.20l3
r.,poz.596zpóżtl.zn,),
t dnia26 częl,wca lC)]1r. Kodeks pracy (Dz.U . z20l4 r. pr-lz. 1502 z-poźn. .,n.),
Ljstatl-t z r)rlitt2l) r,r,rzesllia lc)94

statutu, Regularrlinu organizacyjnego i innych obow,iązujących
przepisow.

Statut i llegulamin Organizacyjny
Llleclnclllcorla \Ą/ersja Regulanlintl organizacyjnego Zespołu

z dnien 27 lutegcl 20

]_5

Szkół Nr

lokLl,

Poprzeclnie rvers_je znlieniano zarząclzeniami Dyrektol.a
22.0].20I5 r., Nr 4 z dnia?].02.20I5 r,

Nr

lJ

33

weszła w zycie

z clnia 25.11,20]4 r,, Nr 2 z. dnia

W skład ZesPołtl Szkoł Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzież-yprzewlękle
Chorej wchodzą:
l Pizec]szkole Nl 8 L

], Szkoła l)tlc]starl,tltła
.l (irrłlrlazjLlrll \r 4].

4.

Nl. 52.

l.icęLlnl Ogólnokształcące Nr XIX.

ZesPÓł Szko] Prowadzi clla dzieci i młodzięzy przebywającej
i lehabilitac.ji rv zakładach opieki zdrowotnej w Bydgoszczy:

l.
]
].
:1

lla

leczeniu szpitalrrym

Przedszkole Spec.jalne.
()btltt,iązkową, sześcitlletllią prrbliczną
szkolę podstawclrvą,
Obowiązkclrve. trzyletnie pLlbliczne ginlnazjunl,
['rzvletnie. pLrblicztle liceLrrn ogólnokształcące.

l.,lczrliami iwYchor,vankani zesPołtt

szkół są clzieci inlłodziez przebywająca na
n trzech zakładach opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:

l.
]
]

leczeniLl

Wojewódzkirn SzpitalLr Dziecięcyrn,
SzpitalLl [.itliwersvteckinl nr.

i iln

cJr.

Ą. JLlrasza.

Wo.jelłcidzkirn Szpitaltr Obserwacy,jno - Zakiizllynl,
/,esPrlł Sz-kijł nic Ptlsiacia vi'łasn.!ch bLldynkórv Za,jęcitl cll,claktvcznc
i wyohorvawcze oclbywają slę
w wyznaczonych ponlieszczeniach szpitalnych lub w salach chorych.

3

Siedziba DY'rekc-ji ZesPołLl Szkoł, sekretariat,
księgowośc, biblioteka iarchiwum mieścisię
w Bydgoszc zy przy Lll. M. Skłoclowskie.j-Clurie
4,
Z,ajęcia dyclaktyczne oclbywają się lv systemię
klas łączonycli,

wychorvanie przedszkolne odbywa się w systetllie
oddziałow wiekowo
Szkoł prowadzi pozalekc yjtle zajęcia wychowawcze.

'Zespoł

łączonyci.1.

Zespoł Szl<ół j est.jednostką budzetową.
organem prolvadzącym szkołę jest sanlolząd
wo.jewództwa ku;awsko - pomorskiego.
()rgarletn sprawulącyrłl
nacjzór peclagoglczrl1, jest KLrjawsko -- Pornorski
Kurator oświaty zgodnie
l, zasadarrli okreslonylli rł prz.episae h o splawolvaniu
lladzoru pedagogicznego.
Szkoła realizuje oele izadania określonew LJstawie
o Systemie

oświatyiprzepisach wydanych

je3 podstawie oraz w oparciu
o:

-

na

p()dstawy prograInowe i programy edtlkacylne:
prOgram lł,,\rchowarvczy;

Progralll 1llofilal<tYl<i. który .jest dostosowany
rł, u,arunkach

oddziałow szpitalnyoh.

do specyfiki

PodstawowYln celetn działalnoŚci edLlkacyjrlej
szkoły jest mozliwie

ProgranLl kształcenia. wYchorvania

i

przygotowanie

funkcjonowania szkoły

jak najpełniejsza realizacja

do ż,ycia społecznego uczniów

lvsPomaganie w dostęPnYm nauczycięlom zakresie,
procesu ich Ięczenia i rehabilitacji,

oraz

Zadanienl szkołY jest kontynuowanie nauki ze szkoły
macierzyste.j, a tym samym zapewnienie
ciągłościnaLlki iLtzyskarlie promoc_ji bez općlzllień
Szliola Llcjziela Llczllitllrl

}loll1oc_\/

- psl,chologiczno pedagogicznej poIegającej na rozpoznawanlu
i edukacyjnych oraz rozpoznarvan i u

zaspcll<a,jalliu inclywidLlalnych potr.zeb rozw,ojowych
i n d yw, d u a l n yc h m
o z l i wości p syc h o ftzy cz1.1y cl: Ll c zn
a,
i

l.

i

Rejestry, ewidencje
ZesPol Szkół Nr 33 SPecjalnych dla Dzieci iMłodzieży
Przewlękle Chorej prowadzi:
l . Ksiegę uczlliów/wychowanków,

2. Księgę

tlczI,tićltv klasyl'ikowallych na poclstarvic wystarvianych
clcen:

2.1. Ewidellcje i rejestry ,wiązatle zzarządzaniem Zespołem
Szkół Nr 33,
2.2. Rejestl- drLrkow ścisłegozarachowania.
2,3. Rejestr dokilrnentów finansowych ZespołLl Szkół Nr
33,
2,4, Ewidęrlcje związalle ze sprawalni kadrowyIlli i pracowniczymi,
2.5, Dziennik korespondenc,ji,

6
27
2

llejestr.skarg iwnioskćlw.
llejestr- archiwutir,

2,B, Elł'iderlcje zaŚwiadczen o oslągnięciach Lrczniów długolezących
podczas nauki w szpitalLl
Ponadto w Zespole firnkcjonLrje:
l. Il,egLllanin pracy,
2. RegLrlanl in f!ndLlsził zdrowotnego,
3. I{cgLrlarnin z,l-,śs..
,tr. l{e gLr l a rn

i

n wyn

agra<J

zani a

rlattc.z_y c i e

l

i,

Regulanin wynagradzania pracownikólv acinlinistrac.ji,
6, Ilegularnirl rady peclagogiczllej.
5.

7, Regulamin doskonalenia zawoclowego llarrczycieli,
8, Procedtlrv postępowania w sytLlac ji zaglozenia

bezpieczenstw.a,

I

4
9. Ocen janie pracy

l0,

nauczyciela,

Instrirkc.ja Prorvadzenia clokuIlrentacji zalęc lekcyjnych, przedszkolnych

zajęc wychowawczyclr,
i

l.

i pozalekcyjnych

Ilegulamin organizowania wyjśćz Lrczniami poza teren szkoły,

]2, ProccdurY ocenY PracY pracownil<ów samorządowych/stanowiska
l 3. Politl,ka bezpieczeristwa-ochrona
danych osobowych,

urzędnicze,

l4, Jednolity wykaz akt,
l

5, InstrLrkcja kancelaryjna,

]ó. Instrtlkc ja clbiegLl dokunrentów.
l 7. lllslrukc.ja arohilvairla,
]

8. Zasadr przyjlnorvallia i rozpatrywania skarg i lł,lliosków,

lc), 7,asady firnkcjonowania zespołów racly pedagogiczne.j,

20. lllri elltar) ZaLJa.

l, wer,vnątrznoszkolna instrukcja pron,adzenia księgi uczniów,
22 llealizac ja z.at)ań PlanLl rozwoju zawodclwego rv trakcie cldbywania
2

23, Ilegulanlin organizacyjny,

stazLl,

24. Regulanlin organizacji kontroli zarządczej oraz,zasaclyjej
koordynowania,
]j Kodrks ctvki.
26,"Z,asac1'- sPorządzania dokumentow niejawnych tajerrlnic;.,słLlżbowej,
oz)laczone klauzLrlą
" ZaStrzeZoll e ",

7, Doku lnelltac,i a prz1, jęt),ch zasacl (pol ityk i racIl
)
]B, lrlstrukc.ja kasorva,
2

KONTROLI

II. t;STALF]NlA
ko ntro ą ob.j ęto przed staw
l

l.

i

cl

tlll lrrlvr clści.

ne

p

r

zęz Dyrel<tora

j ed

nostk i materi ały

:

Arkusze organizacyjne

W trakcię kontr"oii sttvierdzotlo, zę ZSS Nr 33 r,v Bydgclszcz1 ciysporlLrje
ujeclnoliconymi wersjani
StatLrttjw. Przl jętYmi Llchwałami Rady Pedagogicznej w
dnitl 26 sierpnia 20l5 r. oraz w

dniu
20 kwietnia 20l6 r, oraz arkuszami organizacyjnymi z aneksarni
sporząd zonym przez Dyrektora
Szkołr,. Panią lzabelę Macie.lewską wynlienionymi ponizei:

arkusz pryanL_z49yjn_y

na_rqk_vŁplry2§lq2a]5

obowiązujący od dnia

j

wrzęśllia20l4 r.,
i Sporlil z Llp,

zatlvic'rdzonY PlzcZ Pana C'zesława F icnera, Dyrektora [)epartame llttr
[iclLlkacji
M arsza ł ka W q e w ó d zt n,a K irj a w s ko- P o rn o rs k e g o, y! j_l,!,ĄLg!s
a11]r,
i

l, nr i z dnia 27 slerPnia 20l4 r. (nie określono daty obowiązywania, data aneksu wskazuje,
ze PratvdoPt-ldobnie od l wrzęśnia20l4 r.), zatwięrdzon ylTl
przez Pana Czesława Ficnęra,
[)vrektora DePartamentLl EdLlkacji iSportu z tlp. Marszałka Wojewódawa
Kujawsko_
Polnorsl<iego, s}gnowal]r' podpisenl Pani Sylwi Sobczak,
Z-cy Dyrektora Depaftamentu
Ildlkac.ji iSportLr.

z

2, nr 2

dnia

9

Pazdziernika 2alĄ r., obcllviązLlącv oc1 clnia

]5

pażdzierl-tika 20I4

zatwięrdzon),I1l PrZę]Z Pana Czesława Ficnera, Dyrektora L)epańamentLr
Edukacji
M

a

rszałka Woj

3, nr ] tdnia 3l

er.vod

ztwa K

tlj

i

i

up.

awsko- Po rnorsk i ego.

grLrdnia 2014 r., obowiązujący od dnia l stycznia
Zb gn e\.va ()strou,sk ego W iceln arszałka Woj ewód ztwa,
i

iSportu z

r,,

20l5

r., podpisany przezpana

5

4. nr 4 Z

dllia l9 stYcznia 20l5 r., obowiązLllący

ocl dnia 28 stycznia 20l5 r.,podpisany przezpatta
Zbigniewa Ostrowskiego Wicenrarszałka Wojew odztwa,
nr 5 z dnia 23 stYcznia 2015 r., obowiązt1.)ący od dnia 24 styczrtia20l5
r,,podpisany przezpana

Z

b

i

gll i ewa Ostrows

rlr 6

k

iego W i cem arszałka

Wo.i

ew odz,tw a,

z dnia 25 lutego 20]5 r., obowiązLlący od clnia

Zb i gn i ewa Ostrowskiego W icemarszałka W ojewództwa,

J. nr J z dnia l9

nrarca

20l5 r.,

l

tnarca 20]5 r., podpisany przez patta

obowiązu;ący ocl dnia 23 marca

Wicedyrektora ZSS Nr 33 w Bydgoszcz1,, Panią Alicję Cierznicką

Vilettę Drzycinlską, Specj. c]s.
W

płac, poclpisany

icemarszałka Wo jewództlva.

20l5 r.,

podpisany przez

W icedyrekto

ra oraz Panią

przez Pana Zbigniewa Ostrowskiego

organizac-vjnY na rok §Z!olr]r_20i5/200l6. pozytywnie zaopilliowally przez
Radę
l,edagogiczrlą w dniLr l5 klł'ietnia 20l5 r., zatwierdzonym przęz

Ora1- ąrk!§Z-

?arta Jerzego Janczarskiego,
Marszałka \Nojewodztwa y_rcZ*Z-ą!]ę&§ąmr
zatwierdzonYni Przez Pana Jerzego Janczarskiego, Dyrektora Deparlamentu
Kultury, Dzieclzicfwa
Narodowego i EdLrkacji z Llp. Marszałka Województł,a;
i, nr l (kontrolLljącej nie przeclstawiollo treścianeksu, brak daty na załączonyrrl Arku,s,zlt
Dy,r,ektora Depa.tamentLr

Kultury

i

Edrrkac.]i

z

1-1p.

rlrgc.ttlizctc.j i),

2.

j,

4,
5,

nr 2 z,dnia

r., obowiązrląc-y od clnia 28 września20]5 r,,
paźdz,iernika 20l5 r., obowiązu.jący ocl cJnia 2 listopacla 20l5 r..
llr 4 z dnia2 grLldnia 20l5 r., obowiązu.jący od clnia 3 grudnia 20l5 r,,
nr 5 z, dnia l 3 stYcznia 20l6 r., obowiązLrjący ocl clnia l8 stycznia
2016 r., podpisany przez pana
Zb i gn iewa Ostrowsk iego W i ceInarszałka Wojewoclztrva.

L)o ak,t

2.

l8 wrześllia 20l5

nr j z.clnia21

krlnlroli zułelc'ztlno ^StutL.t1.1,

Llmow)!

r,lrct: urktłs:e t.,rgL,ttlizttc.yjlle v)r(łz z tttteksanti nu

2a]5

i

20](l

r

'

ZSS Nr 33 lł'BYdgoszcZ| Zawal"ła ulnowy zobowiązujące cio objęcia kształcenienl,
rvyclrowanieln
oraz opieką dzieci i Illłodziez objęrą leczellieln o1,o7 umowy użyczenia:

l,

Unlowa Nr ES,I.K.042.6.2012 zawarta w dniu 22 tnaja 2012 r. pomiędzy Województwenl
Kulawsko-Poniorskinr a Szpitalem Uniwersyteckim nr l, im. dr. A. Jurasza w tsydgoszczy
a ZSS Nr 33 w BYdgosZcZY. zoborviązLr,jącylll się do objęcia
kszlałcerliem, wyclrowanięm oraz

opieką clzieci i mlodzież,ob3ętą leczenienl na] odrlziałach szpitala:
] l Klinice Pediatrii, lJematolr;gii iOnkologii.

].2, Klinice ChirLlrgii Dziecięce,j.
1.3, Oddziale Dziellnym Rehabilitacji Psychiatrycznej Dziec i iMłodzieży,
] 4 Klinice Pediatrii, Alergologii iGastroenterologii,

Klinice OrtoPedli i 'I'raulnatologii NarządLr RLlchu
l.ó. Klillice Chortjb OczLr - rla oclcinku dziecięcylł,
1,,5,

l

7

Klinice Rehabilltac.ji

na odcinku dziecięcym,

-. u,przypadkLr ob,ięcia leczeniem <jzieoi

i tnłodzieży.

i splzętu zawartll lv clniu 12 stycznia 2015 r. z Wojewoclzkinl
SzPitaleln Dziecięcym rv Byclgoszcz,y, gdzie użyczającyrtl sprzęt komputerowy i meble jest
ZSS
Nr jJ r.v Bvdgoszczy.

2, |,Jnowa uzYczenia mebli

],

LJmorła uŻ-Yczenta nrebli zali,arta rv cJniu 5 lLrtego 2001 r, z Wojewodzkim Szpitalem
DzieclęcYrrl W BYdgoszczy-Ocldziałenl Erlc1ol<r,vrlologii, ttżyczającynr nreble w bezpłatne
uzvtliolvallic b;,ł ZSS Nl. 33 .,r, lJydeoszczv,,

6

4, L'llitlwit tlz;czenia tllebli zawalla w clnitl 27 lLltego

2()()1 r. z Wclewódzkim Szpitalenl
[3Ydgoszczy-Oddziałenl Endokrynologii, ttżyczającyłnnleble w bezpłatne
uzytli,orvanie był ZSS Nr 33 w Bydgoszczy.
Do akt kontloIi załączot-lo dokunlentację fotograficzl"tą dotyczącą lokalowych warunków pracy

DziecięcYm

w

natlczYcieli r,l'WSD w BYdgoszczY: pokój nauczycielski w piwnicy, zajęcia szkolne
na korl,tarzu,

sale lekcl,jne i rvyposażenie rvykorzyst}nvanę przęz pracownikóvl,

wsD w Bydgoszczy

3, Dziennilii lekcvjne
Dzienllilti cjokttlllęlltLrjące pracę ltauczyciela:
Dzięnnik t talęć obejnlujące rok szkolny 2014/2015:

KotltrcllLl.jace'j PI'zeclstawionr.l
l

,

],i, DziennikZajęĆ Przedszkola Kliniki

Pędiatrii, Hernatologii iOnkologii Szpitala Jurasza
w Bydgoszczy, nauczyęlel: Pani Ewa Konarska-Kozlak.

l 2. Dz-iennik Za,jęć Wychorvawczych
l

- z

grLlpą 1ączoną l,aryngologia WSD

lł, B,_vclgoszczy,, W,v,chor,vawcy grup),: Panie Bozella Dorszęwska,
Milena Kozik,

.]

Dziennik t,ekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna kIasa 1-1ll Chirurgia + ortopedia+

Oku listyka

2

Statysty,ki grup wl,chowawczych za rok szkolny 20l412015,

Dziennik

Z,aJęC 7,a

rok szkolny 20l4120l5 Przedszkola

Kliniki

PecJiatrii, Hematologii i onkologii

SzPitala,ILrrasz,a. zawiera m.in, irllienny wykaz Ltczęszczallia na
miesiącach roktt szkolnego, wychowaw,ca pani Ewa kotlarska-kozlak,
Strvięt'clzont}, Zę

\Ą/

ząęcia w

poszczegóInych

lclsor,vtl wybrally,lll lniesiącu luty. wpisywano obecnoścl kazdego

z t8

dzięci

rr dlliacll od PoniedziałkLr do
Piątku, następnie na koniec tygoclnia dokonano zsunlowania ilości
obecllych na zajęciach dzieci z podziałem na grup)/ wiekowe: 3-4, 5-6, zęstawiono
fiekwencję
zawiera,jącą Iiczbę zaPisarrYch dzieci oraz średrliąna zajęciacl1 ,za poszczegolne,miesiące
szkolnegt,l j0 ]4/20
L)cl ukt
Ks

e

ro

roktl

] 5

konlrtlli:ciltlc:tttttl kserokrlpie strr,ln Dzienniku Zajęć I'rzetlszkt:la rokszkolny 20t4/2015.
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i.

ZaIącztltki cJo alit korltloli znajdujące się w segregatorzę, znak KA- l. l7ll ,2.6.20ló.
dclstępne do
rigludrl \\ l)śpaI,talllCn!ic Korltrol i i A LrdytLr Urzęd u Marszałkc;rvsk iego Województwa
KLr jawsko[),,ltItll':lriegt, ti |'.'t'tlrlirt
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Dantlta Jagielska - ,,,,.,...,
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