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V
z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieĘ Przewlekle Chorej
w Bydgoszcry

Ę€-uiE+r-ń'ą

mlęszcząaym się w Bydgoszczy przy lI. M. Curie-Skłodowskiej 4, w dniu 14 lutego 2017 r.,
przez pracowników Departamentu EdŃacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu
Marszałkowskiego Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzlbą w Toruniu, działając na
podstawie dokumentu zlecającego kontrolę, znak OR-II-P.087.16.2017 z dnia 20 stycznia
20I] r. Marszałka Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego upoważniającego do
przeprowad zenia kontro li :

-

-

Dyrektora w Departamencie Edukacji i Ksżałcenia
Ustawicznego,
- Beatę Więckowską - Naczelnika Wydziału Edukacji i Nadzoru w Departamencie Edukacji
i Ksźałceniaustawicznego.

Domicelę Kopaczewską

Data kontroli: 1,4.02.2017 r.
Przedmiotowy zakres kontroli:
-

zgodnośćczasupraay nauczycieli z obowiązującymi regulaciami prawnymi.

Okres objęĘ kontrolą: rok szkolny 201612017 (okres od 01.09.2016 r. do 14.02.2017 r.),

I.

1.

2.

II.
1

.

n.

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

KONTROLA

Dokument acja związana z przedmiotowym zakresem kontroli.

USTALENIA KoŃCoWE

ZAKRES KONTROLI:

I.

USTALENIA \ilSTĘPNE

(ogólno_organizaryjne)

1. Dane ogólne
ZespóN Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieĄ Przewlekle Chorej
w Bydgoszcry jest placówką działającą na podstawie:

o

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie
organizacjt kształcenia oraz warunków i form realizowartia specjalnych dziŃń

w przedszkolach i szkołach specjalnych,
zorganizowanych w podmiotach leczniczychijednostkach pomocy społecznej (Dz. U.
poz. 380),
opiekuńczo-wychowawczych
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Ustawy z dnia J września I99I r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 T,)
poz.1943 ze zm.),
Ustawy z dnia 26 stycznia 1997 r. Karta Nauczyciela (Dz. IJ . z 2016 T. poz. 1379),
Ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z2016 r. poz. 1870 ze zm.),
Ustawy z dnia}9 vłrzęśnia1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z2016 r. poz. IO47),
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódńwa (Dz, IJ. z 2016 r.
poz. 486 ze zm.),
Ustawy z dnia 26 czerwca 197 4 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666),
ustawa z dnta 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeńsocjalnych (Dz. U.
z2016 r. poz. 800),
statutu.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pani Izabela Maciejewska, której powierzono
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle
Chorej w Bydgoszczy UchwałąNr ż51784112 Zarządu Wojewódżwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnta27 czerwca2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle 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,
2. Szkoła Podstawowa Nr 52,
3. Gimnazjum Nr 42,
4. Liceum Ogóinoksztńcące Nr XIX,
5. Pozalekcyjne zajęciawychowawcze,którę stanowią integralną częścszkoły.
IJczniami i wychowaŃami zespołu szkół są dzieci i młodziężprzebywająca na leczeniu
w trzech za\<ładach opieki zdrowotnej miasta Bydgoszczy:
1. Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym,
2. Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza,
3. Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno - Zakńnym.

Podstawowym celem działalnościedukacyjnej szkoły jest mozliwie jak najpełniejsza
realizacja programu ksżałcenia, wychowania i przygotowanie do życia społecznego uczniów
oraz wspomaganie w dostępnym nauczycielom zakresie, procesu ich leczenia
i rehabilitacji.
Zadarliem szkoły jest kontynuowanie nauki ze szkoły macierzystej, a tym samym
zapewnienie ciągłościnauki i uzyskanie promocji bez opóźnień.

Szkoła udziela uczniom pomocy psychologiczno pedagogicznej

polegającej
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edŃacyjnych oraz
rozpoznawaniu indywidualnych mozliwości psychofi zycznych ucznia.

2.

Wewnętrzne regulacj e organlzacyjno-prawne

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i MłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy
posiada Statut oraz arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016120|1 wraz
z aneksami:
- nr 1 obowiązujący od dnia 0I.09.2016 r.,
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- nr 2 obowiązusący od dnia 02.09.2016 r.,
- nr 3 obowiązujący od dnia 19.09.2016 r.,
- nr 4 obowiązujący od dnia 03.10.2016r.,
- nr 5 obowiązlljący od dnia 2I.II.2016 r.,

zatwietdzonymi przez organ prowadzący
z upowaznienia Marszałka przez Dyrektora
Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Wojewódźwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu.
II.

-

Kontrola.

W ramach kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej przez Departament Edukacji
Ksźałcenia Ustawicznego w celu wyjaśnienia i zbadartia informacji wynikających z
nadesłanego pisma przez Wolny Związek Zawodowy Solidamość-Oświata,w zakresie

i

bezpravłnych dzińań wobec nauczycieli - polegających naptzymuszaniu do systematycznej,
bezpłatnej pracy z uczniami Dyrektor Zespołu ptzedłożyłakontrolującym następujące
dokumenty:
. wyciąg z protokołu z zębraria Rady pedagogicznej zespołu szkół nr 33 specjalnych
dla Dzieci iMłodzięży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w dniu 31.08.2016 r.
. opinię prawną wydaną przez Radcę prawnego panią Agnieszkę Toczko z dnia 16
styczniaZ)I7 r. dIaZS nr 33 w Bydgoszczy
o Dzienrtik godzin dodatkowych realizowanych zuczniem.

ilI.

Ustalenia końcowe.

W wyniku przeprowadzonej ana|Ę i wyjaśnień zlożonych przez Panią Dyrektor
stwierdzono:
1. Ze względu na zniesienie tzvł. ,,godzin karcianych" Dyrektor Izabela Maciejewska na
zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 31.08.2016 r. zwroclła się do nauczycieli
dydaktyków o zgodę na pozostawienie 1 godziny tygodniowo na zajęcia rozwljające
zainteresowania uczniów lub pomoc w wyrównywaniu braków edukacyjnych.
Sprawę tę poddano głosowaniu, w którym brali udział tylko zainteresowani
nauczyciele - dydaktycy (24 osoby). 14 osób głosowało zaprowadzeniem 1 godziny
tygodniowo dla uczniów, natomiast 10 osób wstrzymało się od głosu. Wobec
większości głosów aprobujących, postanowiono, że zajęcia będą prowadzone, a
nauczyciele zdeklarują się, jaki będą one miały charakter.
2. Na potrzeby kontroli realizacji dodatkowej godziny Dyrektor ZS rlr 33 wprowadziła
dziennik godzin dodatkowych realizowanych z lcznięm.
3. Zgodnie z aktualnym zapisem art. 42 KN czas pracy nauczyciela zatrudnionego w
pełnym vłymiarze zajęć nie możę przekłaczać 40 godzinnatydzień. W ramach czasu
pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizowac: zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednioz uczniarni Iń
wychowankami albo na ich rzecz) inne zajęcia i czynnościwynikające z zadań
statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające
potrzeby i zainteresowania uczniów; zajęcia i czynnościzwiązarte z ptzygotowaniem
się do zajęc, samoksżałceniem i doskonaleniem zawodowym.
4. W związkll z likwidacją tzw. ,,godzin karcianych" w dotychczasowej formule,
zniesiono dla nauczyciela obowiązek rejestrowania wymiaru godzin realizowanych z
dziecmt na podstawie art. 42 ust, 2 pkt 2 KN według narzuconego schematu. Zgodnie
z obowięującymi zapisami udokumentowanie ptacy z dziecktem może odbyłvać się
str. 3

5.

wyłącznie z punktu widzenia rodzaju wsparcia, które otrzymał uczęń, oraz jego
bezpieczeństwa podczas pobytu w szkole.
Od 1 wrześnta20l6 r. nastąpiła likwidacja tzw. ,,godzin karcianych" w obowipującej
dotychczas formule tzn. realizacji tych godzin wynikających z ustawy obejmujących
wszystkich nauczycieli. Likwidacj a ,,godzin karcianych" nię oznacza, że nowelizacja
wyeliminowŃa możIiwośóprowadzenia innych zajęó i czynności wynikających z
zadń statutowych szkoły, w tym ząęó opiekuńczych i wychowawczych
uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów w ramach 4O-godzinnego
czasu pracy nauczyctela zatrudnionego w pełnym vłymiarze. Obecnie dyrektor
szkoły i nauczycie mogą zaplanowaó i realizować te zajęcia, o których mowa w art.
42 ust.2 pkt2 KN zgodnie zfaktycznymi potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Na podstawie powyższych informacji Dyrektor ZS nr 33 w Bydgoszczy Pant lzńela
Maciej ewska zobowiązała się do

:

o likwidacji dziennika godzin
.

dodatkowych realizowanych

w dotychczasowej formule,

z

uczniem

realizowanta zajęć o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN zgodnie z
faktycznymi potrzebamt i zainteresowaniami uczniów na podstawie deklaracji
p o szcze góInych nauczycieli.

NieprawidłowościnaleĘ usunąć w terminie do dnia 31 marca ż017 r. i poinformować
pisemnie Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego o rea|uacji wydanych
za|eceń p okontro lnych.
Na tym raport zakońazono.

Niniejszy raport sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz
raportu przesłano do wiadomości kontrolowanej

j

ednostce.

Dyrektor Zespołl Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci tMłodzieży Przewlekle Chorej
zapoznana z Regulaminem kontroli
wykonywanej przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego Wojewódźwa KujawskoPomorskiego w Toruniu, stanowiącym zńącznik do uchwały Nr 42lI534lI3 Znządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2I pńdzierńka 2013 r. w sprawie ustalenia

w Bydgoszczy Pani lzabe|a Maciejewska zostńa

Regulaminu j.w.

Niniejszą kontrolę odnotowano w ksiązce kontroli jednostki podnr 24

Podpis kontroluj ących:
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