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Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Radomsku

Kontrolujący Starostwa Powiatowego w Radomsku, przeprowadzili na podstawie upoważnienia
nr ON.077.174.2021 z dnia 25 sierpnia 2021r, udzielonego przez Starostę Powiatu
Radomszczańskiego, kontrolę doraźną (pozaplanową) w zakresie: zasadności i wysokości
wypłacania dodatków za pracę w warunkach trudnych dla nauczycieli SOSW w Radomsku
za czas kształcenia na odległość tj. od dnia 25 marca 2020r. do 10 maja 2021r.
w latach 2019/2020 i 2020/2021 w kierowanej przez Panią jednostce kontrolowanej Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Radomsku, której wyniki zostały ujęte w podpisanym
protokole kontroli.

Postępowaniem kontrolnym objęto poniższe zagadnienia dotyczące:
1. Przepisy regulujące badane zagadnienie i unormowania wewnętrzne przyjęte
w jednostce w okresie objętym kontrolą,
2. Stan i struktura zatrudnienia w kontrolowanym okresie,
3. Weryfikacja dokumentacji dotyczącej przyznanie dodatków oraz wysokość wypłacenia
dodatków,
4. Zasadność wypłacenia dodatków za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych,
5. Opis ustalonego stanu faktycznego,
6. Wnioski i zalecenia.

I. Ocena działalności jednostki kontrolowanej:
1. W wyniku przeprowadzonej kontroli doraźnej stwierdzono, iż:

1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku jako organ
zarządzający jednostką organizacyjną systemu oświaty w kontrolowanym okresie,
podejmowała stosowne działania na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków
kształcenia na odległość. Terminowo i zgodnie z przepisami prawa krajowego
w placówce wprowadzono regulacje wewnętrzne określające zasady i formy
organizowania kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość w warunkach domowych oraz komunikacji z nauczycielami, rodzicami
podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CIVID-19;
2) Z weryfikacji przedłożonej dokumentacji dotyczącej przyznania dodatków
dla nauczycieli SOSW w Radomsku za warunki trudne i uciążliwe oraz za dodatek
do godzin ponadwymiarowych kontrolujący ustalili, iż dodatki wypłacone za okres
objęty kontrolą, zostały naliczone i przyznane w sposób prawidłowy niebudzący
wątpliwości, zgodnie z prowadzoną ewidencją godzin w ramach „kart pracytygodniowy rozkład zajęć", listami plac oraz zgodnie z przedłożonymi
do weryfikacji aneksami arkuszy organizacyjnych i pozostałej dokumentacji
źródłowej zgromadzonej w przedmiotowym zakresie.
Szczegółowe informacje zostały ujęte w protokole kontroli doraźnej przeprowadzonej
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą
w Radomsku, podpisanym w dniu 12.10.2021r.

2. Ustalenia kontroli wykazały następujące nieprawidłowości:
1) W kartach pracy zdalnej nauczycieli zdarzają się błędnie wpisane godziny
lub źle przeliczone, brak szczegółowych opisów oraz zatwierdzenia osoby
upoważnionej oraz nadzorującej.
H. Zalecenia pokontrolne*:
W celu wyeliminowania wyżej opisanych nieprawidłowości oraz uniknięcia

powstania ich w przyszłości zalecam:

1) Aby karty pracy nauczycieli wypisywane przez nich samych, zgodnie z przepisami
prawa, czytelnie z opisem przeprowadzonych zajęć. Następnie, sprawdzone przez
osobę merytoryczną mającą w swoim zakresie nadzór oraz zatwierdzone
przez dyrektora SOSW w Radomsku;
2) Kontrolujący proponują aby rozważyć w ramach oszczędności zmianę wykorzystania
wiedzy oraz doświadczenia nauczycieli, którzy realizują podstawę programową
w internacie uwzględnić w zajęciach szkolnych. Co spowoduje brak zwiększenia
zatrudnienia w kontrolowanej jednostce, a w ślad za tym generowania wysokich
kosztów. Ponadto, może przyczynić się do rozwiązania problemu w kwestii łączenia
klas z udziałem dzieci o dużym sprzężeniu oraz przyczyni się do rozwiązania problemu
zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz nauczycieli.
Ponadto, proszę również wyeliminować inne uchybienia opisane szczegółowego
w protokole kontroli.
HI.

Osoby odpowiedzialne za realizację zaleceń pokontrolnych*:
1) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku

IV. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych*
Na bieżąco
V.

Termin złożenia informacji o sposobie wykonania (realizacji) zaleceń

pokontrolnych*:
Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych należy złożyć do Starostwa Powiatowego
w Radomsku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2021r.

Otrzymują:

I. Kierownik jednostki kontrolowanej
2. a/a
Do wiadomości:
L Kierujący komórką organizacyjną w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawujący nadzór merytoryczny
nad zakresem spraw będących przedmiotem kontroli.
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