Załącznik nr 5

Wydział Edukacji i Nauki

PLAN KONTROLI
na 2011 r.

Lp.
Nazwa podmiotu kontrolowanego
Zakres i temat kontroli
Termin kontroli
Uwagi


Kolegium Nauczycielskie 
w Gliwicach 
Kontrola finansowa 2010 – 2011.
I kwartał 2011 r. 


Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Sosnowcu 
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do arkusza; zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji 
i aneksach do arkusza.
I kwartał 2011 r. 


Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
w Czeladzi 
Kontrola: książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011. 
I kwartał 2011 r. 
 

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 
w Chorzowie
Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych.
I kwartał 2011 r. 
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Jaworzu 
Kontrola finansowa 2010 – 2011.
II kwartał 2011 r.


Zespół Szkól Specjalnych 
przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży  
w Orzeszu 
Kontrola finansowa 201 0-2011;
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do arkusza; zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji 
i aneksach do arkusza.
II kwartał 2011 r. 
 

Zespół Szkół Specjalnych 
w Skoczowie

Kontrola finansowa 201 0-2011;
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do arkusza; zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji 
i aneksach do arkusza.
II kwartał 2011 r. 
 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach 
Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umowa nr 1070/EN/2007 
z 19.07.2007 r.
II kwartał 2011 r. 
 

Uniwersytet Śląski 
w Katowicach
Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umowa nr 1089/EN/2008 
z 1.07.2008 r.
II kwartał 2011 r. 
 

Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego 
w Raciborzu 
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do arkusza; zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji 
i aneksach do arkusza.
II kwartał 2011 r. 


Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych 
w Sosnowcu
Kontrola: książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki;
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2010/2011.
II kwartał 2011 r.


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Kuźni Raciborskiej 
Przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowości przydzielania zniżek godzin zajęć.
II kwartał 2011 r. 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Katowicach 
Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych 
z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk i kategorii zaszeregowania; zgodność zatrudniania 
z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami; dyscyplina pracy; powoływanie nauczycieli 
na stanowiska kierownicze w latach 2009 i 2010. 
II kwartał 2011 r. 


Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
im. Janusza Kusocińskiego 
w Raciborzu
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji na rok szkolny 2010/2011, zatrudnianie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk i kategorii zaszeregowania; zatrudnianie pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
kontrola finansowa 2010-2011.
II kwartał 2011 r. 
 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka 
w Biesku-Białej 
Kontrola finansowa – księgowa: Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych – 2010 r.;
zatrudnianie pracowników niepedagogicznych 
z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk i kategorii zaszeregowania; zgodność zatrudniania 
z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami; dyscyplina pracy; powoływanie nauczycieli 
na stanowiska kierownicze w latach 2009 i 2010.
III kwartał 2011 r. 
 

Żorskie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne 
w Żorach
Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umową nr 2266/EN/2010 z dnia 12.08.2010 r.
III kwartał 2011 r. 


Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego 
w Gliwicach 
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacji i aneksami do arkusza; zgodność kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli z danymi przedstawionymi w projekcie arkusza organizacji 
i aneksach do arkusza.
III kwartał 2011 r.


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Krupski Młyn 
Przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze, w tym prawidłowości przydzielania zniżek godzin zajęć.
IV kwartał 2011 r. 


Śląska Grupa Wojewódzka Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA 
w Katowicach
Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umową nr 1376/EN/2010 z dnia 4.05.2010 r.
IV kwartał 2011 r. 
 












