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Wydział Edukacji i Nauki



PLAN KONTROLI
NA 2012 r.


Lp.
Nazwa podmiotu kontrolowanego
Zakres i temat kontroli
Termin kontroli
Uwagi
1.
Zespół Szkół Specjalnych  przy Uzdrowisku Goczałkowice Zdrój Wojewódzkim Ośrodku Reumatologiczno-Rehabilitacyjnym                                             w Goczałkowicach-Zdroju
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012
I kwartał

2.
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 
w Katowicach
Zgodność zatrudnienia  z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012, kontrola: książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r.
I kwartał



3.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
Kontrola finansowa 2011 – 2012,                                     kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r, przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze w roku 2010 i 2011 r, przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych
 na stanowiskach urzędniczych.


I kwartał

4.
Kolegium Nauczycielskie 
w Gliwicach
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012
I kwartał 

5.
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012, kontrola: książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.
II kwartał

6.
Zespół Szkół Specjalnych przy Woj. Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci                                  w Jastrzębiu-Zdroju
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012
II kwartał

7.
Kolegium Nauczycielskie 
w Bytomiu
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012
II kwartał 

8.
Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Kamieniec-Zbrosławice w Kamieńcu
Kontrola finansowa 2011 – 2012,                                     kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r.

II kwartał

9.
Zespół Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
Kontrola finansowa 2011 – 2012,                                     kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r.

II kwartał

10.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych 
w Czeladzi
Kontrola finansowa 2011 – 2012,                                     kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r.

II kwartał

11.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Tychach
Kontrola finansowa 2011 – 2012,                                     kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r.


II kwartał

12.
Kolegium Nauczycielskie 
w Bielsku-Białej
Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011 r.
II kwartał

13.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie
Zatrudnianie pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki,
dokonywanie ocen okresowych osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
II kwartał

14.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Kuźni Raciborskiej
Zatrudnianie pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki,
dokonywanie ocen okresowych osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
II kwartał

15.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, stosowanie procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze w roku 2010 i 2011, dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.

II kwartał

16.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
i Informacji Pedagogicznej  „WOM” w Rybniku

Przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze w roku 2010 
i 2011, przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, stosowanie procedur naborowych na wolne stanowiska urzędnicze w roku 2010 i 2011,dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
II kwartał

17.
Politechnika Śląska 
w Gliwicach
Kontrola dotacji zgodnie z porozumieniem 20/EN/2011
 z 12 kwietnia 2011 r.
II kwartał

18.
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/201, kontrola: książki obiektu budowlanego, terminowość sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowość przeprowadzania przez dyrektora szkoły kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły.
III kwartał

19.
Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
Zgodność zatrudnienia  z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2011/2012

III kwartał

20.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Radzionkowie
Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r, zatrudnianie pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki,
dokonywanie ocen okresowych osób zatrudnionych na stanowiskach
III kwartał

21.
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji zgodnie z umową nr 199/EN/2010 z 1.02.2010 r oraz umową nr 718/EN/2011 z 06.04.2011 r.
III kwartał

22.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych 
w Cieszynie
Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2011 r.
III kwartał

23.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Jaworzu
Zatrudnianie pracowników zgodnie z arkuszem organizacyjnym placówki,
dokonywanie ocen okresowych osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych.
III kwartał

24.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach
Przestrzeganie procedur dotyczących powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze w roku 2010 i 2011,przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych, dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2011 r.
IV kwartał

25.
Fundacja „Godne Życie” 
w Dąbrowie Górnicze
Kontrola prawidłowości wykorzystania przyznanych dotacji zgodnie z umową nr 1209/EN/2011 z dnia 
7 czerwca 2011 r. oraz umową 
nr 3006/EN/2011 z dnia 28 października 2011 r.
IV kwartał













