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PLAN KONTROLI NA 2013 r.
Jednostek podległych i nadzorowanych


Lp.
Nazwa jednostki kontrolowanej
Zakres kontroli
Uwagi



Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu

Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2012 r.,
zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013


Anna Krawczyk
Małgorzata Radwin



Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Zabrzu

Kontrola finansowa 2012 /2013,                                     
Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2012 r.

Dorota Hadam
Katarzyna Jagiełło



Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Jastrzębiu Zdroju

Kontrola finansowa 2012 /2013,
Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2012 r.


Małgorzata Omelko
Katarzyna Jagiełło



Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu

Kontrola finansowa 2012 /2013,
Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2012 r.


Dorota Hadam
Katarzyna Jagiełło


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Bielsko-Biała


Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 rok.

Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych; dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych 
na stanowiskach urzędniczych; dyscyplina pracy


Anna Krawczyk

Magdalena Wójcik



Centrum Języków Europejskich – 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Częstochowie


Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 rok,

Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013


Anna Krawczyk
Małgorzata Radwin


Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 Katowice

Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 rok., kontrola kadrowa- czas pracy.

Anna Krawczyk
Agnieszka Wiercioch


Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego Nr 1 Racibórz


Kontrola finansowo-księgowa, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 rok,

Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013

Anna Krawczyk
Robert Suwała



Zespół Medycznych Szkół Policealnych Województwa Śląskiego w Rybniku


Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013

Robert Suwała


Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego w Gliwicach


Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013

Robert Suwała



Zespół Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka’ w Istebnej


Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013,                         zgodność statutu z aktualnym stanem prawnym.

Krystyna Woźnica


Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym Kamieniec-Zbrosławice w Kamieńcu

Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013,                         zgodność statutu z aktualnym stanem prawnym.

Krystyna Woźnica


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Kuźni Raciborskiej

Kontrola finansowa za rok 2012/2013, zgodność zatrudnienia 
z arkuszem organizacyjnym placówki, wykonywanie Zarządzeń Marszałka.


Małgorzata Omelko
Anna Zaręba




Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Radzionkowie

Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki,
wykonywanie Zarządzeń Marszałka, kontrola kadrowa- czas pracy.

Anna Zaręba
Agnieszka Wiercioch


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Krupskim Młynie

Zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki,
wykonywanie Zarządzeń Marszałka, kontrola kadrowa- czas pracy.

Anna Zaręba
Agnieszka Wiercioch



Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Jaworzu 

Kontrola książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora placówki kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, zgodność zatrudnienia z arkuszem organizacyjnym placówki, wykonywanie Zarządzeń Marszałka,


Irena Piecha
Anna Zaręba



Planetarium Śląskie w Chorzowie

Zgodność zatrudniania pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2012/2013.
Kontrola książki obiektu budowlanego, terminowości sporządzania inwentaryzacji mienia ruchomego, terminowości przeprowadzania przez dyrektora placówki kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.


S. Setlak
I. Piecha


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących 
i Słabosłyszących w Raciborzu

Zgodność zatrudniania pracowników pedagogicznych 
i niepedagogicznych z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2012/2013. 
Kontrola finansowa za rok 2012 i 2013,
kontrola analizy struktury zatrudniania oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela za 2012 rok.


S. Setlak
M. Omelko
K. Jagiełło


Kolegium Nauczycielskie w Bielsku - Białej

Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013, 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.


Małgorzata Radwin,
Irena Piecha



Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bielsku – Białej

Zgodność zatrudnienia z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2012/2013, 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.



Małgorzata Radwin,
Irena Piecha


Zespół Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu

Kontrola finansowa 2012 /2013,
Kontrola analizy struktury zatrudnienia oraz faktycznych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zgodnie 
z  art. 30a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela 2012 r.


Małgorzata Omelko, Katarzyna Jagiełło

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku -  Białej 

Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli 
w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych; dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych; dyscyplina pracy.

Magdalena Wójcik

Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach
Przestrzeganie regulaminu wynagradzania nauczycieli
 w zakresie przyznawania dodatków funkcyjnych; dokonywanie okresowych ocen osób zatrudnionych 
na stanowiskach urzędniczych; zatrudnianie osób na wolne stanowiska urzędnicze w 2011 i 2012 r., 
dyscyplina pracy.
Magdalena Wójcik
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