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Podmiot kontrolujący |Jrząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju- Biuro Audytu i
Kontroli wewnętrznej

czas trwania kontroli 14,09-25 .09 .2020r .

zaktes kontroli
Orgatizacja pracy jednostki oświatowej oraz gospodarki
finansowej z lwzględnieniem wykorzystania i roz|iczęnia
środków finansowych na wydatki budżetowe za lata
2018-2019 oraz sposób i rozliczenie przeprowadzonej
inwentaryzacji.

Zalecenia pokontrolne - Dokonać wyłączenia premii uznaniowej jako składnika
w ynagr o dzeni a zapi sanej w angażach pracownikach ;

- Dokonać zmtan zapisów dotyczących warunków
przy znaw ani a premii uznaniowej dla pracownikó w ;

- Dokonywać wprowadzenia zapisów dotyczących
terminu wypłaty wynagrodzenia tj. wskazania daty
dziennej ,, do Regulaminu pracy funkcjonującego w
placówce.
- Sporządzać tetminowo dokumentację dotyczącą
ptzyznawania dofinansowania oraz wypłatę świadczeń i
zap omó g zatw tęr dzony ch pr zez komi sj ę s o cj al ną.

- Dochować należlĄej staranności przy sporządzaniu
protokołów z posiedzeh Komisji socjalnej, aby
odzwierciedlały faktyczne wydatkowanie środkow z
ZFSS.

Protokół kontroli (Znakpisma: z dnia r.) znajduje się w aktach kontroli nr SP5.S.081-
5l20I6
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201 8r6-7Iiczas trwania kontroli

I. Ocena realtzaqt zadafi wynikaj
pedagogicznego przęz dyrektora szkoły
zgodnie z tozpotządzenięm Ministra edukacji

Narodowej z dnia 25.08.2017r. ( Dz,U z
20I7r. poz. l 658).

II. Ocena zgodności prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania z rozporządzeniem
Ministra Kultury i dziędzictwa narodowego

z dnta żI.12.20I1t. w sprawie sposobu

i placówki artystyczne dokumentacji
przebiegu nauczarlla, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzĄow
tej dokumentacji ( Dz.U z20I7 r.poz.2414)

III. Ocena zgodności z prawem dzlałatia szkoły
w innych zakresach w zalężności od potrzeb,

IV. Realiza cja zaleceń pokontrolnych CEA.

ących z nadzoru

1. Zobowiązać nauczycielt, do poplawy
lekcji niezgodnych z § 4 Rozp. o BiH

ż. Stosować oryginalny wzór druków egzaminów
promocyjnych ART./70 zgodnie z

Rozporządzeniem MKiDN z dnja 25.04,20I7t,

w sprawie świadectw i dyplomów pafrstworvych

i innych druków szkolnych szkoł i placówek
artystycznych.

planówZa\ecenia pokontrolne
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