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Prezydent Miasta Tychy
mgr inż. Andrzej Dziuba
Dotyczy: sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków zawartych w Wystąpieniu
Pokontrolnym z dnia 30.12.2011 r. Nr DUK.0914-0013/10 z kontroli przeprowadzonej
w Zespolę Szkół nr l w Tychach, ul. Wejchertów 20 w dniach od 20.10.2010 r.
do 8.11.2010 r.
W wyniku kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 1 oraz jej ustaleń zawartych
w protokole kontroli z dnia 17.03.2011 r. poniżej informuję o sposobie realizacji wniosków
pokontrolnych:
Ad.l
Należności z tytułu dochodów budżetowych od roku 2010 są przypisywane i kontrolowane
na bieżąco.
Ad.2
Od 2009 roku podstawa do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla emerytów jest zgodna z zaświadczeniami (decyzjami ZUS), które emeryci mają obowiązek
dostarczyć do końca 31 marca danego roku.
Dokonano zmian w regulaminie świadczeń socjalnych w sprawie dofinansowania do zielonej
szkoły. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej
i materialnej osoby uprawnionej.
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Ad.3
Gospodarka kasowa jest prowadzona zgodnie z polityką rachunkowości. Błędy w raportach
kasowych skorygowano na bieżąco podczas trwania kontroli. Raporty odzwierciedlają
faktyczny obrót gotówkowy w Szkole.
Ad.4
Błędy skorygowano podczas kontroli. Wydatkowanie środków publicznych dot. doskonalenia
zawodowego nauczycieli jest zgodne z klasyfikacją budżetową wydatków.
Ad.5
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151/707/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek
oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2010/2011 Szkole
przysługiwały 3 etaty pedagoga (Gimnazjum nr 10 - 455 uczniów, co daje 2 etaty, klasy szkół
ponadgimnazjalnych w ZS nr 1 - 533 uczniów, co daje 1 etat).
W dniu 14 maja 2010 r. Dyrektor Szkoły wystąpiła z pismem do Dyrektora MZO w Tychach
o utworzenie dodatkowo 0,5 etatu dla pedagoga szkolnego.
W odpowiedzi nr MZO-SON/4313/13/2010/MK z dnia 17 maja 2010 r. Dyrektor MZO
w Tychach wyraziła zgodę na zwiększenie wymiaru zatrudnienia pedagoga szkolnego.
Jednak w treść ww. pisma wkradł się błąd dotyczący zdefiniowania ilości etatów. Zgodnie
z decyzją MZO powinno być 3,5 etatu a nie 3,0, ponieważ 3 etaty przysługiwały zgodnie
z Zarządzeniem i nie świadczyłyby o zwiększeniu ilości etatów.
W szkole zatrudnionych jest 3 nauczycieli bibliotekarzy. Zgodnie z wytycznymi (1008 uczniów
daje 2 etaty). W szkole funkcjonuje centrum multimedialne, na które przysługuje 10 godzin.
Jeden z nauczycieli bibliotekarzy otrzymał propozycję uzupełniania etatu w wymiarze 10
godzin tygodniowo w SP nr 3 w Tychach i tę propozycje przyjął. W związku z tym dó
zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin zabrakło 10 godzin.
Pomimo skorzystania z możliwości przesunięcia części etatu (0,25) ze świetlicy (pkt 13 ww.
zarządzenia) na bibliotekę zabrakło jeszcze 2,5 godziny do pełnego zatrudnienia dla jednego
nauczyciela bibliotekarza. Dyrektor szkoły wystąpiła z pismem do MZO o wyrażenie zgody na
dodatkowe 2,5 godziny wymiaru zatrudnienia w bibliotece w stosunku do norm.
W piśmie MZO-SON/4313/21/2010/MK z dnia 31 maja 2010 r. Dyrektor MZO wyraziła zgodę
na ww. prośbę. To umożliwiło zatrudnienie 3 nauczycieli bibliotekarzy w naszej Szkole.
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Reasumując, 80 godzin jest realizowanych przez nauczycieli bibliotekarzy w ZS nr 1, a 10
godzin uzupełniane w SP nr 3 w Tychach.
Natomiast zatrudnienie nauczycieli emerytów odbyło się za zgodą Organu Prowadzącego.

