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Protokol
z kontj-oli przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2021 r.
Miejskim Zespole Szkol Nr 1, ul. J . S. Magurow 1, 38-400 Krosno
Kontrola kostala przeprowadzona przez:
1. Pani^ Aldon^ Sobas - inspektora w Wydziale Edukacji Urz^du Miasta Krosna na
podstawie imiennego upowaznienia do kontroli udzielonego przez Prezydenta
Miasta Krosna Nr 147/12 z dnia 17 grudnia 2012 r.,
2. Pani^ Dian? Chorz^p^ - inspektora w Wydziale Edukacji Urz^du Miasta Krosna na
podstawie imiennego upowaznienia do kontroli udzielonego przez Prezydenta
Miasta Krosna Nr 131/20 z dnia 30 czerwca stycznia 2020 r.
Zakres kontroli:
1. Przestrzeganie zasad rekrutacji kandydatow do Szkoly Podstawowej Nr 10
i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Miejskim Zespole Szkol Nr 1 w Krosnie w zakresie
stosowania zapisow:
- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z pozn. zm.)
oraz rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegolowej organizacji publicznych szkol i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz.
502),
- Uchwaly Nr XIV/448/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
okreslenia kryteridw w post^powaniu rekrutacyjnym do szkol podstawowych prowadzonych
przez Gmin^ Miasto Krosno dla kandydatow zamieszkafych poza obwodem szkofy, ustalenia
liczby punktow za te kryteria oraz dokumentow niezbqdnych do ich potwierdzenia,
- Zarzqdzenia Nr 978/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post^powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2021/2022 do szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Miasto
Krosno,
- Uchwafy Nr XlV/447/19 Rady Miasta Krosna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
okreslenia kryteridw w post^powaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddzialow
przedszkolnych w szkolach podstawowych prowadzonych przez Gmin^ Miasto Krosno,
ustalenia liczby punktow za te kryteria oraz dokumentow niezb^dnych do ich potwierdzania,
- Zarzqdzenia Nr 977/2021 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 20 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w post§powaniu rekrutacyjnym na rok szkolny
2020/2021 do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych, dla ktorych
organem prowadzqcym jest Gmina Miasto Krosno.
2. Prawidlowosc przyznawania dodatkow za wychowawstwo, prawidlowosc naliczania
dodatkow motywacyjnych, prawidlowosc przyznawania dodatkow funkcyjnych
nauczycielom zgodnie z:
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- Uchwalq Nr XXXII/921/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu regulaminu okreslajqcego wysokosc i warunki przyznawania
dodatkow do wynagradzania zasadniczego, szczegolowe warunki obliczania i wyplacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i dorazne zast§pstwa dla nauczycieli
zatrudnionych w szkolach, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Miasto Krosno.
3. Prawidlowosc przyznawania pracownikom niepedagogicznym premii regulaminowej,
dodatkow funkcyjnych, premii uznaniowych i dodatkow specjalnych - zgodnie z:
- Regulaminem wynagradzania pracownikow niepedagogicznych Miejskiego Zespolu Szkol
Nr 1 w Krosnie.

W okresie obj^tym kontrol^ dyrektorem jednostki kontrolowanej byla Pani Gabriela Wrobel.
W toku czynnosci kontrolnych wyjasnieh udzielala:
-

Pani Gabriela Wrobel - Dyrektor Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie.

Ustalenia kontroli:
1. Przestrzeganie zasad rekrutacji kandydatow do Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie
i Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie w zakresie stosowania przepisow prawa:

; 1) Przestrzeganie zasad rekrutacji kandydatow do Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie
Kontroli poddano rekrutacji dzieci do klasy I Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie.
Ustalono, ze prace zwi^zane z naborem uczniow do klasy I Szkoly Podstawowej Nr 10
w Krosnie na rok szkolny 2021/2022 wykonywala Komisja Rekrutacyjna powolana
Zarz^dzeniem Nr 7/2021 Dyrektora Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie z dnia
27 stycznia 2021 r. w sprawie powolania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia
post^powania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w Krosnie na rok szkolny
2021/2022 (zal. nr 1 do niniejszego protokolu) w skladzie:
-

Urszula Borkowska - przewodniczqcy,
Aneta Gonet - czlonek,
Elzbieta Zywiec - czlonek,
Kamila Wojnar - czlonek.

Zarz^dzenie podpisane przez Dyrektora jednostki weszlo w zycie z dniem podpisania.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wnioskow o przyj^cie do szkoly podstawowej i dokumentow
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunkow lub kryteridw branych pod uwag^
w postepowaniu rekrutacyjnym obejmowala okres do 11 marca 2021 r.
Zgodnie z Protokolem 2 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Szkoly Podstawowej
Nr 10 w Krosnie na rok szkolny 2021/2022 (data posiedzenia: 15 marca 2021 r.) - (zal. nr 2
do niniejszego protokolu) ustalono, ze do szkoly wplyn^lo Iqcznie 24 zgloszeh i wnioskow,
wtym:
-19 zgloszeh kandydatow zamieszkalych w obwodzie szkoly,
- 5 wnioskow kandydatow zamieszkalych poza obwodem szkoly.
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Informacja o wywieszeniu na tablicy informacyjnej danych o liczbie wolnych miejsc
okreslona zostaia na dzien 22 marca 2021 r.
Protokol zawiera podpisy czlonkow Komisji Rekrutacyjnej.
Szkola Podstawowa Nr 10 w Krosnie dysponowaia i^cznie 23 miejscami w klasie I .
„Z urz^du" przyj^to 19 kandydatow zamieszkalych w obwodzie szkoly. Szkola rekrutacj?
prowadzila na 4 wolne miejsca.
Opublikowanie przez
komisje
rekrutacyjne
list
kandydatow zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych okreslone zostalo na dzien 15 marca 2021 r., a list kandydatow przyj^tych
i nieprzyjetych na dzien 22 marca 2021 r.
Zgodnie z Protokolem 3 z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Szkoly Podstawowej
Nr 10 w Krosnie na rok szkolny 2021/2022 (data posiedzenia: 26 marca 2021 r.) - (zal. nr 3
do niniejszego protokolu) Komisja Rekrutacyjna przeprowadzila post^powanie rekrutacyjne.
Protokol zawiera list? kandydatow przyj^tych, nieprzyjetych i zakwalifikowanych do innych
szkol.
Wyrywkowo sprawdzono zgloszenia dzieci z obwodu szkoly:
- A. K. - podpis rodzica, dat? wplywu, obwod szkoly zgodny z adresem zamieszkania.
- M.A. - podpis rodzica, dat? wplywu, obwod szkoly zgodny z adresem zamieszkania.
Wyrywkowo sprawdzono wnioski dzieci spoza obwodu szkoly:
- L . K . - podpis rodzica, data wplywu, naliczone punkty i dokumentacj? do spelnianych
kryteridw.
- - K.Z. - podpis rodzica, data wplywu, naliczone punkty i dokumentacj? do spelnianych
kryteriow.
Skontrolowane zgloszenia i wnioski zlozone zostaiy zgodnie z harmonogramem naboru do
miejskich szkol podstawowych na rok szkolny 2021/2022, zawieraja dat? zlozenia, podpis
rodzica oraz podpis przyjmujqcego.

2) Przestrzeganie zasad rekrutacji kandydatow do Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Krosnie
Kontroli poddano rekrutacj? dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie na rok szkolny
2021/2022.
Ustalono, ze prace zwiqzane z naborem dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Krosnie na rok szkolny 2021/2022 wykonywala Komisja Rekrutacyjna powolana
Zarz^dzeniem Nr 6/2021 Dyrektora Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie z dnia
27 stycznia 2021 r. w sprawie powolania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia
post^powania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie na rok szkolny
2021/2022 oraz wyznaczenia jej przewodnicz^cego (zal. nr 4 do niniejszego protokolu)
w skladzie:
- Elzbieta Trybus
- Katarzy na Truty
- Natalia Gibadlo
- Kamila Wojnar.
3

^

>' -

Na przewodnicz^cego komisji rekrutacyjnej

wyznaczono p. Elzbiet? Trybus, natomiast na

sekretarza - p. Natali? Gibadlo.
Zarz^dzenie podpisane przez Dyrektora jednostki weszlo w zycie z dniem podpisania
i obowi^ywalo do czasu zakonczenia post^powania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/2022.
Zapoznanie z Regulaminem pracy Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Krosnie, a takze aktami normatywnymi obowi^zuj^cymi w zakresie prowadzonego
post^powania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 nast^pilo na posiedzeniu czlonkow
Komisji w dniu 29 stycznia 2021 r. Na t? okolicznosc sporz^dzony zostal protokol 1/2021
(zal. nr 5 do niniejszego protokolu).
Protokol zawiera podpisy czlonkow Komisji Rekrutacyjnej.
- .
Elektroniczne wypelnianie w systemie Nabor deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
i skladanie deklaracji wprzedszkolu obejmowalo okres od 1 do 9 lutego 2021 r. do godz. 15:00.
Zgodnie z protokolem 2/2021 (zal. nr 6 do niniejszego protokolu) z zebrania Komisji
Rekrutacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Krola Maciusia Pierwszego w Krosnie
ustalono, ze:
- Stan dzieci przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 121,
- liczba ztozonych deklaracji o kontynuacji ucz^szczania dziecka do Przedszkola Miejskiego
Nr 2 w Krosnie - 85,
- liczba dzieci kohcz^cych edukacje przedszkoln^ - 35.
Z uwagi na zmian? miejsca zamieszkania 1 deklaracja o kontynuacji nie zostaia zlozona.
List? dzieci, ktorych rodzice zadeklarowali ch?c kontynuacji edukacji w Przedszkolu
Miejskim Nr 2 w roku szkolnym 2021/2022 zostaia uj?ta jako zalqcznik nr 1 do protokolu. '
Protokol zawiera podpisy czlonkow Komisji Rekrutacyjnej.
Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wnioskow o przyj^cie do przedszkola i dokumentow
potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunkow lub kryteridw branych pod uwag^
w postepowaniu rekrutacyjnym obejmowala okres do 1 marca 2021 r.
Dnia 1 marca 2021 r. odbylo si? zebranie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola Miejskiego Nr 2
im. Krola Maciusia Pierwszego w Krosnie - Protokol 3/2021 (zal. nr 7 do niniejszego
protokolu), w ramach ktorego:
1) podsumowano prace zwi^zane z weryfikacja wnioskow o przyj?cie do przedszkola
i dokumentow potwierdzajqcych spelnianie przez kandydata warunkow lub kryteriow
branych pod uwag? w postepowaniu rekrutacyjnym,
, 2) dokonano weryfikacji zlozonych wnioskow i okreslono dzialania zmierzajqce do
uzupelnienia brakow i poprawienia bl?d6w,
3) ustalono, ze na 15 wolnych miejsc do Przedszkola Miejskiego Nr 2 wplyn?lo
41 wnioskow o przyj?cie dziecka do przedszkola (zestawienie podah, podziai
wiekowy - wydruk z systemu Nabor RP 024 z dnia 26.02.2021 r.),
. 4) podj?to decyzj?, ze o wszelkich uchybieniach we wnioskach, rodzice zostanq
poinformowani
telefonicznie,
natomiast
lista
dzieci
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych zostanie podana do wiadomosci dnia 3 marca 2021 r.
Protokol zawiera podpisy czlonkow Komisji Rekrutacyjnej.
Opublikowanie przez
komisje
rekrutacyjne
list
kandydatow
i niezakwalifikowanych okreslone zostalo na dzien 3 marca 2021 r.
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zakwalifikowanych

Dnia 3 marca 2021 r. o godz. 15:00 odbylo si? zebranie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola
Miejskiego Nr 2 im. Krola Maciusia Pierwszego w Krosnie - Protokol 4/2021 (zal. nr 8 do
niniejszego protokolu) w sprawie ustalenia wynikow etapu kwalifikacji dzieci do przedszkola,
na ktorym ustalono, ze zakwalifikowano:
1) 85 deklaracji o kontynuacji edukacji dziecka w tym samym przedszkolu (lista - zal.
Nr 1 z dnia 16.02.2021 r.),
2) 40 wnioskow o przyj?cie dziecka do przedszkola, z tego: 33 wnioski z pierwszej
preferencji, 4 wnioski z drugiej preferencji i 3 wnioski z trzeciej preferencji,
3) 11 dzieci zostalo niezakwalifikowanych do przedszkola, z tego: 8 dzieci z pierwszej
preferencji, 2 dzieci z drugiej preferencji i 1 dziecko z trzeciej preferencji.
Protokol zawiera podpisy czlonkow Komisji Rekrutacyjnej.
Zalqczniki do protokolu stanowiq:
- Lista kandydatow zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 na rok szkolny
2021/2022 - podanie do publicznej wiadomosci 3 marca 2021 r. - wydruk z systemu Nabor
RP 060 z dnia 02.03.2021 r.
- Lista kandydatow niezakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 na rok szkolny
2021/2022 - podanie do publicznej wiadomosci 3 marca 2021 r. - wydruk z systemu Nabor
RP 064 z dnia 02.03.2021 r.
Listy zawierajq podpis przewodniczqcego Komisji Rekrutacyjnej.
Opublikowanie przez komisje rekrutacyjne list kandydatow przyjqtych i nieprzyjetych zostalo
okreslone na dzien 11 marca 2021 r.
Dnia 11 marca 2021 r. o godz. 7:00 odbylo si? zebranie Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola
Miejskiego Nr 2 im. Krola Maciusia Pierwszego w Krosnie - Protokol 5/2021 (zal. nr 9 do
niniejszego protokolu) w sprawie podsumowania etapu naboru do przedszkola oraz
potwierdzenia przez rodzicow woli zapisu dziecka do przedszkola, na ktorym ustalono, ze:
1) do dnia 9 marca 2021 r. do godz. 15:00 wol? ucz?szczania dziecka do PM 2 w roku
szkolnym 2021/2022 zlozylo 85 rodzicow, ktorych dzieci kontynuujq edukacj?
w przedszkolu i 40 rodzicow dzieci nowo przyjmowanych.
2) na dzien 11 marca 2021 r. do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie przyj?tych
zostalo 11 dzieci, w tym: 8 dzieci z pierwszej preferencji.
3) dnia 11 marca 2021 r. Komisja rekrutacyjna opublikowala listy kandydatow
przyj?tych i nieprzyj?tych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie na rok szkolny
2021/2022, zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do protokolu.
,
4) protokol zawiera podpisy czlonkow Komisji Rekrutacyjnej.
Zalqczniki do protokolu stanowiq:
- Lista kandydatow przyj?tych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 na rok szkolny 2021/2022 wydruk z systemu Nabor RP 081 z dnia 10.03.2021 r.
- Lista kandydatow nieprzyj?tych do Przedszkola Miejskiego Nr 2 na rok szkolny 2021/2022
- wydruk z systemu Nabor RP 084 z dnia 10.03.2021 r.
Kontrolujqcy wyrywkowo sprawdzili daty, podpisy rodzicow i podpisy
na deklaracjach dzieci:

przyjmujqcego

- K.Cz. - podpis rodzica, data - 02.02.2021 r., podpis przyjmujqcego, data - 02.02.2021 r.,
- M.B. - podpis rodzica, data - 03.02.2021 r., podpis przyjmujqcego, data - 04.02.2021 r.,
- J.D. - podpis rodzicow, data - 03.02.2021 r., podpis przyjmujqcego, data - 03.02.2021 r.

oraz wnioski kandydatow w zakresie kompletnosci danych i zgodnosci terminow:
- R.S. - podpis rodzica, data - 24.02.2021 r., podpis przyjmujqcego, data - 24.02.2021 r.,
- N.S. - podpis rodzica, data - 18.02.2021 r., podpis przyjmujqcego, data - 18.02.2021 r.,
- M.Cz. - podpis rodzica, data - 23.02.2021 r., podpis przyjmujqcego, data - 23.02.2021 r.

Skontrolowane wnioski zlozone zostaiy zgodnie z harmonogramem naboru do miejskich
przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 i zawierajq dat? zlozenia, podpis rodzica oraz podpis
przyjmujqcego.

2. Prawidlowosc przyznawania
nauczycielom
dodatkow za wychowawstwo,
"
prawidlowosc naliczania dodatkow motywacyjnych. prawidlowosc przyznawania
dodatkow funkcyjnych - zgodnie z uchwalq Nr XXXII/921/21 Rady Miasta Krosna
z dnia 26 marca 2021 r.
; Kontroli poddano:
1) Prawidlowosc naliczania dodatkow za wychowawstwo przyznanych nauczycielom
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie. W tym zakresie skontrolowane
dokumentacj? nauczycieli:
- H.R. - gr. Krasnale, pismem z dnia 21.09.2020 r. przyznano dodatek
za wychowawstwo na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w kwocie 150,00 zl,
- N.G. - gr. Tropiciele, pismem z dnia 21.09.2020 r. przyznano dodatek
za wychowawstwo na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w kwocie 150,00 zl.
2) Prawidlowosc naliczania dodatkow za wychowawstwo przyznanych nauczycielom
Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie. W tym zakresie skontrolowano dokumentacj?
nauczycieli:
- B.C. - kl. Vila, pismem z dnia 21.09.2020 r. przyznano dodatek za wychowawstwo
na okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w kwocie 300,00 zl,
- E.Z. - kl. Ila, pismem z dnia 21.09.2020 r. przyznano dodatek za wychowawstwo na
okres od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w kwocie 300,00 zl.
Skontrolowane dodatki za wychowawstwo przyznane zostaiy
Nr XXXII/921121 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2021 r.

zgodnie

z uchwalq

3) Prawidlowosc naliczania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli na rok szkolny
2020/2021:
- H.R. - nauczyciel mianowany, wymiar etatu: 1 etat,
pismem z dnia 27.10.2020 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.11.2020
r. do 31.12.2020 r. w kwocie 47,00 zi (tj. 1,4% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego - 3 445 zl),
- B.C. - nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat,
pismem z dnia 28.09.2020 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.09.2020
r. do 31.10.2020 r. w kwocie 261,00 zl (tj. 6,5% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego - 4 046 zl), pismem z dnia 27.10.2020 r. przyznano
dodatek motywacyjny na okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 261,00 zl
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(tj. 6,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego - 4 046 zl),
pismem z dnia 25.01.2021 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.01.2021
r. do 30.04.2021 r. w kwocie 128,00 zl (tj. 3,2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego - 4 046 zl),
- N.G. - nauczyciel stazysta, wymiar etatu: 1 etat,
pismem z dnia 25.01.2021 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.01.2021
r. do 30.04.2021 r. w kwocie 64,00 zl (tj. 2,2% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stazysty - 2 949 zl),
- E.Z. - nauczyciel mianowany, wymiar etatu: 1 etat,
pismem z dnia 28.09.2020 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.09.2020
r. do 31.10.2020 r. w kwocie 440,00 zl (tj. 12,8% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego - 3 445 zl), pismem z dnia 27.10.2020 r. przyznano
dodatek motywacyjny na okres od 01.11.2020 r. do 31.12.2020 r. w kwocie 440,00 zl
(tj. 12,8% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego - 3 445 zl),
pismem z dnia 25.01.2021 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.01.2021
r. do 30.04.2021 r. w kwocie 152,00 zl (tj. 4,4% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela mianowanego - 3 445 zl),
- E.T. - nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat,
pismem z dnia 28.09.2020 r. przyznano dodatek motywacyjny na okres od 01.09.2020
r. do 31.12.2020 r. w kwocie 283,00 zl (tj. 5,9% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego - 4 046 zl), pismem z dnia 25.01.2021 r. przyznano
dodatek motywacyjny na okres od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. w kwocie 300,00 zl
(tj. 7,4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego - 4 046 zl).
Skontrolowane
dodatki motywacyjne
przyznane
zostaiy
Nr XXXII/921121 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2021 r.

zgodnie

z

uchwalq

4) Prawidlowosc naliczania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli na rok szkolny
2020/2021:
- E.T. - nauczyciel dyplomowany, wymiar etatu: 1 etat, funkcja: wicedyrektor
pismem z dnia 28.09.2020 r. przyznano dodatek funkcyjny na okres od 01.09.2020 r.
do 31.08.2021 r . w kwocie 720,00 zl.
.
^ _
Skontrolowane
dodatki
funkcyjne
przyznane
zostaiy
Nr XXXII/921121 Rady Miasta Krosna z dnia 26 marca 2021 r.

zgodnie

z

uchwalq

1. Prawidlowosc przyznawania pracownikom niepedagogicznym premii regulaminowej.
dodatkow funkcyjnych. premii uznaniowych i dodatkow specjalnych - zgodnie
z Regulaminem Wynagradzania pracownikow niepedagogicznych Miejskiego Zespolu
Szkol Nr 1 w Krosnie
Kontroli poddano:
.
M.S. - stanowisko: glovma ksi?gowa (1 etat)
- premia regulaminowa: 10% wynagrodzenia zasadniczego (3 400,00 zl) tj. 340 zl,
- dodatek funkcyjny: 634 zl,
- premia uznaniowa: pismem z dnia 14.12.2020 r. w miesiqcu grudniu 2020 r. - 30%
wynagrodzeni zasadniczego,
.T;V^:.V
.

- dodatek specjalny z tytulu zwi?kszenia obowiqzkow sluzbowych: pismem z dnia
14.12.2^20 r. w miesiqcu grudniu 2020 r. - 25% wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku funkcyjnego.
G.F. - stanowisko: kierownik gospodarczy (7/8 etatu)
- premia regulaminowa: 10% wynagrodzenia zasadniczego (3 071,25 zl) tj. 307,13 zl,
- dodatek funkcyjny: 330 zl,
- premia uznaniowa: pismem z dnia 14.12.2020 r. w miesiqcu grudniu 2020 r. - 30%
wynagrodzeni zasadniczego,
- dodatek specjalny z tytulu zwi?kszenia obowiqzkow sluzbowych: pismem z dnia
23.09.2020 r. w miesiqcu wrzesniu 2020 r. - 15% wynagrodzenia zasadniczego,
pismem z dnia 23.11.2020 r. w miesiqcu listopadzie 2020 r. - 25% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
Skontrolowane dodatki i premie przyznane zostaiy zgodnie z Regulaminem Wynagradzania
pracownikow niepedagogicznych Miejskiego Zespolu Szkol Nr 1 w Krosnie.
Kontrola wykazala nieprawidlowosci:
I.

W zakresie rekrutacji do Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie:
1. Listy kandydatow zakwalifikowanych ustalone
w wyniku
post?powania
rekrutacyjnego do Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie nie zawieraly informacji
o najnizszej liczbie punktow, ktora uprawniala do przyj?cia, co jest niezgodne z art.
158 ust. 4 ustawy - Prawo oswiatowe.
2. W Protokole 2 z dnia 15 marca 2021 r.:
- bl?dnie podano dat? wywieszenia na tablicy informacyjnej informacji o liczbie
wolnych miejsc - data 22 marca 2021 r. Z Zarzqdzenia Nr 978/2021 Prezydenta
Miasta Krosna w sprawie ustalenia harmonogramu czynnosci w postepowaniu
rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do szkol podstawowych, dla ktorych
organem prowadzqcym jest Gmina Miasto Krosno, wynika, ze data podania liczby
wolnych miejsc rekrutacyjnych przypadala na dzien 26 lutego 2021 r.),
- widnieje data pozniejsza wywieszenia listy wolnych miejsc (data 22 marca 2021 r.),
CO jest niespojne ze wskazanym terminem,
- liczba wnioskow, ktore wplyn^ly w rzeczywistosci i sq one dolqczone do
dokumentacji Szkoly Podstawowej Nr 10 w Krosnie to 10 sztuk - w protokole
wskazano 5 wnioskow. Komisja Rekrutacyjna do dnia 11 marca 2021 r. miala
obwiqzek zweryfikowac ich poprawnosc pod wzgl^dem formalnym oraz naliczyc
punkty za spelnianie kryteriow rekrutacyjnych, zas posiedzenie komisji rekrutacyjnej
odbylo si? 15 marca 2021 r.
3. Data opublikowania listy kandydatow zakwalifikowanych winna bye, zgodnie
z Zarzqdzeniem Nr 978/2021 Prezydenta Miasta Krosna w sprawie ustalenia
harmonogramu czynnosci w postepowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022
do szkol podstawowych, dla ktorych organem prowadzqcym jest Gmina Miasto
Krosno, 15 marca 2021 r., a data opublikowania listy kandydatow przyjetych 22 marca 2021 r. Obie te daty sq wczesniejsze niz data posiedzenia Komisji
Rekrutacyjnej z Protokolu 3.
4. Protokol 3:
- nie zawiera informacji wyjasniajqcej zmian? w liczbie przyj^tych kandydatow na
wniosek-z4na5.
- zalqcznik Nr 3 zawiera bl^dnie okreslone daty, na ktory rok szkolny prowadzona jest
rekrutacja oraz bl^dnq dat? (31 marca 2020 r.) podania do publicznej wiadomosci

(data 31 marca 2021 r. to data podania do publicznej wiadomosci listy kandydatow
przyjetych w rekrutacji uzupelniajqcej).
n.

W zakresie rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Krosnie;
1. Listy kandydatow ustalone w wyniku post^powania rekrutacyjnego nie zawieraly
informacji o najnizszej liczbie punktow, ktora uprawniala do przyj^cia, co jest
niezgodne z art. 158 ust. 4 ustawy - Prawo oswiatowe,
2. Wyrywkowo sprawdzona deklaracja dziecka M.B. zawiera bl?dnq planowanq dat?
zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoly podstawowej,
3. Wyrywkowo sprawdzone wnioski:
- R.S. - w zalqczniku do wniosku w danych dotyczqcych godzin pobytu dziecka
w placowce brak parafki przy poprawionej godzinie,
- N.S. - w oswiadczeniu o wielodzietnosci rodziny kandydata brak parafki przy
poprawionej dacie urodzenia,
- M.Cz. - w oswiadczeniu o wielodzietnosci rodziny kandydata brak parafki przy
poprawionej dacie urodzenia.

Protokol niniejszy zawierajqcy 9 stron sporzqdzono w dwoch jednobrzmiqcych
egzemplarzach z przeznaczeniem dla kierownika jednostki kontrolowanej i kontrolujqcego.
Protokol zawiera dane udost^pnione podczas przeprowadzanej kontroli.
W dniu .'b)i'P'T".-.^.^,.f.x dwa parafowane przez kontrolujqcego/kontrolujqcych*
egzemplarze protokolu zostaiy wr^czone kierownikowi/ upowaznionej przez kierownika
osobie, ktory zostal pouczony o:
1) przyslugujqcym
mu
prawie
odmowy
podpisania
protokolu
i zlozenia pisemnych wyjasnieh przyczyn odmowy w terminie 7 dni roboczych
od dnia otrzymania protokolu,
2) przyslugujqcym mu prawie zgloszenia
przed
podpisaniem protokolu
umotywowanych zastrzezen do ustalen w nim zawartych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania protokolu.
Protokol podpisuje bez zastrzezeh/odmawiam podpisania protokolu i skladam pisemne
zastrzezenia do ustaleh w nim zawartych/odmawiam podpisania protokolu i skladam pisemne
wyjasnienia odmowy*.

Krosno, dnia ^^^0(p.Ap3J.^..

IV'ektor
Miojskiog()/esp()lu Szkol Nr 1

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

Pod pis kontroluj ^cego/kont roluj ^cych:
*niepotrzebne skre§li6
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