
  

ROK  Organ 
Kontrolujący  

Ilość 
kontroli  

Obszar/temat 
kontroli 

Przebieg kontroli Termin do realizacji 
zaleceń 
wynikających z 
protokołu, decyzji 
itp. 

Efekt kontroli  Dokumenty kontroli 

2010 Wydział Edukacji  
U.M. Katowice – 
Kierownik  
Referatu I 

1 Realizacja przez 
dyrektora zadań 
wynikających z 
Ustawy o 
systemie oświaty 
oraz Karty 
Nauczyciela (w 
związku  
z oceną pracy 
dyrektora) 

Kontroli poddano 
okres ostatnich 3 lat . 
Zakres kontroli : 
realizacja zadań 
wynikających z 
art.34a ust.2 pkt.2-3, 
ust.1 pkt. 1,3,4,6,7 i 
ust. 3 Ustawy z dnia 
7.09.1991 o Systemie 
Oświaty.  Wyjaśnień 
udzielał dyrektor 
szkoły. 

bez zaleceń Ocena pracy 
dyrektora 

Protokół kontroli 
EI.0914-3/10 

Kuratorium 
Oświaty 
w Katowicach 

1 Prawidłowość 
wykonywania 
przez dyrektorów 
publicznych szkół  
i placówek zadań  
w zakresie 
planowania 
nadzoru 
pedagogicznego 

Analizowano : plan 
nadzoru 
pedagogicznego 
2010/2011, 
protokoły RP w roku 
szkolnym 2009/2010 
i 2010/2011, 
sprawozdanie 
dyrektora z realizacji 
planu nadzoru 
pedagogicznego 
2009/2010, wyniki 
ewaluacji 
wewnętrznej w roku 
2009/2010.  
Przeprowadzono 
rozmowę z 
dyrektorem szkoły.  

bez zaleceń Zadania w zakresie 
planowania nadzoru 
pedagogicznego przez 
dyrektora są 
realizowane 
prawidłowo. 

Protokół z kontroli doraźnej 
NZ.KK.41404/189/10 
z dn. 28.10.2010 r. 

2011 Państwowy 1 Ocena stanu Sprawdzono stan Nawierzchnia wejścia Nawierzchnia wejścia Protokół kontroli  



Powiatowy 
Inspektor 
Sanitarny  
w Katowicach  
ul. Barbary 17 

sanitarnego 
szkoły-ocena 
warunków 
zdrowotnych  
w pracowniach 
komputerowych  
w szkole 

sanitarny , ocena 
warunków 
zdrowotnych.   

głównego do szkoły, 
stan sanitariatów w 
bud. B, podłogi w 
salach lekcyjnych - 
decyzja 
NS/HD/9/93/2011  
z dn.18.04.2011 r. 

głównego do szkoły 
niewykonano – brak 
środków; 
Modernizacja stanu 
sanitariatów bud.B – 
wykonano; 
Podłogi w salach 
lekcyjnych – 
wykonano  

Nr 65/1209/NS/HD/11 
z dn. 29.03.2011 r. 

 Wydział Audytu i 
Kontroli U.M. 
Katowice 

1 Zasady ewidencji  
i rozliczania 
druków ścisłego 
zarachowania w 
wybranych 
jednostkach 
organizacyjnych 
miasta Katowice 

Ustalenie stanu 
faktycznego : rodzaje 
druków ścisłego 
zarachowania, 
ewidencja, 
rozliczanie, wykaz 
osób 
odpowiedzialnych za 
ewidencję, sposób 
przechowywania i 
zabezpieczania 
druków ścisłego 
zarachowania. 

Rzetelne prowadzenie 
ewidencji , 
prowadzenie imiennej 
ewidencji legitymacji 
szkolnych zgodnie z 
wymaganiami 
Ministra Edukacji 
Narodowej , 
zwiększenie nadzoru i 
kontroli nad 
gospodarką drukami 
ścisłego 
zarachowania.  

Zalecenia wykonano  Sprawozdanie 
z przeprowadzonej kontroli 
problemowej  
z dn.28.03.2014 r. – 
AK.II.AŚ.0914-7/11 

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych, 
Wydział Kontroli 
Płatników 
Składek w 
Chorzowie 2a 

1 1. Prawidłowość 
obliczania 
składek  
na ubezpieczenie 
społeczne oraz 
innych składek. 
2. Ustalenie 
uprawnień do 
świadczeń  
z ubezpieczeń 
społecznych  
i wypłacanie tych 
świadczeń. 
3. Prawidłowość  
i terminowość 
opracowywania 

Przebieg kontroli: 
- rozliczenia 
miesięczne składek 
na ubezpieczenia 
społeczne i 
zdrowotne 
- rozliczenie 
miesięczne 
świadczeń 
- rozliczenie składek 
na Fundusz Pracy  
- rozliczenie 
miesięczne składek 
na Fundusz 
Świadczeń 
Pracowniczych  

Bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości 

Protokół kontroli 
062011090112PRO 
001/062011090112 z dn. 
30.09.2011 r. przekazany 
do WE 



wniosków  
o świadczenia 
emerytalne  
i rentowe. 
4. Wystawianie 
zaświadczeń lub 
zgłaszanie 
danych  
do celów 
ubezpieczeń 
społecznych. 

2013 Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 
Sanitarny  
w Katowicach  
ul. Barbary 17 

1 Ocena stanu 
sanitarnego 
stołówki szkolnej. 
Arkusz oceny 
stanu sanitarnego 
zakładu żywienia 
zbiorowego. 

Sprawdzenie 
warunków sanitarno 
– higienicznych do 
prowadzenia 
działalności – 
kontrola punktu 
wydawania posiłków. 

od zaraz- 
monitorowanie 
temperatur 
dostarczanych 
posiłków oraz 
gotowego wyrobu-
przechowywanego w 
bemarze  grzewczym 

Zalecenia wykonano  Nr protokołu  
4482/1209/NS/HZ/13  
z dnia 24.10.2013 r. 

2014 Urząd Miasta 
Katowice Wydział 
Audytu i Kontroli 
ul. 3 maja 7 
Katowice 

2 Kontrola 
realizacji planu 
dochodów, 
realizacji planu 
wydatków, 
sprawy 
organizacyjno - 
kadrowe. 

Realizacja planu 
dochodów, planu 
wydatków, sprawy 
organizacyjno – 
kadrowe. 

Regulamin Pracy 
modyfikacja. 

Zalecenia wykonano Nr Protokołu 
AK.II.1711.7.2014.KW  
z kontroli w dniach  
11.02.2013 r.-26.03.2013 r. 

Prowadzenie 
przez jednostki 
organizacyjne 
Miasta Katowice 
stron Biuletynu 
Informacji 
Publicznej 

Ocena prawidłowości 
stosowania ustawy o 
dostępie do 
informacji publicznej 
, sprawdzenie 
sposobu realizacji 
zaleceń 
pokontrolnych. 

Brak informacji o:  
- sposobach 
przyjmowania i 
załatwiania spraw , o 
naborze kandydatów 
do zatrudnienia na 
wolne stanowiska , o 
sposobie dostępu do 
informacji 
publicznych. 
Nieaktualne 

Zalecenia wykonano Nr sprawozdania AK-
II.1711.27.2014.MS  
z dnia 8.09.2014 r. 



informacje na temat 
przebiegu i efektów 
kontroli 
prowadzonych w 
jednostce.  

Kuratorium 
Oświaty  
w Katowicach  
ul. Jagiellońska 25 

1 Organizacja i 
realizacja pomocy 
psychologiczno-

pedagogicznej dla 
ucznia, 

przestrzeganie 
praw dziecka i 

ucznia 

Analiza 
dokumentacji, planu 
działań 
wspierających , 
dostosowania 
wymagań 
edukacyjnych, 
dokumentacja „ 
egzaminu 
sprawdzającego”, 
dokumentacja 
pomocy 
psychologiczno - 
pedagogicznej 

Od zaraz – 
wstrzymanie 
wykonywania uchwał 
RP niezgodnych z 
przepisami prawa; 
Udzielanie pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznych ; 
dostosowanie prac 
pisemnych do 
możliwości ucznia 
zgodnie z opiniami 
Poradnii 
psychologiczno – 
Pedagogicznej, 
zmodyfikowanie 
zapisów w statucie 
szkoły dotyczących 
warunków i trybu 
uzyskiwania wyższych 
niż przewidywane 
roczne oceny 

30 dni 
Zalecenia wykonano  

Protokół kontroli doraźnej 
RE-SW.1410.87.2014 

2015  Prezydent Miasta 
Katowice  

1 Kontrola działań 
dyrektora w 
związku z 
wnioskiem o 
ocenę pracy  

Kontroli poddano 
okres ostatnich 3 lat . 
Zakres kontroli : 
realizacja zadań 
wynikających z 
art.34a ust.2 pkt.2-3, 
ust.1 pkt. 1,3,4,6,7 i 
ust. 3 Ustawy z dnia 
7.09.1991 o Systemie 
Oświaty.  Wyjaśnień 
udzielał dyrektor 

bez zaleceń Ocena pracy 
dyrektora  

Protokół kontroli 
EI.1711.5.2015 



szkoły. 
Kuratorium 
Oświaty  

1 Kontrola planowa 
– profilaktyka 
uzależnień 

Kontrola w zakresie 
prawidłowości 
prowadzonych przez 
szkołę działań 
wychowawczych i 
zapobiegawczych 
wśród dzieci i 
młodzieży zagrożonej 
uzależnieniem. 

bez zaleceń Rodzice uchwalają w 
porozumieniu z RP 
program 
wychowawczy i 
profilaktyczny. Szkoła 
upowszechnia wśród i 
rodziców informacje 
na temat uzależnień, 
szkodliwości środków 
uzależniających , 
dostępnych form 
pomocy dzieciom 
zagrożonym 
uzależnieniem . szkoła 
udziela pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej 
uczniom zagrożonym 
uzależnieniem i ich 
rodzicom. 

Protokół kontroli 
NP-KN.553217.2015 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Katowicach 

1 Ocena stanu 
przygotowania 
szkoły do nowego 
roku szkolnego 
2015/2016 

Sprawdzenie 
warunków sanitarno 
– higienicznych do 
prowadzenia 
działalności – 
kontrola punktu 
wydawania posiłków.  

bez zaleceń Szkoła przygotowana 
do nowego roku 
szkolnego. Warunki 
sanitarno – 
higieniczne 
poprawne.  

Protokół kontroli 
 

 
2016 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Katowicach 

1 Ocena realizacji 
programu „ Smak 
życia , czyli 
debata o 
dopalaczach”. 

Kontrola realizacji 
programu „ Smak 
życia , czyli debata o 
dopalaczach”. 

bez zaleceń Program w szkole 
został zrealizowany 
prawidłowo.  

Protokół kontroli 
43/1209/02/2016 

Kuratorium 
Oświaty 

1 Organizacja i 
tematyka zajęć 
dydaktyczno-  
wychowawczych 
i opiekuńczych  

Wykonano czynności 
kontrolne w zakresie 
dokumentacji 
szkolnej okres od 
20.06.2016 do 

bez zaleceń Wykazano , że zajęcia 
lekcyjne były 
realizowane zgodnie z 
planem zajęć 
lekcyjnych , w 

Protokół kontroli 
NP.-EK.5533.56.2016 
 



22.06.2016r oraz 
przeprowadzono 
rozmowę z 
dyrektorem.  

dziennikach 
odnotowywano 
obecność uczniów na 
zajęciach lekcyjnych .  

Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych  

1 Prawidłowość , 
rzetelność i 
terminowość 
obliczania 
składek. 
Wystawianie 
zaświadczeń lub 
zgłaszanie 
danych . 
Prawidłowość i 
rzetelność 
opracowania 
wniosków o 
świadczenia 
emerytalne.  

Przebieg kontroli: 
- rozliczenia 
miesięczne składek 
na ubezpieczenia 
społeczne i 
zdrowotne 
- rozliczenie 
miesięczne 
świadczeń 
- rozliczenie składek 
na Fundusz Pracy  
- rozliczenie 
miesięczne składek 
na Fundusz 
Świadczeń 
Pracowniczych  

Bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości 

Protokół kontroli 
062016110172PRO001 

Urząd Miasta 
Katowice – 
Wydział Audytu  
 

1 Kontrola kasy  Kontrola „ ad hoc” – 
kontrola kasy. 
Ustalono , że :  
- placówka posiada 
instrukcję kasową 
- operacje kasowe są 
dokonywane przez 
kierownika 
gospodarczego 
- osobą 
odpowiedzialną za 
prowadzenie kasy 
jest kierownik 
gospodarczy 
- wykazano rachunki 
bankowe jednostki ( 
bieżący, dochodów i 
ZFŚS) -  wykazano 

bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości 

Protokół kontroli 
AK-II.1711.29.2016.AK1 



stan gotówki na dzień 
kontroli, stwierdzono 
, że stan środków 
pieniężnych jest 
zgodny z 
dokumentacja 
kasową 
- kontrola dochodów 
budżetowych, 
wydatków ZFŚS, 
druków scisłego 
zarachowania, 
pogotowie kasowe 
- kontrola i 
inwentaryzacja kasy 
na koniec roku 
budżetowego 
przeprowadzanego 
przez dyrektora 
szkoły. 

2017  Kuratorium 
Oświaty Katowice  

3 Prawidłowość i 
funkcjonowanie 
biblioteki 
szkolnej.  

Kontrola przebiegała: 
- sprawdzenie 
zgodności z 
przepisami prawa 
funkcjonowania 
 biblioteki szkolnej  
 

bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości 

Protokół kontroli 
NP.-ON.5532.2.2017 

Obserwacja 
egzaminu 
gimnazjalnego  

Obserwowano 
przebieg egzaminu 
gimnazjalnego, 
zgodność 
procedurami.  

bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości 

Arkusz obserwacji  

Obserwacja etapu 
szkolnego 
konkursu 
przedmiotowego 
z j. polskiego dla 
uczniów 

Obserwowano 
przebieg etapu 
szkolnego konkursu 
przedmiotowego z 
języka polskiego, 
zgodność 

bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości 

Arkusz obserwacji  



gimnazjum   procedurami. 
Powiatowa Stacja 
Sanitarno-
Epidemiologiczna 
w Katowicach 

2 Ocena realizacji 
programu „ Smak 
życia , czyli 
debata o 
dopalaczach”. 

Przebieg: 
- zasięg i adresaci 
objęci programem 
- cele ustalone dla 
interwencji 
programowej w 
placówce 
- sposób wdrożenia 
programu 
- współpraca z 
innymi instytucjami 
przy realizacji  
- formy realizacji  
- zgodność 
realizowanych 
działań z założeniami 
programu 
- efekty osiągnięte 
podczas realizacji 
programu  

bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 
nieprawidłowości. 
Program w szkole 
został zrealizowany 
prawidłowo. 

Protokół kontroli 
23/1209/02/2017 

Ocena stanu 
przygotowania 
szkoły do nowego 
roku szkolnego 
2017/2018 

Sprawdzenie 
warunków sanitarno 
– higienicznych do 
prowadzenia 
działalności – 
kontrola punktu 
wydawania posiłków.  

bez zaleceń Szkoła przygotowana 
do nowego roku 
szkolnego. Warunki 
sanitarno – 
higieniczne 
poprawne.  

Protokół kontroli 
4445/1209/WS/HZZ/2017 

Urząd Miasta 
Katowice – 
Wydział Audytu  
 

1 Zakładowy 
Fundusz 
Świadczeń 
Socjalnych  

Kontrola 
dokumentacji 
finansowej 2015 – 
2016.  

bez zaleceń Z uwagi na fakt , ze 
obsługę finansowo – 
księgową od 
01.01.2017r. 
prowadzi CUW 
Katowice odstąpiono 
od wydawania 
zaleceń do jednostki. 

Weryfikacja operacji 
bankowych  
AK-II.1711.22.2017.ES 

2018 Kuratorium 
Oświaty Katowice 

1 Obserwacja 
egzaminu 

Obserwowano 
przebieg egzaminu 

bez zaleceń Kontrola nie wykazała 
żadnych 

Arkusz obserwacji  



gimnazjalnego  gimnazjalnego, 
zgodność 
procedurami.  

nieprawidłowości 

 


