
Przemyśl, 4 stycznia 2022 roku  

 

E.1711.7.2021     

 

Pani Barbara Dubaniowska  

Dyrektor Przedszkola Nr 12 

im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich   

w Przemyślu  

 

Wystąpienie pokontrolne  

 

Przeprowadzona przez pracownika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego 

kontrola doraźna w Przedszkolu Nr 12 im. 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich z siedzibą 

w Przemyślu w budynku nr 81 przy ul. Grunwaldzkiej wykazała pewne nieprawidłowości 

i uchybienia. 

 

W wyniku kontroli stwierdzono:  

 

1. Dokumentacja zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 

zawiera wszystkich wpisów i jest prowadzona niezgodnie z przepisami, co stanowi 

naruszenie § 11 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 

2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów dokumentacji ( Dz.U. z 2017r., poz.1646 z późn.zm.).  

2. W ramach zajęć rewalidacyjnych zorganizowano zajęcia rozwijając kompetencje 

emocjonalno – społeczne,  dokumentacja z zajęć nie zawiera wszystkich wpisów i jest 

prowadzona niezgodnie z przepisami co stanowi naruszenie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji ( Dz.U. z 2017r., 

poz.1646 z późn.zm.).  

3. Nie założono akt osobowych nowo zatrudnionych nauczycieli, stanowi to naruszenie art. 

94 pkt 9a ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).  

https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(11)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(11)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18627530?unitId=par(11)ust(3)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(94)pkt(9(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(94)pkt(9(a))&cm=DOCUMENT


4. Ponadto stwierdzono pewne nieprawidłowości związane z rozdziałem dokumentów 

w aktach osobowych, w części B znajdują się świadectwa pracy z poprzednich miejsc 

pracy, ponadto w niektórych aktach osobowych brak jest części D, w której przechowuje 

się dokumentację związana z pracowniczą odpowiedzialnością porządkową lub 

dyscyplinarną. Stanowi to naruszenie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej z 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018. poz. 

2369), 

5. Przed zawarciem umowy o pracę z nauczycielami nie zasięgnięto informacji z centralnego 

rejestru orzeczeń dyscyplinarnych oraz z rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym, 

co stanowi naruszenia art. 10 ust. 8a i 8b ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 

Nauczyciela  (Dz. U. 2021, poz. 1762 t.j.).  

6. Zatrudnienie osoby na stanowisku urzędniczym bez przeprowadzenia konkursu, co stanowi 

naruszenie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282 z późn. zm).  

 

W celu usunięcia wyżej wymienionych nieprawidłowości zobowiązuję Panią Dyrektor 

do bezwzględnego przestrzegania: 

 

1. Zapisów wynikających z § 11 § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz rodzajów dokumentacji ( Dz.U. z 2017r., poz.1646 z późn.zm.) 

2. Zapisów wynikających art. 94 pkt 9a ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1320).  

3. Zapisów wynikających z rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 

grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018. poz. 2369), 

4. Zapisów wynikających z art. 11 ust. 1, z art. 13 ust. 2,z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia  

21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019, poz. 1282).  

5. Zapisów wynikających z art. 10 ust. 8a i 8b, 10 ust. 9 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 2215 z późn. zm.).  

 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia umotywowanych 

zastrzeżeń do ocen, zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w terminie  

7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

https://sip.lex.pl/#/document/18792769?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(94)pkt(9(a))&cm=DOCUMENT


W razie uznania zasadności całości lub części zastrzeżeń zarządzający kontrolę  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń zmienia lub uzupełnia odpowiednią część  

lub całość wystąpienia pokontrolnego.  

W przypadku nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości, zarządzający kontrolę  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przekazuje na piśmie zgłaszającemu 

zastrzeżenia swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem. Stanowisko zarządzającego kontrolę jest 

ostateczne      

W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego zobowiązuję Panią  

do poinformowania mnie o sposobie wykonania zaleceń i wniosków lub o przyczynach  

ich niewykonania.  

W przypadku złożenia zastrzeżeń do ocen, zaleceń i wniosków zawartych  

w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym termin, o którym mowa wyżej, biegnie od daty 

otrzymania ostatecznego stanowiska prezydenta miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat,  

2. A / a.  


