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Przemyśl, 31.05.2022 r. 

 

E.1711.4.2022 

 

Protokół kontroli 

 

 

Jednostka kontrolowana:  

Przedszkole Nr 9 im. Czytelników Życia Przemyskiego w Przemyślu 

ul. Słowackiego 34, 37- 700 Przemyśl 

 

Data przeprowadzenia kontroli: 

27 i 31.05.2022 r. 

 

Kontroler, numer upoważnienia:  

Bugera Katarzyna - Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.  

Upoważnienie Nr 103/2022 

 

Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą: 

 

1. prawidłowość zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników, 

2. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

przedszkola, 

3. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

 

 

Przedszkole Nr 9 prowadzi swoją działalność w Przemyślu w budynku nr 34 przy ul. Juliusza 

Słowackiego.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą Rodziców. Przedszkole Nr 9 jest 

przedszkolem złożonym z 5 oddziałów w którym funkcjonuje oddział dla mniejszości narodowej. Liczba 

dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125. 

 

Dyrektorem Przedszkola jest Pani Elżbieta Bukalska, której stanowisko zostało powierzone 

Zarządzeniem Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 26.05.2017 r. na okres od dnia 

01.09.2017 r. do 31.08.2022 r. Staż pracy pedagogicznej Pani dyrektor wynosi 35 lat. Dyrektor posiada 

ocenę pracy z dnia 15.05.2017 r. 
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Ustalenia: 

W wyniku kontroli stwierdzono: 

 

ad 1.  

W celu sprawdzenia prawidłowości zatrudniania nauczycieli sprawdzono losowo wybrane 

teczki akt osobowych nauczycieli. Nauczyciele zatrudnieni są w wymiarze i na stanowiskach zgodnych 

z zatwierdzonym arkuszem, posiadają aktualne okresowe badania lekarskie, stwierdzające brak 

przeciwskazań do wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku (art. 9 ust.1 pkt 3 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. 2021 poz. 1762 z późn zm.). We wszystkich 

przypadkach nauczyciele posiadają w teczkach akt osobowych zaświadczenie poświadczające, że nie 

figurują w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie z art. 10 ust 8a Karty Nauczyciela  nauczyciel, przed 

nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informacje z Krajowego 

Rejestru Karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.  Nauczyciele zatrudnieni w roku 2021 posiadają również Informację 

z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych. Zgodnie z art. 10 ust. 8b Karty Nauczyciela dyrektor 

szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji 

z  rejestru celem potwierdzenia, że nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną.  

W aktach osobowych nauczycieli zatrudnionych w roku 2021 znajduje się informacja, że dane osoby 

zatrudnionej nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Wymóg 

zasięgnięcia informacji z rejestru wynika z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym ( Dz.U. z 2020 r. poz. 152 t.j.). 

Losowo wybrani pracownicy zatrudnieni są w wymiarze oraz na stanowiskach zgodnych 

z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym placówki na rok szkolny 2021/2022. Wszyscy pracownicy 

administracji i obsługi posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań do 

pracy na zajmowanym stanowisku. (art.229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) . Dyrektor sprawdził osoby z obsługi które mają bezpośredni kontakt 

z dziećmi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym czy dana osoba nie figuruje. Wymóg 

posiadania takiej dokumentacji wynika z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym( Dz.U. z 2018 r. poz. 405). 

Pracownicy zatrudnieni na stanowisku urzędniczym w przedszkolu, posiadają zaświadczenie 

poświadczające, ze nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym (art. 6 ust 3 pkt. 2 ustawa z dnia 21 

listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz.U. 2019r. poz 1282 t.j.) oraz posiadają aktualną 

ocenę okresową dokonywaną nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy art. 27 

ustawy o pracownikach samorządowych 

 

ad 2. W roku 2021 Pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem o nagrodę Prezydenta Miasta Przemyśla, 

wniosek został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2021 r. podjęta została Uchwała 
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Nr 5A/2021/2022 z dnia 14.09.2021. Nauczyciel spełniał wymagania, tj. staż pracy – 35 lat oraz posiadał 

wyróżniającą ocenę pracy z dnia 28.01.2020 r. Nagroda została wypłacona w dniu 15.10.2021 r. (Lista 

wypłat: NP10/N.Prez./2021). 

W roku 2021 dyrektor przyznał 2 nagrody dyrektora. Wnioski zostały sporządzone w dniu 

14.09.2021, zaopiniowane zostały przez Radę Pedagogiczną w dniu 14.09.2021 r.( Protokół Nr 

3/2021/2022 z dnia 14.09.2021, Uchwała Nr 5A/2021/2022 z dnia 14.09.2021r.) Data sporządzenia 

wniosków jest zgodna z § 3 ust. 6 Uchwały 117/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 lipca 2009r. 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród za 

osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Przemyśl, zgodnie z którym wnioski o  przyznanie nagrody należy składać do 

15 września każdego roku odpowiednio do dyrektora szkoły lub Prezydenta Miasta Przemyśla. 

Nauczyciele spełniali wymagania dotyczące stażu pracy oraz posiadali aktualne oceny pracy. Nagrody 

zostały wypłacone w dniu 15.10.2021r. (Lista wypłat: ND/10/N.Dyr/2021) Wysokość nagród, dla 

2 nauczycieli wyniosła 2892 zł brutto, dla jednego nauczyciela 1446 zł brutto.  Zgodnie z § 13  Uchwały 

Nr 46/2009 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu 

wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Miasto Przemyśl, nagroda dyrektora szkoły wynosi od 35% do 85% kwoty bazowej, tj. minimalna 

wysokość nagrody w roku 2021 wynosiła 1238,23 złotych, a maksymalna 3007,13 złotych. Dyplomy 

przyznania nagród znajdują się w teczkach akt osobowych nauczycieli. 

Pani dyrektor nie przyznawała nagród innym pracownikom przedszkola. 

W okresie objętym kontrolą Pani dyrektor wymierzała karę porządkową pracownikowi obsługi 

w postaci upomnienia z wpisem do akt osobowych. 

 

Ad 3. 

 Dyrektor przedszkola występował z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień dla nauczycieli m.in.: z wnioskiem o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej dla 3 

nauczycieli oraz z wnioskiem o przyznanie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla 2 

nauczycieli.  Wnioski zostały zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną w dniu 28.01.2021 r. (Uchwała 

Nr 8/2020/2021), nauczyciele posiadali aktualne oceny wyróżniające, wnioski zostały złożone 

w terminie. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Pouczenie: 

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu 

kontroli umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Zastrzeżenia, wraz z uzasadnieniem 

należy złożyć na piśmie Prezydentowi Miasta Przemyśla w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu 

kontroli. 
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Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni od 

daty jego otrzymania złożyć Prezydentowi Miasta Przemyśla pisemne wyjaśnienie odmowy. 

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla zarządzającego 

kontrolę i kierownika jednostki kontrolowanej. 

 

Protokół został przekazany kierownikowi kontrolowanej jednostki przez przeprowadzającego kontrolę 

w dniu 10.06.2022 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data i podpis przeprowadzającego kontrolę)                             (data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej) 

 

 

 


