
                                                                                                     

Gorzyce, dnia 17.03.2022 r. 

 

PROTOKÓŁ  

Komisji Rewizyjnej 

z kontroli  Szkoły Podstawowej  

w  Czyżowicach 

 

Skład zespołu kontrolującego: 

1. Stanisław Zbroja – przewodniczący  

2. Katarzyna Koczwara – zast. przewodniczącego 

3. Eugeniusz Katryniok – członek 

4. Grzegorz Student - członek 

5. Piotr Zimny - członek  

Data rozpoczęcia kontroli: 10.03.2022 o godz. 13.00 

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu  

mgr Aleksander Kucza – Dyrektor Szkoły  

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali: 

1. Aleksander Kucza – Dyrektor Szkoły. 

Przedmiot kontroli                                                                       

  Komisja przyjęła następujący zakres kontroli:  

 
• analiza projektów organizacyjnych placówki w r. szk.: 2019/2020; 

2020/2021; 2021/2022 
• remonty w placówce w latach 2018 do 2021 - gospodarka 

finansowa,  

• przegląd infrastruktury szkoły 

 



Ad 1. Zespół Kontrolny zapoznał się projektami organizacyjnymi placówki 

na lata szkolne:  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022. 

Projekty organizacyjne zostały szczegółowo przeanalizowane. Wątpliwości 

Zespołu Kontrolnego wyjaśniał dyr. Aleksander Kucza. Wątpliwości 

dotyczyły ilości godzin psychologa, pedagoga, bibliotekarza, wychowawcy 

świetlicy.  W lutym br. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało fundusze 

na dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej:   - od 1  marca do 20 grudnia 2022 r.   mają być 

realizowane dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Jak wyjaśnił dyrektor – 

jest problem znaleźć specjalistów.  

Dyrektor omówił też pracę świetlicy, zaznaczył, że na obecną chwilę, nie 

ma potrzeby wydłużania godzin pracy ( świetlica jest gotowa przyjąć dzieci 

i młodzież w godzinach: 7.15 do 9.50 oraz  11.45 do 15.10.)  Dyrektor 

zaznaczył, że są sporadyczne prośby rodziców o wydłużenie godzin pracy 

świetlicy po godz. 15.10.                                          

Ad 2.  

Komisja Rewizyjna sprawdziła i przeanalizowała dokumenty związane z 

remontami  i zakupami, czy są zgodne z ustawą o zamówieniach 

publicznych. Podczas dyskusji dyrektor wyjaśnił wszystkie wątpliwości. 

Dużo uwagi poświęcono kosztom utrzymania i remontów starych pieców. 

Piece mają po 15 lat, były 2 razy remontowane. Średnie spalanie to około 

80 ton węgla na rok. Opał jest systematycznie dowożony do placówki 

zgodnie z ogłoszonym przetargiem.  

W przyszłości warto przeanalizować zmianę źródła ogrzewania budynku 

szkoły na gazowe – są technicznie możliwości. Wg dyrektora należy 

ocieplić najstarszą część budynku szkoły.  

Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag do wybranych przetargów.  

 Dyrektor również wspomniał o rozbudowie przedszkola, gdyż obecnie 

brakuje miejsc dla dzieci. Sołectwo Czyżowice rozbudowuje się, jest wiele 

młodych małżeństw, dlatego rosną potrzeby lokalowe dla przedszkolaków. 

(Gmina dokupiła obok przedszkola działkę na rozbudowę placówki).  



Nowym problemem dla SP Czyżowice jest umożliwienie dożywiania w 

szkole – od września 2022 r. szkoły muszą zapewnić możliwość 

skorzystania przez uczniów z posiłków.  Z prawnego punktu widzenia 

pozostaje bez znaczenia, w jaki sposób szkoła zorganizuje wyżywienie – 

czy poprzez własnych pracowników, czy też catering. Dyrektor w 

porozumieniu z organem prowadzącym rozważa możliwości realizacji tego 

zadania. 

Ad 3 

Komisja Rewizyjna zrobiła wizję na terenie szkoły. Szkoła jest dobrze 

prowadzona na bieżąco są wykonywane drobne remonty i naprawy przez 

woźnych. 

W N I O S K I z przeprowadzonej kontroli:  

nie wydano zaleceń. 

 

Podpisy osób udzielających wyjaśnień:                 Podpisy osób 

kontrolujących:  

 

1) …....................................        1) ….........................................  

2) …...................................       2) ….......................................                                                                 

3)…………………………………………..                                                                  

4)……………………………………………                                                                         

5)……………………………………………. 

 

 

 
 

 
 

 
 


