
Protokół Nr 25k/13 

z  posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik 

odbytego w dniach 16.05.2013 r.  

 

 

Komisja w składzie: 

1. Bogumił Wąs – przewodniczący, 

2. Małgorzata Pietroczuk – członek, 

3. Andrzej Ochociński         - -„- 

4. Jan Miske                  - - ”- 

5. Tadeusz Kaczmarski       - -„- 

 

 Komisja analizowała arkusze organizacyjne ZSO w Kamienniku oraz ZSP w 

Karłowicach Wielkich. 

 

Wyjaśnień udzielali; 

Sekretarz Gminy  Pani Bogusława Zapotoczna-Pająk, Dyrektorzy Szkół Pani Renata Papuga 

oraz Pan Andrzej Łukasiewicz. 

 

 Komisja analizowała arkusze organizacyjne szkół podstawowych oraz gimnazjum i 

przedszkoli, którym organem prowadzącym jest Urząd Gminy.  

 W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku na rok szkolny 2013/2014 

zaplanowano, w SP – 6 oddziałów i 4 oddziały w Gimnazjum. W systemie tygodniowym 

zaplanowanych jest 422,5 godziny lekcyjne nauczycielskie.  Ogółem zatrudnionych jest 27 

nauczycieli . Pełnozatrudnionych jest 11 nauczycieli (18/18), natomiast na niepełnych etatach 

zatrudnionych jest; 

- 4 nauczycieli na 17/18 etatu 

- 1 nauczycieli na 16/18 etatu 

- 1 nauczycieli na 16.5/18 etatu 

- 1 nauczyciel na 13/18 etatu 

- 3 nauczycieli na 9/18 etatu 

- 1 nauczyciel na 1/18 etatu 

- 4 etaty łączone (przedszkole plus szkoła)  

 



SP Kamiennik 6 oddziałów: 

- klasa I   11 uczniów 

- klasa II  19 uczniów 

- klasa III  14 uczniów 

- klasa IV  13 uczniów 

- klasa V  15 uczniów 

- klasa VI  23 uczniów 

 

Gimnazjum cztery oddziały: 

- klasa I  23 uczniów 

- klasa IIA 21 uczniów 

- klasa IIB  18 uczniów 

- klasa III  20 uczniów 

 

 W Planie Organizacyjnym ZSO w Kamienniku funkcjonuje przedszkole w systemie 9 

godzinnym – zaplanowano jeden etat nauczycielski w przedszkolu w Szklarach oraz dwa 

etaty nauczycielskie w przedszkolu w Kamienniku, cztery etaty nauczycielskie są 

uzupełnieniem etatów nauczycielskich ze szkoły. 

 Zespół Szkolno Przedszkolny w Karłowicach Wielkich na rok szkolny 2013/2014 

zaplanowano 6 oddziałów. W systemie tygodniowym zaplanowanych jest 156 godzin 

lekcyjnych nauczycielskich. W szkole zatrudnionych jest 10 nauczycieli. Pełnozatrudnionych 

jest na pełnych etacie 8 nauczycieli (18/18), oraz dwa niepełne etaty; 

- 1 nauczyciel na 8/18 etatu 

- 1 nauczyciel na 12/18 etatu 

 

6 oddziałów: 

- klasa I  10 uczniów 

- klasa II  12 uczniów 

- klasa III 14 uczniów 

- klasa IV  11 uczniów 

- klasa V  6 uczniów 

- klasa VI  5 uczniów 

 

 



 Komisja nie przeprowadziła kontroli finansowej samorządowych placówek 

oświatowych z uwagi na urlop pracownika księgowości. Termin następnej kontroli będzie 

ustalony po powrocie pracownika z urlopu. 

   

 

Wnioski pokontrolne: 

 

 Z analizy arkusza organizacyjnego ZSO Kamiennik wynika, że w stosunku do 2012r. 

liczba godzin lekcyjnych nauczycielskich w wymiarze tygodniowym, w br. wzrosła o 9 

godzin, tj. zwiększenie z 413,5 godz. do 422,5 godz. 

 Z analizy arkusza organizacyjnego ZSP Karłowice Wielkie wynika, że w stosunku do 

2012r. liczba godzin lekcyjnych nauczycielskich w wymiarze tygodniowym, że w br. jest  

większa o 2 godziny, tj. zwiększenie ze 154godz. do 156 godz. 

 W dalszym ciągu będą refundowane przez UG 5 godzin nauczania języka 

niemieckiego, jedna godzina logopedii, jedna godzina pedagog szkolny, jedna godzina kółko 

matematyczne, jedna godzina kółko europejskie 

 Z analizy arkuszy organizacyjnych wynika, że w stosunku do roku ubiegłego wzrosła 

nieznacznie ilość godzin, co wpłynie na wzrost kosztów utrzymania placówek oświatowych. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Podpisy członków Komisji; 

 

1. ……………………………………………… 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

4. ……………………………………………… 

5. ……………………………………………… 

 


