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Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej w kierowanej przez Pana 
jednostce w zakresie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw stwierdzono, iŜ w okresie objętym kontrolą wystąpiły 
nieprawidłowości i uchybienia. 
Wynikały one z wadliwej interpretacji przepisów dotyczących wynagradzania za 
godziny ponadwymiarowe, zawartych w Regulaminie wynagradzania na rok 2006, 
będącym załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Rawskiego z dnia 30 grudnia 
2005r. : 
 

1. W zakresie ewidencji i rozliczania godzin ponadwymiarowych 
W „  wykazach godzin dydaktyczno-wychowawczych odbytych w okresie 
od…do… ”  za poszczególny miesiąc prowadzonych przez nauczycieli na 
luźnych kartkach, wykazywana tygodniowa suma godzin, od poniedziałku do 
piątku, tj. godziny faktycznie przepracowane, średnia godzin (zwolnienie 
lekarskie, opieka nad dzieckiem, wiosenne ferie świąteczne i inne - kurs, 
konferencja, szkolenie), nauczanie indywidualne, zajęcia fakultatywne oraz 
zastępstwa, pomniejszona o obowiązujące pensum dla nauczyciela stanowiła 
ilość godzin  ponadwymiarowych do zapłaty. 
Rozliczenia te parafowane były przez Wicedyrektora Szkoły, Panią Cezarę 
Sztaba bez pieczątki i bez daty oraz przekazywane sekretarzowi szkoły do 
sporządzenia zbiorczego wykazu godzin ponadwymiarowych nauczycieli 
Liceum Ogólnokształcącego za okres od … do …, ze  wskazaniem ilości 
godzin, stawki godzinowej i  kwoty do wypłaty. 
 W wykazach nauczycieli wielokrotnie niestarannie prowadzonych (godziny 
przeprawiane, korektorowane, błędnie sumowane) odnotowywane były 
zarówno przez Wicedyrektora Szkoły Panią Cezarę Sztaba jak i nauczyciela 
inne informacje dotyczące zrealizowanych godzin m.in. „potrącić … godzin”  
i inne zajęcia. 
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Z uwagi na pojawiające się niewłaściwe zapisy w „wykazach godzin 
dydaktyczno-wychowawczych” nauczycieli, tj. wykazane godziny podczas 
urlopu okolicznościowego bądź zwolnienia lekarskiego, a takŜe mylnego 
spisania ilości godzin z indywidualnych wykazów do zbiorczego okresowego 
zestawienia ilości przepracowanych godzin, w celu sporządzenia listy wypłat, 
wystąpiły następujące nieprawidłowości (str. 61- 65 prot.) : 
 

- nadpłata dla 5 nauczycieli za 12 godzin, w wysokości 361,52zł. z tytułu 
błędnie rozliczonych godzin ponadwymiarowych przez nauczycieli 
korzystających z urlopu okolicznościowego z tytułu opieki nad 
dzieckiem, 

 
- nadpłata błędnie rozliczonych 9 godzin doraźnych zastępstw na kwotę 

w wysokości 246,51zł dla 1 nauczyciela przebywającego na zwolnieniu 
lekarskim w dniach 2-3 listopada 2006r. w ilości odpowiednio 2 i 3 
godzin zastępstw oraz 3 godzin zastępstw w dniu Wszystkich Świętych. 
Takie sytuacje są niedopuszczalne i nie powinny mieć miejsca  
w przyszłości.  
 

- niedopłata dla 2 nauczycieli za 17 godzin w wysokości 436,76 zł.  
z tytułu błędnie sporządzonego zbiorczego wykazu za godziny 
ponadwymiarowe – w miesiącu lutym i październiku 2006roku. 

 
2. W przypadku wyraŜenia zgody na zatrudnienie w godzinach 

ponadwymiarowych nauczycieli w trakcie odbywania staŜu będącego 
warunkiem uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub 
dyplomowanego (art.35 ust.4 KN) - brak pisemnej zgody na pracę  
w godzinach ponadwymiarowych (str.10-11 prot.) 

 
Informując o powyŜszych nieprawidłowościach stwierdzonych w wyniku    

kontroli Zarząd Powiatu Rawskiego zobowiązuje Pana Dyrektora do podjęcia 
działań mających na celu ich usunięcie i zapobieŜenie powstawaniu  
w przyszłości. 

 
W tym teŜ celu zobowiązuję Pana Dyrektora do : 
 

1. Przestrzegania, bieŜącego analizowania i stosowania obowiązujących  
w zakresie funkcjonowania szkoły przepisów, w tym dotyczących zatrudniania 
nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych i wynagradzania za zrealizowane 
godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, jak równieŜ 
całej gospodarki finansowej jednostki. 

2. Dokonania zapłaty  za zrealizowane w roku 2006 godziny ponadwymiarowe.  
3. Dokonania zwrotu do budŜetu powiatu niesłusznie wypłaconego w roku 2006 

wynagrodzenia.  
4. Prawidłowego prowadzenia dokumentacji urzędowej. 

 
Sprawozdanie o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych naleŜy przedłoŜyć 

      w terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego. 
 
 Wystąpienie pokontrolne podpisał Wicestarosta Rawski Marian Krzyczkowski 


