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PROTOK6LNR 26/2016

kontroli przeprowadzonej w:
Szkole Muzycznej I i II Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego,
81-402 Gdynia, ul. Biskupa Dominika 1.3a
przez:

Iwone Torkowska, - kierownika Biura Kontroli,
Jolante Araiknecht - glownego specjaliste BiuraKontroli,
Julie Trzebiatowska. - inspektoraBiuraKontroli,

na podstawie upowaznienia nr 26/2016 Prezydenta Miasta Gdyni z 19 grudnia
2016r.(SOO.077.127.2016)

do przeprowadzenia kontroli doraznej dotyczaeej:
1. dyscypliny pracy,
2. przestrzegania zasad regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
3. funkcjonowania Rady Rodzicow,
4. liczby absolwentow Szkoly Muzycznej I Stopnia kontynuuj^cych nauke

w Szkole Muzycznej II Stopnia - 2016 rok,

Kontrole przeprowadzono od 19 grudnia 2016 r. do 11 stycznia 2017 r.

Wkontrolowanym okresie Dyrektorem Szkoly byla Pani Ewa Galecka.

Wyjasnien w trakcie kontroli udzielali:
1. Pani Ewa Galecka - dyrektor,
2. - specjalista ds. plac,
3. - specjalista ds. kadr,
4. - gtowna ksiegowa,
5. - kierownik administracyjno-gospodarczy.

Woparciu o udostepniona. dokumentacje ustalono co nastepuje:
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I. PRZEPISY PRAWA

1. Ustawa z 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z pozn. zm.);
2. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. KartaNauczyciela (tekstjednolity
Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z pozn. zm.);
3. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1666 z pozn. zm.);
4. Rozporz^dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r.
wsprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy
oraz wynagrodzenia stanowia^cego podstawe obliczania odszkodowan, odpraw,
dodatkow wyrownawczych do wynagrodzenia oraz innych naleznosci
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289 z pozn. zm.);
5. Uchwala nr XXXVIII/850/09 Rady Miasta Gdyni z 16 grudnia 2009 r.
wsprawie zmiany uchwary nr XXVII/638/09 Rady Miasta Gdyni z 28 stycznia
2009 r. w sprawie przyjetia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli
poszczegolnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkolach/
placowkach prowadzonych przez Gmine Miasta Gdyni" zmienionej
przez uchwale nr XXXIII/743/09 Rady Miasta Gdyni z 24.06.2009 r.

II. DYSCYPLINA PRACY

Regulamin Pracy Szkoly Muzycznej, zwany dalej Regulaminem ustala
organizacje i porz^dek pracy w szkole oraz zwiazane z tym prawa i obowiajzki
pracodawcy i pracownikow. Postanowienia Regulaminu obowiajzuja. wszystkich
pracownikow bez wzgledu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy
oraz zajmowane stanowisko. Regulamin okresla prawa i obowiajzki pracodawcy
i pracownikow oraz czas pracy. Czasem pracy jest czas, w ktorym pracownik
pozostaje w dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania
pracy. Czas pracy jest regulowany odmiennie dla poszczegolnych grup
pracownikow. Dlapracownikow pedagogicznych czas pracy wynika z planu
zajec dydaktycznych, opracowanego i zatwierdzonego na podstawie arkusza
organizacji szkoly oraz planudydaktyczno-wychowawczego szkoly.
Natomiast dla pracownikow administracji i obslugi czas pracy wynosi 40 godzin
w pieciodniowym tygodniu pracy (od poniedzialku do piatku) i realizowany jest
zgodnie z opracowanym harmonogramem. Czas pracy nalezy wykorzystywac
w pelni na prac? zawodowa^.
Kazdy pracownik obowiqzany jest potwierdzac obecnosc w pracy na liscie
obecnosci, kontrola list oraz prowadzenie adnotacji na tych listach nalezy
do kierownika administracyjno-gospodarczego.
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Kazde wyjscie ze szkoly przez pracownika wgodzinach pracy winno bye
odnotowane wksiazce wyjsc, ktora znajduje sie u kierownika administracyjno-
gospodarczego.
Zgodnie zart. 42 ust. 7a ustawy z26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (J»t Dz.U.
z 2016 r., poz. 1379), zajecia i czynnosci realizowane wramach czasu pracy
nauczyciela, sa. rejestrowane i rozliczane wokresach tygodniowych
odpowiednio wdziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajec.
Pracodawca prowadzi ewidencje czasu pracy celem prawidtowego ustalenia
wynagrodzenia za prace i innych swiadczen zwia.zanych z praca.,
zuwzglednieniem pracy wgodzinach ponadwymiarowych. Dzialalnosc szkoly
jest dwuzmianowa i dotyczy wszystkich pracownikow szkoly.
Wynagrodzenie za prac<? przysluguje pracownikowi wwysokosci okreslonej
wumowie o prace. Zasady i wysokosc wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkow zawysluge lat dla pracownikow pedagogicznych, dodatkow
funkcyjnych i motywacyjnych oraz dodatkow za warunki pracy, wynagradzania
za godziny ponadwymiarowe i dorazne zastepstwa, nagrody oraz inne
swiadczenia wynikaja.ee ze stosunku pracy okresla uchwala Rady Miasta Gdyni.
Natomiast zasady wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen
zwia^anych zpraca. dla pracownikow administracji i obslugi okresla
Ponadzakladowy Uklad Zbiorowy Pracy dla pracownikow niebed^cych
nauczycielami, zatrudnionych wszkolach prowadzonych przez Miasto Gdynia.
Pracownikowi przysluguje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego.
Pracownicy pedagogiczni wykorzystuja. urlopy zgodnie zKartq Nauczyciela.
Obowiijzkiem pracownika jest punktualne rozpoczynanie pracy. Wprzypadku
uzasadnionej nieobecnosci pracownik powinien niezwlocznie, nie pozniej niz
wci^gu dwoch dni zawiadomic pracodawce oprzyczynie nieobecnosci wpracy.
Pracownik zgodnie z Regulaminem jest zobowia.zany przestrzegac przepisow
BHP i ochrony przeciwpozarowej.
Regulamin obowiazuje od 1stycznia 2003 roku i zostal wprowadzony na czas
nieokreslony.

Kazdy zpracownikow ma obowi^zek zapoznac sie z Regulaminem, co nalezy
potwierdzac wlasnorecznym podpisem.

Dyrektor Szkoly, Pani Ewa Galecka, oswiadczyla wprotokole zustnych
wyjasnien z29.12.2016 r., ze trzech nauczycieli Szkoly beda.cych cztonkami
orkiestry Polskiej Filharmonii Baltyckiej im, Fryderyka Chopina uczestniczylo
wtournee orkiestry po Stanach Zjednoczonych Ameryki. Z danych pozyskanych
ze strony internetowej Filharmonii wynika, izwsklad orkiestry w trakcie
tournee wchodzili nastepuj^cy nauczyciele szkoly:
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Tournee odbywato sie w okresie od 13 stycznia do 20 marca 2016 r.
i obejmowalo 48 koncertoww 19stanach.
Kontrolujgce ustalily, ze
zwrocili sie do Dyrektor Szkoly z proSba. o udzielenie urlopow bezplatnych
na okres tournee. Taka zgodeotrzymali, na okres od 13.01.
do 18.03.2016 r., a na okres od 14.01. do 24.03.2016 r. Ustalono
na podstawie list plac, ze za ww. okresy nie wyplacono im wynagrodzenia i nie
naliczono pochodnych od wynagrodzen. Brak tez podpisow tych nauczycieli
na listach obecnosci.
Wokresie urlopow bezplatnych zatrudniono nauczycieli na zastepstwo
na podstawie umow o prace. Za zostal zatrudniony

nauczyciel gry na (od 13.01. do 18.03.2016 r.),
za _ nauczycielka
gryna (od 14.01. do 24.03.2016 r.).

Zgodnie zwyjasnieniami Dyrektor Galeckiej, nauczyciel
gryna

zajecia, ktore nie odbyly sie z uwagi najego wyjazd do USA,
odpracowal wokresie od wrzesnia 2015 r. do stycznia 2016 r. oraz wokresie
od marca do kwietnia 2016 r. Z uwagi na to, ze nie mozna bylo znalezc
nauczyciela gry na ktory by zast^pil Dyrektor
Galecka zgodzila si? na odpracowanie nieobecnosci.
Kontroluj^ce stwierdzily, iz podpisal listy obecnosci wokresie
od 13 stycznia do 19 marca 2016 r. z wlasnonjcznym dopiskiem o godzinie
rozpoczecia i zakonczenia zajec (poz. na listach obecnosci).
Wdzienniku lekcyjnym przedmiotu w Szkole Muzycznej I Stopnia
znajduje sie 6kart indywidualnych uczniow, wktorych potwierdzono obecnosci
lub nieobecnosci uczniow od 13 stycznia do 19 marca 2016 r. oraz przebieg
pracy uczniow www. okresie podpisany przez Ponadto
znajduja. sie karty zajec
wktorych potwierdzono obecnosci i nieobecnosci oraz przebieg pracy wci^gu
roku szkolnego w dniach od 13 stycznia do 19 marca 2016 r. Przebieg pracy
podpisany jest przez
Wdzienniku lekcyjnym przedmiotu wSzkole Muzycznej II Stopnia
znajduja. sie 3karty indywidualne uczniow, wktorych potwierdzono obecnosci
lub nieobecnosci uczniow od 13 stycznia do 19 marca 2016 r. oraz przebieg
pracy uczniow www. okresie podpisany przez Ponadto
znajduje sie karta zajec wktorej potwierdzono obecnosci
i nieobecnosci oraz przebieg pracy w ciaj,u roku szkolnego w dniach od 13
stycznia do 19 marca 2016 r. Przebieg pracy podpisany jest przez
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Wwyjasnieniach spisanych do protokolu potwierdzil,
ze wlistach obecnosci za okres od 13 stycznia do 19 marca 2016 r. znajduja. sie
jego podpisy. Potwierdzil, ze to on wypetnial dzienniki lekcyjne za ww. okres.
Wyjasnil, ze zajecia wpisywal wdziennik wkolejnosci, wjakiej powinny sie
odbywac, aby zachowac cicjglosc procesu nauczania w dzienniku. Wedlug
wyjasnien odpracowal on wszystkie zajecia
z okresu tourne poczawszy od polowy wrzesnia 2015 r. Nie pamietal, czy
odpracowywal zajecia po powrocie z USA. Wedlug
wypelnial on druki odpracowywania zajec. Nie pamieta, komu oddal druki
odpracowanych godzin. wyjasnil, ze daty koncertow uczniow,
przesluchari czy kursow wokresie jego wyjazdu sa. rzeczywiste. Uczniowie
uczestniczyli wnich pod opieka. rodzicow lub samodzielnie (uczniowie dorosli).
Kontroluj^cym nie okazano zadnego dokumentu, ktory by potwierdzal
odpracowanie godzin dydaktycznych przypadajacych w terminie udzialu

w tournee orkiestry Polskiej Filharmonii Baltyckiej po Stanach
Zjednoczonych Ameryki. Zgodnie z wyjasnieniami Dyrektor Galeckiej,
potwierdzenia odpracowania godzin dydaktycznych wszystkich nauczycieli
sq niszczone po zakonczeniu kazdego szkolnego.

Za okres udzialu wtournee wyplacono wynagrodzenie
lacznie z godzinami ponadwymiarowymi stalymi (listy gtowne nauczycieli:
listy wyplat nr 1,13, 29; godziny ponadwymiarowe nauczycieli: listy wyplat
nr 7, 26, 33; srednia urlopowa nauczycieli: listy wyplat nr 22, 71, 86).
Ustalono, ze wokresie od 15 do 28 lutego 2016 r. (okres ferii szkolnych)

przebywal na urlopie wypoczynkowym. Nie odnotowano
nieobecnosci za pozostaly okres trwania tournee. Kontrolujace ustalily ponadto,
±Q nie otrzymal na okres trwania tournee polecenia
wyjazdu sluzbowcgo, gdyz nie dotyczylo to pracy szkoly (zweryfikowano
delegacje nauczycieli zokresu Ikwartalu 2016 roku oraz ustalono, ze jedyna
delegacja zagraniczna w2016 roku zwicjzana byla zwyjazdem nauczyciela
Szkoly do Czech).

Wzwiazku zbrakiem potwierdzenia odpracowania zajec przez
i dokonaniem przez niego potwierdzenia obecnosci na listach

obecnosci i prowadzenia zajec wdziennikach lekcyjnych wokresie
uczestnictwa wtournee Polskiej Filharmonii Baltyckiej po USA, wdniu
4stycznia 2017 r. zlozono zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej wGdyni
omozliwosci popelnienia przestepstwa. Przestepstwa polegaj^cego
na falszowaniu dokumentacji czasu pracy zatrudnionego
wcharakterze nauczyciela wokresie od 13 stycznia do 20 marca 2016 r.
Tak sporz^dzona dokumentacja stanowila podstawe do wyplaty ze srodkow
szkoly nienaleznego wynagrodzenia.



Ustalono, ze l^czna kwota wynagrodzeniawyplaconego
za okres jego udzialu w tournee (z wyl^czeniem okresu urlopu

wypoczynkowego) wynosi 13.071,82 zl. Powyzsza kwota obejmuje
wynagrodzenie brutto (w tym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i srednia. urlopow^ wyplacona. za godziny ponadwymiarowe z okresu trwania
tournee - wyplacona. w lutym, lipcu i sierpniu 2016 roku)oraz pochodne
od wynagrodzen.

Podczas weryfikacji delegacji nauczycieli z okresu I kwartalu 2016 roku
kontroluja.ce stwierdzily, ze polecenia wyjazdu sluzbowego, dotycza.ce wyjazdu
4 nauczycieli Szkoly do Poznania wdniu 5 marca 2016 r. na XXIV Poznariski
Konkurs Instrument6w Detych Drewnianych, nie zostaly ujete w rejestrze
delegacji. Ponadto ww. polecenia wyjazdu sluzbowego nie posiadaja. numerow.

III. PRZESTRZEGANIE ZASAD REGULAMINU PRACY RADY
PEDAGOGICZNEJ

W art. 40 - 43 ustawy z 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty okreslono sklad
i zadania rady pedagogicznej. Zgodnie z ww. przepisami w sklad rady wchodza.
dyrektor szkoly i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodnicz^cym
rady pedagogicznej jestdyrektor szkoly. Zebrania rady pedagogicznej
organizowane sa. przed rozpoczeciem roku szkolnego, w kazdym semestrze
wzwiazku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniow, po zakonczeniu
rocznych zajec dydaktyczno-wychowawczych oraz wmiar? biez^cych potrzeb.
Zebrania rady moga bye organizowane na wniosek organu sprawuj^cego nadzor
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoly, rady szkoly, organu prowadza,cego
szkole albo co najmniej 1/3 cztonkow rady pedagogicznej. Przewodnicz^cy
prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
zazawiadomienie jej czlonkow o terminie i porzadku zebrania zgodnie
z regulaminem rady.
Dyrektor szkoly przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niz dwa razy
w roku szkolnym, ogolne wnioski wynikaja.ee ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o dzialalnosci szkoly.
Zgodnie z ww. ustawa do kompetencji stanowia.cych rady pedagogicznej nalezy:

• zatwierdzanie planow pracy szkoly,
• podejmowanie uchwal wsprawie klasyfikacji i promocji uczniow,
• podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentow

pedagogicznych w szkole,
• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoly,
• podejmowanie uchwal wsprawie skreslenia z listy uczniow,
• ustalanie sposobu wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznego

w celu doskonalenia pracy szkoly. ****
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Rada pedagogicznaopiniuje w szczegolnosci:
• organizacj? pracy szkoly, w tym tygodniowy rozklad zajec edukacyjnych,
• projekt planu finansowego szkoly,
• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczen, nagrod i innych

wyroznien,
• propozycje dyrektora szkoly w sprawach przydzialu nauczycielom stalych

prac i zajec w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych
platnych zajec dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych.

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwal rady pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa, o czym niezwlocznie zawiadamia organ prowadz^cy szkole
oraz organ sprawuj^cy nadzor pedagogiczny. Organ sprawuj^cy nadzor
pedagogiczny o ile stwierdzi niezgodnosc uchwaly z przepisami prawa, uchyla
ja.. Rozstrzygniecie organu jest ostateczne.
Ponadto do kompetencji rady pedagogicznej nalezy przygotowanie projektu
statutu szkoly albo jego zmian. Rada pedagogiczna moze takze wystajric
z wnioskiem o odwolanie nauczyciela ze stanowiskadyrektora lub innego
stanowiska kierowniczego w szkole.
Uchwaly rady pedagogicznej podejmowane sa, zwykla. wiekszoscia. glosow
w obecnosci co najmniej polowy jej czlonkow.
Rada ustala regulamin swojej dzialalnosci.
Wszystkie zebrania rady pedagogicznej sa. protokolowane.
Osoby biora.ce udzial w zebraniu rady pedagogicznej sa. obowiazane
do nieujawniania spraw poruszonych na zebraniu rady pedagogicznej, ktore
moga. naruszac dobra osobiste uczniow lub ich rodzicow, a takze nauczycieli
i innych pracownikow szkoly.

WSzkole Muzycznej regulacje dotycza.ce rady pedagogicznej znajduja. si?
w § 5 statutu Szkoly Muzycznej I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego
wGdyni. Wtych przepisach ujeto zasady wymienione w ustawie o systemie
oswiaty. Dodano kompetencje rozpatrywania odwolania uczniow od nalozonych
kar. Ponadto zapisano, ze nauczyciele, podczas lub w zwiazku z pelnieniem
obowiajzkow sluzbowych, korzystaja. z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych.
W Szkole Muzycznej obowiazuje „Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoly
Muzycznej I i II stopnia w Gdyni" z 26 wrzesnia 2007 r. Poza zasadami
okreslonymi w ustawie z 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty oraz w statucie
szkoly, regulamin szczegolowo reguluje obowi^zki przewodnicza.cego
i obowiajzki czlonkow rady pedagogicznej.
Obowiazki przewodnicz^cego, poza wymienionymi w ustawie, to:

• prawidlowa realizacja uchwal rady,
• tworzenie atmosfery zyczliwosci i zgodnego wspoldzialania czlonkow

rady pedagogicznej,
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• oddzialywanie na postaw? nauczycieli, zach?canie do podnoszenia
kwalifikacji, doskonalenia zawodowego, uzyskiwania wyzszych stopni
awansu zawodowego,

• dbalosc o autorytet rady pedagogicznej oraz ochron? praw i godnosci
nauczycieli,

• zapoznawanie nauczycieli z obowia.zuja.cymi przepisami prawnymi
w zakresie szkolnictwa.

Obowia.zki czlonkow rady pedagogicznej poza wymienionymi w ustawie to:
• podejmowanie uchwal w sprawie wprowadzania programow szkolnych

po ich zaopiniowaniu przez rade rodzicow,
• wspoltworzenie atmosfery zgodnego wspoldzialania dla dobra szkoly,
• przestrzeganie dyscypliny na zebraniach rady pedagogicznej,
• przestrzeganie postanowieh obowia.zuja.cego prawa szkolnego oraz

wewn?trznych zarza.dzeh dyrektora szkoly,
• uczestniczenie w zebraniach, pracach, komisjach, do ktorych zostali

powolani i skladanie sprawozdan z przydzielonych zadah,
• permanentne doskonalenie zawodowe,
• realizowanie uchwal rady pedagogicznej,
• usprawiedliwianie nieobecnosci na posiedzeniach rady pedagogicznej,

zebraniach i komisjach.
Regulamin ustala, ze zebrania rady pedagogicznej sa. organizowane w czasie
pozalekcyjnym.
W komentarzach do ustawy o systemie oswiaty wskazuje si?, ze ustalenie
regulaminu rady pedagogicznej jest obowiazkiem i powinno nasta.pic
na pierwszym posiedzeniu, jako pierwszy punkt. Tresci regulaminu ustawa nie
okresla, mozna jednak przypuszczac, ze powinien on bye rozwini?ciem
i uszczegolowieniem przepisow ustawy oraz statutu szkoly w zakresie, w jakim
przepisy tych aktow reguluja. ustroj i dzialalnosc rady pedagogicznej,
na przyklad :

• prawa i obowia.zki czlonkow rady pedagogicznej (np. obowia^zek
stawiennictwa na zebraniach rady, wymaganie usprawiedliwienia
nieobecnosci i sposob usprawiedliwienia, prawo udzialu w dyskusji,
prawo glosu i sposob jego oddawania),

• sposob zwolywania i odbywania zebran (np. termin, w jakim
przewodnicz^cy rady informuje czlonkow o dacie zebrania, sposob tego
informowania, sposob glosowania, powolanie komisji skrutacyjnej, prawo
wnoszenia zastrzezen do uchwaly),

• sposob prowadzenia i udost?pniania protokoiow (np. uprawnienia
do podpisywania protokoiow, zglaszanie zastrzezen do tresci protokoiow
i jej prostowanie, zasady dokonywania skreslen i poprawek, prawo
do wgla^du do ksi?gi protokoiow, prawo do wydawania wierzytelnych
odpisow protokolu).

Gup^A.
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W przepisach ustawy i regulaminie mowa jest o tzw. tajemnicy rady
pedagogicznej. Tajemnica nie obejmuje wszystkich kwestii poruszanych
na posiedzeniu rady pedagogicznej. Dotyczy tylko sprawmogaxych naruszac
dobro osobiste uczniow lub ich rodzicow, nauczycieli, innych pracownikow
szkoly.
Wpismiennictwie przyj?to zasad?, ze protokoly z zebran rady pedagogicznej sa.
danymi publicznymi stanowia.cymi informacj? publiczna. w rozumieniu ustawy
z 6 wrzesnia 2001 r. o dost?pie do informacji publicznej. Jako takie powinny
zostac udost?pnione na za.danie chyba, ze istnieja. podstawyz art. 5 wyla.czaja.ce
udost?pnienie informacji publicznej, zas w takim przypadku stanowisko
dyrektora szkoly -jako organu wlasciwego do zalatwienia wniosku - powinno
przybrac postac decyzji odmawiaj^cej dost?pu do informacji publicznej.

Kontroluja.cym okazano ksi?g? protokoiow z posiedzeh rady pedagogicznej.
Protokoly sporzadzane sa. pismem odr?cznym, podpisane sa. przezprotokolanta
i dyrektora szkoly.

Kontroluja.ce zapoznaly si? z trescia. losowo wybranych protokoiow
(z 16czerwca2016 r., 24 czerwca 2016 r., 26 pazdziernika 2016 r.).
Wprotokole z 16 czerwca 2016 r. z posiedzenia rady pedagogicznej, na ktorej
zajmowano si? klasyfikacja. roczna. uczniow i opinia. w sprawie arkusza
organizacyjnego szkoly na rok szkolny 2016/2017 nie zapisano liczby obecnych
nauczycieli oraz liczby nieobecnych pedagogow usprawiedliwionych.
Na za.danie kontroluj^cych okazano list?obecnosci na posiedzeniu Rady, ktora
nie byla dola^czona do protokolu.

W protokole z posiedzenia sprawozdawczej rady pedagogicznej z 24 czerwca
2016 r. takze nie zapisano liczby obecnychnauczycieli i liczby nieobecnych
usprawiedliwionych, czyli nie mozna stwierdzic, czy zostal zachowany
ustawowy wymog quorum. W ww. przypadkach naruszono przepisy art. 43
ust. 1 ustawy o systemie oswiaty.
W ww. protokolach nie okreslono sposobuprzeprowadzenia glosowan.

Wprotokole z 26 pazdziernika 2016 r. okreslono liczb? uczestnicz^cych
nauczycieli oraz liczb? osob nieobecnych usprawiedliwionych. W sprawie
podj?cia uchwaly dot. zaopiniowania kandydatury obecnej dyrektor na kolejna.
kadencj? zarza.dzono tajne glosowanie i podano w protokole liczb? glosow
za, przeciw i wstrzymuj^cych si?. W innych protokolach w sprawie przyj?cia
uchwal stosuje si? okreslenia „uchwai? podj?to jednomyslnie" lub „uchwal?
podj?to wi?kszoscia. glosow", przy czym nie okreslono liczbowo tej
„wi?kszosci" oraz sposobu glosowania.
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Zwazywszy ww. stan faktyczny zdaniem kontroluja.cych regulamin rady
pedagogicznej Szkoly winien bye zredagowany na nowo lub obecnie
obowia.zuja.ca tresc winna bye uzupelniona m. in. o postanowienia okreslaja.ee
sposob zwolywania rady, terminy zwolywania, sposob glosowania, prawo
wnoszenia zastrzezen do uchwal, zglaszanie zastrzezen do tresci protokoiow
i jej prostowanie, zasady dokonywania skresleh i poprawek, prawo
do wglaxlu do ksi?gi protokoiow, prawo do wydawania wierzytelnych odpisow
protokolu. W protokolachz posiedzeh rady pedagogicznej nalezy bezwzgl?dnie
wpisywac liczb? osob uczestnicz^cych w posiedzeniu oraz liczb? glosow
oddanych za oraz przeciw glosowanej uchwale rady. Bardzo waznymjest
okreslenie warunkow wgla.du czlonkow rady pedagogicznej do protokoiow
z posiedzehrady bez koniecznosci korzystania z przepisow o dost?pie
do informacji publicznej.

IV. FUNKCJONOWANIE RADY RODZICOW, WSPOLPRACA

Z DYREKCJA SZKOLY

Regulamin Rady Rodzicow Szkoly Muzycznej I i II Stopnia im. Zygmunta
Noskowskiego okresla organizacj? i dzialalnosc Rady Rodzicow na podstawie
art. 53 i 54 ustawy z 7 wrzesnia 1991 r. o systemie swiaty.
Rad? Rodzicow stanowi zespol ludzi wybrany w wyborach demokratycznych
sposrod rodzicow uczniow szkoly, jest cialem kolegialnym reprezentuja.cym
interes rodzicow. Organ ten mi?dzy innymi reprezentuje rodzicow wobec
dyrekcji Szkoly i Rady Pedagogicznej, wspolpracuje z Rada. Pedagogiczna.,
a dyrektor Szkolyjest koordynatoremwspoldzialania poszczegolnych organow
i zapewnia kazdemu z organow mozliwosc dzialania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji.
Wybory do Rady Rodzicow powinny bye przeprowadzone na pierwszym
zebraniu rodzicow w kazdym roku szkolnym, najpozniej do 30 wrzesnia
bieza.cego roku szkolnego. Rad? rodzicow stanowi: przewodnicza.cy, zast?pca,
sekretarz i skarbnik. Gospodarka. finansowa. Rady zajmuje si? skarbnik.
Dzialalnosc finansowa jest kontrolowana przez dwuosobowa. Komisj?
Rewizyjna.. Komisja Rewizyjna raz w roku przedstawia sprawozdanie rodzicom
z wykonywanego nadzoru.
Zebrania Rady odbywaja. si? w miar? potrzeb, nie rzadziej niz dwa razy w roku
szkolnym i zwolywane sa. przezPrzewodnicza.cego Rady. Posiedzenia powinny
bye protokolowane, a podejmowanie uchwal powinno odbywac si?
w glosowaniu jawnym, zwykla wi?kszosciav glosow.

Kontroluja.cym okazano uchwaly podejmowane przez Rad? Rodzicow.
Rada Rodzicow gromadzi fundusze na dzialalnosc statutowa. Szkoly, ktore
pochodza. z dobrowolnych skladek rodzicow, z dochodow osia.ganych z imprez
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organizowanych przez Rad?, z darowizn i dotacji. Dyrektor Szkoly, Rada
Pedagogiczna, nauczyciele, a takze uczniowie poprzez rodzicow moga.
wnioskowac do Rady Rodzicow o srodki na wskazany eel.

Dnia3 stycznia 2017 r. Przewodnicza.ca Rady Rodzicow,
w protokole przyj?cia ustnych wyjasnieh potwierdzila

sklad Rady Rodzicow przeslany do Szkoly e-mailem 21 wrzesnia 2016 r.
Przewodnicza.ca poinformowata kontroluja.ee, ze podejmowane sa. uchwaly
dotycza.ee rozdysponowania srodkow finansowych na potrzeby Szkoly
Muzycznej. Srodki finansowe pochodza. od rodzicow uczniow z dobrowolnych
darowizn i wynosza. 45 zl w przypadku jednego dziecka ucz?szczajacego
do Szkoly i 25 zl za drugie dziecko. Kwoty te wplacane sa. miesi?cznie na rzecz
Rady Rodzic6w. W roku szkolnym 2015/2016 Rada Rodzicow dokonywala
zakupow po uprzedniej konsultacji i wskazaniu potrzeb przez nauczycieli lub
kierownikow sekeji. Zakupiono kserokopiark?, z ktorej korzystaja. uczniowie
Szkoly i rodzice. Dyrekcja Szkoly akceptowala zakup kserokopiarki do czasu
gdy okazalo si?, ze urzadzenie ma wrzutnik na monety (oplata zaskserowanie
1strony to koszt 10 gr). Zgodnie z wyjasnieniami Przewodnicza.cej, uczniowie
do czasu zakupu ksera przez Rad? Rodzicow nie korzystali z kserokopiarki
znajduja.cej si? w sekretariacie Szkoly. Z kolei z wyjasnieh Dyrektor Ewy
Galeckiej wynika, ze uczniowie korzystali i dalej korzystaja bezplatnie
z urza.dzen kseruja.cych znajdujacych si? wSzkole. Wroku szkolnym 2015/2016
zakupiono rowniez iawki betonowe, ktore ustawiono przed budynkiem Szkoly
oraz krzesla drewniane i stoliki, kt6re rozmieszczono w pomieszczeniu
nieopodal szatni. Rada Rodzicow przekazywala rowniez srodki pieni?zne
na konto Szkoly. Z rozdysponowania tych srodkow dyrektor Pani Ewa Galecka
zlozyla sprawozdanie za okres od wrzesnia do grudnia 2015 r. Kontroluja.cym
okazano rowniez sprawozdanie z rozdysponowanych srodkow Rady Rodzicow
za okres styczen-czerwiec 2016 r.
Wroku szkolnym 2016/2017 Rada Rodzicow podejmuje uchwaly i przekazuje
fundusze na realizacj? tychuchwal. Ze srodkow Rady Rodzicow do tej pory
pokrywala koszty wpisowego na konkursy (refundacja dotyczyla wszystkich
uczniow Szkoly). Inne koszty zwia.zane z wyjazdem ucznia na konkurs Rada
Rodzicow refundowala tym rodzicom, ktorzy partycypowali w uiszczania
skladek na Rad? Rodzicow. Zwyjasnieh Dyrektor Ewy Galeckiej wynika,
ze zakupiono r6wniez dwie gitary i pokrowiec do skrzypiec oraz pokrowce
na waltorni? i fagot. Zakup konsultowano zkierownikami sekeji. Dla Rady
Rodzicow przygotowane zostanie sprawozdanie finansowe informujace
o wydatkowanych srodkach, ktore pochodzily od Rady Rodzicow.
Wztozonych pisemnych wyjasnieniach Przewodnicza.ca Rady Rodzicow,

ocenila, ze lepiej wspolpracuje si? z nauczycielami, niz
z dyrektorka Szkoly.
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Kontroluja.ce stwierdzaja., ze wspolpracana linii Dyrektor szkoly
Rodzicow nie jest satysfakcjonuja.ca dla obu stron.

V. ABSOLWENCI SZKOLY MUZYCZNEJ I STOPNIA,

KONTUNUACJA NAUKI W SZKOLE II STOPNIA

Rada

Rok szkolny Liczba absolwentow

szkoly I stopnia
ogolem

Liczba absolwent6w

szkoly I stopnia
kontynuuj^cych

nauky w szkole II
stopnia

% absolwentow

szkoly I stopnia
kontynuujijcych

nauke. w szkole II
stopnia do liczby

ogolem

2013/2014 28 10 36

2014/2015 30 13 43

2015/2016 35 11 31

Zdaniem dyrektor Galeckiej na liczb? uczniow kontynuuj^cych nauk? w szkole
II stopnia ma wplyw:
- nie kazdy z uczniow chce opanowac gr? na instrumencie na profesjonalnym
poziomie,
- uczniowie zamiejscowi wybieraja. szkol? w Gdahsku, przy ktorej znajduje si?
internat,
- przy rekrutacji na wyzsze uczelnie muzyczne niejest wymagane swiadectwo
ukohczenia szkoly muzycznej II stopnia, wymagane jest swiadectwo dojrzalosci.
Najcz?sciej podawane przyczyny rezygnacji z nauki w szkole muzycznej wg
dyrektor Galeckiej to:

• zmianamiejscazamieszkania,
• trudnosci z pol^czeniem nauki w szkole ogolnoksztalca.cej z nauka.

w szkole muzycznej,
• problemy zdrowotne,
• w przypadku uczniow zamiejscowych - brak internatu,
• w szkole II stopnia - rozpocz?cie studiow.

Niektore rezygnacje uczniow wplywaja. bez podania przyczyny.
Zgodnie z wyjasnieniami dyrektor Galeckiej, prowadzi onarozne formy
propagowania nauki w szkole muzycznej takie jak koncerty dlaprzedszkoli oraz
uczniow szkol podstawowych i gimnazjow. Koncerty odbywaja si? w sali
koncertowej i polegaja. na przyblizeniu instrumentow oraz muzyki.
Dzi?ki temu, ze koncerty odbywaja. si? w sali koncertowej szkoly mozna
zaprezentowac wszystkie instrumenty. Corocznie w kwietniu organizowane sa.
dni otwarte szkoly. Ponadto uczniowie uswietniaja. imprezy organizowane przez
miasto.
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Wszystkie koncerty organizowane przez Szkol? Muzyczna. odbywaja. si? w sali
koncertowej Szkoly.
W sali koncertowej znajduje si? system foniczny do zapowiedzi slownych
i naglosnienia instrumentow z konsoleta. i komputerem pozwalaj^cym
na rejestracj? koncertow, system wizyjny z projektorem i ekranem, oswietlenie
estrady za pomoca. sztankietow i szynoprzewodow z reflektorami LED oraz
system sterowania pozwalaj^cy na latwe sterowanie urzadzeniami za pomoca.
ekranu dotykowego i tabletu. System ten umozliwia nie tylko realizacj? imprez
szkolnyeh i rejestracj? koncertow dyplomowych uczniow, ale pozwala takze
na transmisj? koncertow z innych, zewn?trznych, sal koncertowych.
Koncerty szkolne organizowane sa. w ramach poszczegolnych sekeji
instrumentow zarowno I jak i II stopnia. Koncerty przeznaczone sa. dla uczniow
i ich rodzin. Podczas koncertow sala wypeiniona jest w ok. 60%.
Koncerty utrwalane sa. na plytach CD, ktore udost?pniane sa. rodzicom.
Szkola wspolpracuje z Centrum Kultury, organizuje Koncerty Festiwalu
Classica Nova.

W2016 r. podj?to inicjatyw? organizacji „Gdyhskich Wieczorow z Muzyka".
Pierwszy koncert odbyl si? 30.11.2016 r. Sala koncertowa wypeiniona byla
wowczas w ok. 75%. Nast?pny koncert odb?dzie si? w marcu 2017 r.
Wszystkie organizowane koncerty reklamowane sa. na stronie internetowej
Szkoly, na afiszach oraz w Ratuszu.
W okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dyrekcja Szkoly zorganizowala
w sali koncertowej 36 koncertow wewnataszkolnych oraz 9 koncertow
otwartych dla mieszkahcow Gdyni, szkol i przedszkoli w tym 2 koncerty
towarzysza.ee rozdaniu nagrod dla pracownikow sluzby zdrowia oraz rozdaniu
stypendiow Prezydenta Miasta Gdyni.
Ponadto cztery razy udost?pniono sal? koncertow^ Centrum Kultury w Gdyni.
Rozbudowa i modernizacja Szkoly byla realizowana w ramach projektu
pn.: „Przebudowa i rozbudowa Szkoly Muzycznej w Gdyni wraz z zakupem
niezb?dnego wyposazenia", wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 - 2013. Zgodnie z zapisami § 16 umowy
o dofinansowanie, beneficjent zobowi^zany jest do zapewnienia trwalosci
projektu przez okres 5 lat od daty finansowego rozliczenia projektu,
pod rygorem obowiazku zwrotu otrzymanej refundacji. Oznacza to, ze przez
okres trwalosci projektu beneficjent nie moze dokonywac zadnych modyfikacji
przyj?tych zalozeh.
Majac na uwadze powyzsze, komercyjne wykorzystanie sali koncertowej
mozliwe b?dzie dopiero po uplywie tego okresu. Ostatnia platnosc w ramach
projektu wplyn?la na konto Miasta Gdyni 16 lipca 2015 r. Okres trwalosci
projektu zakohczy si? zatem 15 lipca 2020 r. - po tym dniu b?dzie mozna
korzystac z sali na warunkach komercyjnych.
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VI. UWAGI KONCOWE

1. Kontroluja.ce stwierdzaja., ze na listach obecnosci i w dziennikach zaj?c
z w Szkole Muzycznej I i II Stopnia stwierdzono potwierdzenie
obecnosci nauczyciela tego przedmiotu oraz prowadzenia przez niego
zaj?c dydaktycznych w okresie 13.01. do 19.03.2016 r. Nauczyciel w tym
czasie uczestniezy! w tournee Polskiej Filharmonii Baltyckiej po Stanach
Zjednoczonych Ameryki Poinocnej.

2. Za okres nieobecnosci zwiazanej z tournee po USA, wyplacono
nienalezne wynagrodzenie (iacznie z pochodnymi)

w kwocie 13.071,82 zl.
3. W protokolach z posiedzeh Rady Pedagogicznej stwierdzono brak

okreslenia liczby osob uczestniczacych w posiedzeniach oraz liczby
pedagogow nieuczestnicz^cych- usprawiedliwionych, co powoduje, ze
nie mozna ustaltf czy zachowano ustawowy wymog quorum konieczny
dla podejmowania wiaza.cych uchwal Rady Pedagogicznej (art. 43 ust. 1
ustawy o systemie oswiaty).

4. Zdaniem kontrolujacych Regulamin Rady Pedagogicznej wymaga
uzupelnienia o elementy okreslone na str. 10 niniejszego protokolu.

5. W wyniku rozbudowy gmachu szkoly i zakupu nowego wyposazenia
Szkola Muzyczna pozyskala nowoczesnie wyposazona sal? koncertowa..
Zdaniem kontrolujacych sala ta winna bye cz?sciej wykorzystywana
na imprezy miejskie i koncerty dost?pne dla mieszkahcow Gdyni, tym
bardziej, ze Miasto nie dysponuje inna. sal^ koncertowa o takim
wyposazeniu i takich parametrach akustycznych.

Na tym protokol zakonczono.

Dyrektor Szkoly Muzycznej 1i II Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego
wGdyni - Pani Ewa Galecka - zapoznata si?z trescia. §§ 35, 36 ust. 2 i 37
Zarzadzenia nr 11/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z 31 sierpnia 2000 roku
wsprawie zasad przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Urz?du Miasta
Gdyni.
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Protokol sporzadzono w dwoch jednobrzmia.cych egzemplarzach, ktore
otrzymuja. Szkola Muzyczna I i II Stopnia im. Zygmunta Noskowskiego
w Gdyni, ul. Biskupa Dominika 13a oraz Biuro Kontroli a/a.

Dyrektor
Szkoly Muzycznej I i II Stopnia
im. Zygmunta Noskowskiego Kontrolujace:

DYREKTOR
Szkoly Muzycznej Ii II stopnia wGdyni /-v^'' *

mgr'Ewh Gaieeka •• • i-

IN^PEKTO?*

mgr Julia Trzebiatowska

Gdynia, 11 stycznia 2017 r.
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Pani Jolanta Armknecht,
giowny specjalista Biura
Kontroli, nie podpisala
protokolu, gdyz w dniu
sporz^dzenia protokolu
przebywala na zwolnieniu
lekarskim.


