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w odpowiedzi na skargę zL4lipca2O2Ir. dotyczącą braku nadzoru nad działalnoŚcią byłego Dyrektora Zespołu

Szkół Specjalnych nr 6 w Katowicach uprzejmie informuję, że w sprawie przeprowadzono postępowanie

wyjaśniające.

obowiązkiem dyrektora szkoły jest zapewnienie realizacji procesu dydaktycznego, w tym organizowanie

zastępstw za nieobecnych nauczycieli, Podczas kontroli przeprowadzonej w 2OI7 r. przez pracowników Wydziału

Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice nie stwierdzono nieprawidłowoŚci w tym zakresie. Zastępstwa były

przydzielane zgodnie z procedurą przyznawania godzin ponadwymiarowych i doraźnych, zaopiniowaną przez

Radę pedagogiczną Zespołu 1,4 września ZOLL r., a następnie wdrożoną przez dyrektora.

W placówce była prowadzona księga zastępstw, a nauczyciele wypełniali indywidualne karty. Stosowanie

procedury potwierdziły również kontro|e w zakresie realizacji zadań dyrektora szkoły jako kierownika zakładu

pracy dokonywane w ramach oceny pracy dyrektora w 2018 i 2019 r. Ponadto w 2018 r. Wydział Audytu

i Kontroli Urzędu__Miasta Katowice przeprowadził kontrolę w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

za2017 r., której wyniki są dostępne w Biuletynie lnformacji Publicznej pod adresem:

https://bip.katowice.eu/Urzad Miasta/Kontrole/dokument.aspx?idr=112636&menu=704.

Zauważam, że na liczbę godzin zastępstw doraźnych oraz godzin ponadwymiarowych, ujętych w arkuszu

o rga nizacji szkoły bezpośred nio wpływa nieobecność na uczycie l i.

odnośnie przyznawania wybranym nauczycielom dodatkowych wynagrodzeń ze środków publicznych

informuję, że dyrektor corocznie przygotowuje projekt planu finansowego, który jest realizowany zaraz po

podjęciu uchwały budżetowej. Centrum Usług Wspólnych w Katowicach oraz Referat analiz, budŻetu

i statystyki Wydziału Edukacji i Sportu prowadzą bezpośredni nadzór nad jego wykonaniem.

W tym stanie sprawy skargę należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie na podstawie art.238 ustawy zdniaL4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z2o2L r, poz.735 z późn, zm.) informuję, że w przypadku ponownego złożenia skargi w tej samej sprawie

bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymaĆ swoje stanowisko

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
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Katowice, 11- sierpnia 2021, r.
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