Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach
2015
za rok .....................................................
(rok, za który składane jest oświadczenie)
Dział I
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej
i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów
i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności
dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych tj.
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach
(pełna nazwa jednostki organizacyjnej/komórki administracyjnej)

Część A
w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola
zarządcza.
Część B
X

w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna
kontrola zarządcza.

(Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II
oświadczenia).

Część C

nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
(Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które
zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II
oświadczenia).
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Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie
sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
monitoringu realizacji celów i zadań,
X
procesu zarządzania ryzykiem,
X
samooceny kontroli zarządczej, przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych
X
kontroli wewnętrznych,
X
kontroli zewnętrznych,
X
kontroli wewnętrznej,

audytu wewnętrznego,

innych źródeł informacji
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby
wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Dział II
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
1) Część dokumentów dotyczących procedur wewnętrznych w zakresie spraw
organizacyjnych wymaga aktualizacji w związku ze zmianami w prawie np.
regulamin pracy, regulamin premiowania, dokumentacji ochrony danych
osobowych, regulamin zamówień do 30 000 euro.
2) Regulamin organizacyjny oraz zakres uprawnień, odpowiedzialności i obowiązków
części pracowników wymaga dostosowania do aktualnie realizowanych celów
i zadań.
3) Dopracowania wymagają zasady zarządzania ryzykiem.
(Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość
kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu
administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli
zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności
działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania,
wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem).

_______________________
*niepotrzebne skreślić

2.

Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
L. p
1
2
3

Planowane działanie
Analiza
i
uaktualnienie
wewnętrznych
regulaminów,
procedur i instrukcji.
Aktualizacja zakresu uprawnień, odpowiedzialności i
obowiązków pracowników.
Dokonywanie przeglądu zasad zarządzania ryzykiem,
uwzględniając zmiany zachodzące w szkole i jej otoczeniu.

Termin realizacji
2016 r.
IV 2016 r.
VI 2016 r.

(Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej
w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji).
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Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli
zarządczej.
1.

Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:
1) Opracowano Instrukcję kancelaryjną wraz z rzeczowym wykazem (dokumenty
znajdują się obecnie w Archiwum Państwowym we Wrocławiu celem uzgodnienia ich
zapisów).
2) Opracowano Instrukcję archiwalną (dokumenty znajdują się obecnie w Archiwum
Państwowym we Wrocławiu celem uzgodnienia ich zapisów).
3) Opracowano we współpracy z Komisją Socjalną nowy Regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych, który obowiązuje od stycznia 2016 r. Regulamin
został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe działające na ternie szkoły.
4) Organizowano spotkania przełożonych, w tym dyrektora szkoły z pracownikami
w celu polepszenia przepływu informacji. Spotkania poświęcone były, m.in.:
a) Przedstawienie projektu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych,
b) Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez
dyrektora szkoły,
c) Przedstawienie informacji o pracy szkoły, w tym z realizacji celów i zadań,
d) Przedstawienie wyników ewaluacji zewnętrznej.
5) Wdrożono opracowany kwestionariusz ankiety dotyczącej samooceny kontroli
zarządczej, przeprowadzono ją wśród nauczycieli, opracowano wyniki i wnioski.

(Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie
w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego
dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu).

2. Pozostałe działania:
Opracowano:
1) Procedurę postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Siechnicach.
2) Procedurę rozpatrywania skarg i wniosków.

służbowymi

(Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy
niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte).
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