
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

w Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi im św. Jadwigi Królowej Polski 

za rok 2011 
  

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 Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi im. św. Jadwigi Królowej 
Polski 
Część A  
� w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. 
 

1. W szkole funkcjonuje i jest przestrzegany kodeks etyki zawodowej dla wszystkich pracowników 
szkoły. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły wspierają funkcjonowanie placówki 
3. Wszyscy pracownicy szkoły posiadają taki poziom wiedzy, umiejętności i doświadczeń, który 

pozwala im skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania i obowiązki. 
4. Opracowane zostały procedury dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
5. Uszczegółowiono procedury odbierania dzieci ze szkoły 
6. Poprawiono system funkcjonowania szkolnej świetlicy 
7. Każdy pracownik został poinformowany o zakresie informacji niejawnych zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych 
8. W szkole funkcjonuje odpowiedni rodzaj komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej z podmiotami 

współpracującymi ze szkołą 
9. dyrektor monitoruje poprawność skuteczność operacji finansowych 
10. Zidentyfikowane problemy są na bieżąco rozwiązywane. 
11. do oceny funkcjonowania kontroli zarządczej zobowiązane są tez inne osoby pełniące funkcję 

kierownicza w jednostce. 
12. Statut szkoły jest zgodny z zapisami prawa 
13. Respektowane są prawa ucznia 
14. Wszelkie problemy wychowawcze rozwiązywane sa na bieżąco 

 
 

Część D 
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania 
niniejszego oświadczenia pochodzących z: 

obserwacji zajęć, wyników ewaluacji 
analizie dokumentacji 
kontroli wewnętrznych 
kontroli zewnętrznych – pomoc ps-ped, statut, kontrola finansowa 
SANEPiD 
..innyvh źródeł: nadzór pedagogiczny dyrektora 



sprawozadania SIO 
dokumenty finansowo-ksiegowe 
umowy najmu 
ZFŚS 
� i innych źródeł informacji 
 

 
 

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

...Łódź, 12 kwietnia 2012 Magdalena Czwartosz-Bujnowicz 
(miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki) 

 

 


