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Wystąpienie pokontrolne 

 
NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Krakowie przeprowadziła - na podstawie art. 2 

ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 roku o NajwyŜszej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 231, poz. 1701 ze zm.) – kontrolę Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Trzebini (zwanego 

dalej Szkołą lub Gimnazjum) w zakresie nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez 

Dyrektora Szkoły w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 oraz 2010/2011 (I semestr). 

Niniejsze wystąpienie tutejsza Delegatura przesyła – stosownie do art. 60 ustawy 

o NIK – w związku z wynikami tej kontroli, przedstawionymi w protokole podpisanym przez 

Panią Dyrektor w dniu 10 czerwca 2011 r. i omówionymi na naradzie pokontrolnej w dniu 

21 czerwca 2011 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

realizację nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Gimnazjum w badanym 

okresie. 

Pozytywną ocenę uzasadnia: 

− zatrudnienie w Szkole wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, 

− dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych uczniów, którzy posiadali w badanym okresie opinie poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

− prawidłowe prowadzenie księgi ewidencji dzieci i młodzieŜy, będących absolwentami 

szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych 
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w obwodzie Gimnazjum oraz rzetelne prowadzenie księgi uczniów, księgi arkuszy 

ocen i dzienników pedagoga szkolnego, 

− terminowe przedstawienie radzie pedagogicznej przez Dyrektora Gimnazjum 

ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru oraz informacji o działalności Szkoły,  

− zaplanowanie nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2008/2009, 2009/2010 

i 2010/2011 w oparciu o wnioski wynikające z planów nadzoru w poprzednich latach 

szkolnych,  

− terminowe przedstawienie przez Dyrektora Gimnazjum  radzie pedagogicznej planów 

sprawowania nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2008/2009 oraz 2010/2011, 

− wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań, 

− zgodna z planem realizacja poszczególnych form nadzoru pedagogicznego w roku 

szkolnym 2008/2009 oraz w roku szkolnym 2010/2011 (I semestr), 

− poinformowanie rodziców (prawnych opiekunów) i uczniów o wymaganiach 

edukacyjnych z danego przedmiotu oraz o warunkach, sposobie i kryteriach oceniania 

zachowania, 

− umoŜliwienie rodzicom ( opiekunom prawnym) kontroli ocen i frekwencji uczniów 

przez Internet w prowadzonym przez  Szkołę dzienniku elektronicznym pn. Librus. 

 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niepełnego opracowania oraz realizacji 

poszczególnych form nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2009/2010, niedostosowania 

realizowanych programów profilaktyczno wychowawczych do aktualnych potrzeb Szkoły, 

niezgodności Statutu Gimnazjum z rozporządzeniem MEN z dnia 2 maja 

2001 r.1, niezapewnienia w pełni bezpiecznych warunków pobytu uczniów w  Szkole. 

Odpowiedzialność za powyŜsze nieprawidłowości ponosi Pani Dyrektor.  

 

1. NIK wnosi zastrzeŜenia, do sporządzonego planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 

2009/2010, przedstawionego na posiedzeniach rady pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2009 r. 

oraz 24 września 2009 r. Plan ten sporządzono na podstawie przepisów nieobowiązującego 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r.2 i nie został on 

dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

                                                 
1Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, 
kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a takŜe kwalifikacji osób, którym moŜna 
zlecić prowadzenie badań i opracowanie ekspertyz (Dz. U. Nr 235, poz. 1703) 
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7 października 2009 r.3,   bowiem  nie określono w nim, stosownie do § 21 ust 2 pkt 1 

rozporządzenia z dnia 7 października 2009 r., przedmiotu ewaluacji wewnętrznej. W planie 

nie zawarto równieŜ tematyki oraz terminów przeprowadzania kontroli przestrzegania przez 

nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, stosownie do wymogów § 21 ust 2 pkt 

2 cyt. rozporządzenia. 

2. NIK negatywnie ocenia niesporządzenie za rok szkolny 2009/2010 dokumentacji 

potwierdzającej przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej. Ponadto sformułowane wnioski 

oraz zalecenia z nadzoru przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 nie zostały 

powiązane z celami oraz wymaganiami określonymi w planie nadzoru pedagogicznego na ten 

rok szkolny, podlegającymi monitoringowi i ocenie. Równocześnie w 2010 r. po raz pierwszy 

zaobserwowano  tendencję malejącą osiąganych przez uczniów Gimnazjum wyników 

egzaminów zewnętrznych, w części humanistycznej oraz w części matematyczno-

przyrodniczej, w porównaniu do lat ubiegłych.  

3. ZastrzeŜenia NIK budzi niezgodność Statutu Gimnazjum z załącznikiem nr 3 do 

rozporządzenia MEN z dnia 2 maja 2001 r.4, bowiem nie określono w nim trybu składania 

skarg w przypadku naruszania praw ucznia, o czym stanowi § 18 b ust. 1 tego rozporządzenia.  

4. ZastrzeŜenia NIK w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i higieny w Szkole budzi: 

• niezapewnienie uczniom warunków do pozostawienia w szkole części podręczników 

i przyborów szkolnych, o czym stanowi § 4a rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 

2002 r.5 

• nieoznaczenie drogi ewakuacyjnej korytarzy przyziemia oraz parteru i piętra w starej 

części budynku Szkoły, o czym stanowi § 5 ust. 2 rozporządzenia, 

• braku na boisku szkolnym tablicy informacyjnej określającej zasady bezpiecznego 

uŜytkowania urządzeń i sprzętu sportowego, o czym stanowi § 31 

ust. 6 rozporządzenia, 

• niezawiadomienie organu prowadzącego oraz rady rodziców o Ŝadnym odnotowanym 

wypadku uczniów w badanych latach szkolnych, o czym stanowi § 41 ust. 1 

rozporządzenia. 

                                                 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324) 
4Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.). 
5Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.) w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). 
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5. ZastrzeŜenia NIK budzi, brak ewaluacji procedur wewnątrzszkolnego systemu oceniania 

(WSO). Przeprowadzone badania ankietowe wśród 33 uczniów z dwóch oddziałów klas III 

Gimnazjum wskazywały, w opinii uczniów, na nieprzestrzeganie w pełni przyjętego w Szkole 

WSO. Ankietowani uczniowie Szkoły podali m.in., Ŝe  w ciągu jednego dnia , a takŜe w ciągu 

jednego tygodnia pisali więcej niŜ 2 sprawdziany,  krótkie prace pisemne (kartkówki) 

obejmowały  materiał większy  niŜ z trzech ostatnich lekcji oraz, Ŝe nauczyciele nie 

uzasadniali wystawianych ocen. Wskazuje to na działania sprzeczne  odpowiednio z §42 pkt 2 

i 3  oraz  §31 pkt 1 Statutu Szkoły. 

6. Uwagi NIK budzi nieopracowanie przez Szkołę procedur ewaluacji wewnątrzszkolnej 

realizowanych programów profilaktycznych, jak równieŜ nieprzeprowadzenie ewaluacji tych 

programów. W ocenie NIK, programy wdroŜone do realizacji, tj. Szkolny program 

profilaktyki problemów i młodzieŜy, Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu 

i Przestępczości Dzieci i MłodzieŜy oraz inne programy profilaktyczno-wychowawcze 

wdroŜone na potrzeby Szkoły, wymagają ewaluacji pod kątem ich przydatności. 

Zasadność zmiany zaplanowanych zadań Szkoły w programach profilaktyczno 

wychowawczych, potwierdziły przeprowadzone w trakcie kontroli badania ankietowe wśród 

uczniów dwóch oddziałów klas III. Z wypowiedzi ankietowanych uczniów wynika, 

Ŝe w Szkole występują sytuacje i zjawiska dotyczące przejawów m.in. przemocy, 

alkoholizmu, narkotyków oraz nikotynizmu.  

 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Krakowie wnosi o:  

1. Pełną realizację poszczególnych form nadzoru pedagogicznego, w tym 

dokumentowanie wyników przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej. 

2. Dostosowanie Statutu Gimnazjum do wymogów rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w szkole zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

4. Przeprowadzanie ewaluacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz 

realizowanych w szkole programów profilaktyczno wychowawczych. 
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Informuję, Ŝe zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK przysługuje Pani Dyrektor –– 

prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do zawartych w niniejszym 

wystąpieniu ocen, uwag i wniosków, do dyrektora Delegatury NIK, w terminie 7 dni od daty 

jego otrzymania. 

O sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i wniosków oraz podjętych 

działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę poinformować NajwyŜszą Izbę Kontroli 

Delegaturę w Krakowie, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia lub – 

w przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń – od daty otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie 

ich rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 62 cytowanej ustawy o NIK. 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Adresat, 
2. Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, 
3. Akta kontroli. 


