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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/021 –  Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Ryszard Lutyński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr 98381 z dnia 9 marca 2016 r.   

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu1, ul. Szosa 
Chełmińska 224/226, kod pocztowy 87-100 Toruń 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dorota Zawacka-Wakarecy - Dyrektor Szkoły2 

(dowód: akta kontroli str. 170) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W latach objętych kontrolą, tj. 2013-20164, Dyrektor Szkoły zapewniła nauczycielom 
ubiegającym się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego 
odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego, a proces uzyskiwania ww. stopnia 
awansu przebiegał prawidłowo.  

W działaniach związanych z przygotowaniem do wykonywania zawodu nauczyciela 
Dyrektor Szkoły stworzyła nauczycielom stażystom warunki do obserwacji zajęć, 
udziału w zewnętrznych i wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego 
oraz korzystania z pomocy merytoryczno-metodycznej innych placówek i instytucji 
oświatowych. Nadzór Dyrektor Szkoły nad realizacją zadań przez nauczycieli 
stażystów, w tym nad wdrażaniem planu rozwoju zawodowego, sprawowany był 
w sposób właściwy. Dyrektor Szkoły przestrzegała procedur związanych 
z uzyskiwaniem przez nauczycieli stażystów stopnia awansu zawodowego na 
nauczyciela kontraktowego. Spełnione zostały wymogi formalne dotyczące 
posiadania odpowiednich kwalifikacji przez nauczycieli stażystów i ich opiekunów. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na niezamieszczeniu w pięciu protokołach 
z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej wiadomości o treści odpowiedzi udzielonych 
przez nauczycieli stażystów ubiegających się o uzyskanie stopnia awansu 
zawodowego na nauczyciela kontraktowego. Stanowiło to naruszenie § 14 ust. 1 
pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 
uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli5. 

Powyższa nieprawidłowość miała charakter formalny i w konsekwencji nie wpłynęła 
na ogólną ocenę kontrolowanej działalności. 

 

                                                      
1  Zwany dalej „Szkołą”, lub „ZSM”. 
2  Zajmująca to stanowisko od 1 września 2002 r. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4  Do czasu zakończenia kontroli, tj. 29 kwietnia 2016 r. 
5  Dz. U z 2013 r. poz. 393 (dalej: „rozporządzenie w sprawie awansu zawodowego”). 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie nauczycielowi stażyście ubiegającemu się 
o stopień awansu nauczyciela kontraktowego warunków 
do rozwoju zawodowego  

1.1. Warunki organizacyjne do realizacji rozwoju zawodowego przez 
nauczyciela stażystę ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego 

W roku szkolnym 2015/2016 (stan na 30 września 2015 r.) w Szkole było 
zatrudnionych 150 nauczycieli, z tego 84 nauczycieli dyplomowanych, 
35 mianowanych, 28 kontraktowych i trzech nauczycieli stażystów6.  

(dowód: akta kontroli str. 171)  

W latach 2012-2015 stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 
uzyskało pięć osób, w tym cztery osoby7, które rozpoczęły i ukończyły staż w tym 
okresie oraz jeden nauczyciel stażysta, który rozpoczął staż we wrześniu 2011 r. 
Staż w tym przypadku przedłużono z powodu choroby do 17 lipca 2012 r. 
Nauczyciela tego objęto dalszym badaniem w zakresie czynności realizowanych  
w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2015/2016 staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego rozpoczęły trzy osoby8. Wszyscy nauczyciele nawiązali 
stosunek pracy w Szkole, rozpoczynając staż na stopień nauczyciela kontraktowego 
nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, stosownie do  
art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9.  

(dowód: akta kontroli str. 180-184)  

Dyrektor Szkoły każdorazowo przydzieliła nauczycielowi stażyście opiekuna: pięciu 
spośród ośmiu opiekunów stażu posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 
a pozostali mianowanego. Opiekunowie reprezentowali tożsame przedmioty co 
nauczyciele stażyści i byli wieloletnimi nauczycielami Szkoły, posiadającymi 
znaczące doświadczenie zawodowe. Wszyscy w ostatnich latach uczestniczyli w 
różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztatach i konsultacjach 
metodycznych), choć w kontrolowanym okresie żaden z nich nie ukończył form 
doskonalenia związanych bezpośrednio z rolą opiekuna stażu. Szkoła 
w specjalnościach, jakie reprezentowali nauczyciele stażyści, nie posiadała jako 
opiekunów osób takich, jak powiatowy lub wewnątrzszkolny koordynator 
doskonalenia zawodowego nauczycieli; egzaminator; ekspert ds. awansu 
zawodowego.  

 (dowód: akta kontroli str. 180-181; 274-281; 322-328)  

W kontrolowanym okresie miesięczny dodatek za pełnienie zadań opiekuna stażu 
wynosił 40 zł miesięcznie, zgodnie z § 10 pkt. 1 w zw. z § 9 ust. 4 uchwały  
nr 507/2009 Rady Miasta Torunia z 5 marca 2009 r. w sprawie regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
niektórych składników wynagrodzenia10. Ogółem w badanym okresie, tj. od 

                                                      
6  W badanym okresie stan zatrudnienia nauczycieli uległ zwiększeniu o 4,9%. Ilość zatrudnionych nauczycieli według stanu 

na 30 września 2012 r.) wynosiła 143, z tego 70 nauczycieli dyplomowanych, 50 mianowanych, 21 kontraktowych i dwóch 
nauczycieli stażystów. 

7  W tym było: dwóch akompaniatorów, logopeda i nauczyciel plastyki. 
8  W tym było: dwóch nauczycieli gry na fortepianie i jeden na skrzypcach. 
9  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.), dalej „ustawa KN”. 
10 Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 32 poz. 659. 

Opis stanu 
faktycznego 
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1 września 2012 r. do 31 maja 2016 r., na dodatki funkcyjne dla opiekunów stażu 
wydatkowano kwotę 2 787 zł11.  

Dodatki za pełnienie zadań opiekuna stażu były wypłacane za dziewięć miesięcy,  
tj. za faktyczny okres trwania stażu, na który powoływano opiekunów, tj. od września 
do maja. W przypadku choroby opiekuna dodatek wypłacano proporcjonalnie do 
faktycznych dni pracy. W jednym przypadku, z powodu choroby nauczyciela 
stażysty przedłużono staż do 17 lipca 2012 r., a dodatek funkcyjny dla opiekuna 
stażu wypłacono za czerwiec i 17 dni lipca. 

 (dowód: akta kontroli str. 182-183; 336-340)  

Wyznaczenia opiekuna nauczyciela stażysty dokonywała pisemnie Dyrektor Szkoły, 
na podstawie art. 9c ust. 4 ustawy KN.  

Ustanowienie wzajemnych obowiązków stażysty i opiekuna (z uwzględnieniem 
obowiązujących przepisów) następowało w formie stosowanego w Szkole  
tzw. „kontraktu” podpisywanego przez opiekuna i stażystę (według złożonych 
wyjaśnień: za wiedzą i zgodą Dyrektor Szkoły). Wykonywanie ww. obowiązków, 
m.in. udziału opiekunów w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli stażystów, 
czy udziału nauczycieli stażystów w zajęciach lekcyjnych prowadzonych przez 
opiekunów stażu, było dokumentowane w formie: notatek służbowych, oświadczeń, 
zaświadczeń, scenariuszy lekcji, harmonogramów, kart obserwacji lekcji, notatek 
z wizytacji, itp. 

(dowód: akta kontroli str. 185-248, 336-340, 348-350)  

W okresie stażu nauczyciele realizowali plany rozwoju zawodowego, które zostały 
zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w terminie określonym w § 3 ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Po zakończeniu stażu, w terminie 
określonym w art. 9c ust. 3 ustawy KN, nauczyciele złożyli Dyrektorowi Szkoły 
sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-80; 180-181) 

Pomimo braku w Szkole wewnętrznych uregulowań (nie istniał obowiązek prawny 
ich tworzenia i posiadania), stosowano jednolitą strukturę planu rozwoju 
zawodowego i sprawozdania z jego realizacji. W obu dokumentach główne elementy 
obejmowały: 

 cel główny stażu - we wszystkich przypadkach cel główny brzmiał: „uzyskanie 
stopnia awansu nauczyciela kontraktowego”; 

 wykaz zadań, form ich realizacji, terminów i sposobu dokumentowania dla 
poszczególnych stref rozwoju zawodowego (organizacyjnej, osobistej, 
dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej). 

W przypadku czterech stażystów, którzy rozpoczęli i ukończyli staż w latach 
szkolnych 2012/2013 – 2014/2015 treść planów i sprawozdań odnosiła się do 
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zadań 
przewidzianych do realizacji w trakcie stażu. Wymieniano w nich m.in. zadania 
realizowane według poszczególnych wymogów określonych w § 6 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. 

Na przykład w planach rozwoju zawodowego: 

 w ramach realizacji § 6 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia deklarowano m.in.: ustalanie 
z opiekunem harmonogramu zajęć obserwowanych – podawano w nich daty 
zajęć obserwowanych przez stażystę i opiekuna; 

                                                      
11 W poszczególnych badanych latach szkolnych wydatki te wynosiły odpowiednio: 350,67; 720,00; 348,00 i 945,33 zł. 
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 w ramach realizacji § 6 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia deklarowano 
m.in.: opracowywanie scenariuszy zajęć, ocenę własnych umiejętności wraz 
z analizą mocnych i słabych stron własnej działalności, konsultacje 
z nauczycielami gry na poszczególnych instrumentach programu nauczania  
i wymagań artystycznych; 

 w ramach realizacji § 6 ust. 1 pkt. 4 w planach deklarowano udział w formach 
doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego, wymieniając m.in. kierunki tych 
form, np. doskonalenie warsztatu pracy akompaniatora, poszerzenie repertuaru, 
czynny udział w życiu artystycznym (koncerty, konkursy, festiwale). 

 (dowód: akta kontroli str. 5-38; 244-246; 341-368)  

W badanych siedmiu planach rozwoju zawodowego poszczególnym zadaniom, 
służącym realizacji wymagań, o których mowa w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia, 
przyporządkowano i określono formy i termin realizacji zadań oraz sposób 
dokumentowania ich wykonania (notatki służbowe, oświadczenia, zapisy  
w dziennikach, listy obecności, scenariusze lekcji, harmonogramy, karty obserwacji 
lekcji, notatki z wizytacji, itp.). Wymieniano w nich m.in.: osoby wspierające 
realizację poszczególnych zadań. Byli to głównie: opiekun stażu, Dyrektor Szkoły, 
wicedyrektorzy, nauczyciele gry na poszczególnych instrumentach.  

(dowód: akta kontroli str. 5-38; 185-248)  

Na podstawie badanych siedmiu planów rozwoju zawodowego w kontrolowanym 
okresie w Szkole stwierdzono, że poszczególne plany nosiły cechy indywidualne  
i reprezentowały różne specjalności nauczycieli stażystów, takie jak: nauczyciel gry 
na fortepianie, skrzypcach, akompaniator, logopeda, nauczyciel plastyki. Nie 
stwierdzono przypadków tożsamych sprawozdań z realizacji ww. planów rozwoju 
nauczycieli stażystów. 

(dowód: akta kontroli str. 5-80; 347; 348) 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1-3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu 
zawodowego Dyrektor Szkoły zapewniła warunki do realizacji przez nauczycieli 
stażystów rozwoju zawodowego i zadań związanych z awansem zawodowym. Na 
podstawie analizy dokumentacji dotyczącej czterech nauczycieli stażystów, którzy 
rozpoczęli i ukończyli staż w kontrolowanym okresie, oraz trzech, którzy go 
kontynuowali w roku szkolnym 2015/2016 (dane do końca kwietnia 2016 r.), 
stwierdzono iż nauczycielom tym umożliwiono: 

 poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły, w tym: przepisów 
związanych z jej funkcjonowaniem, sposobu prowadzenia dokumentacji 
obowiązującej w Szkole, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki i pracy (zadania w tym zakresie zawarte były  
w planach rozwoju nauczycieli stażystów, a ich rozliczenie wynikało ze 
sprawozdań z realizacji tych planów);  

(dowód: akta kontroli str. 5-80; 341-368)  

 obserwację zajęć prowadzonych w szkole przez opiekunów stażu i innych 
nauczycieli (w poszczególnych przypadkach od 9 do 22 godzin), tj. co najmniej 
jednej godziny zajęć w miesiącu, czym spełniono wymogi § 6 ust. 1 pkt. 2 
rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; 

 przeprowadzenie z uczniami od 308 do 670 godzin zajęć edukacyjnych, z tego 
81 w obecności opiekunów stażu oraz 8 w obecności Dyrektor Szkoły,  
tj. co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, czym spełniono wymogi § 6 
ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego; przebieg 
obserwacji dokumentowano notatkami służbowymi, „pohospitacyjnymi” lub 
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„arkuszami obserwacji”. Ich treść, w tym wyniki i wnioski, omawiano 
z nauczycielem stażystą prowadzącym zajęcia, co nauczyciele stażyści 
potwierdzali podpisem; osoby nadzorujące przebieg lekcji nie stwierdzały 
istotnych uwag w prowadzeniu obserwowanych zajęć, wobec czego nie 
formułowano wniosków lub rekomendacji korygujących pracę nauczyciela 
stażysty; 

 uczestniczenie przez nauczycieli stażystów w 15 zewnętrznych formach 
doskonalenia zawodowego, w ilości ogółem 93 godzin z tego: pięć osób  
(50 godzin) w warsztatach metodycznych, dwie osoby (11 godzin) w seminariach 
metodycznych i cztery osoby (32 godziny) w konferencjach; udział 
w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego nauczyciele stażyści 
deklarowali w planach rozwoju zawodowego, a tematyka form doskonalenia 
wynikała z zatwierdzanych (do końca października) planów doskonalenia 
zawodowego oraz potrzeb Szkoły.  

Kontrola dokumentacji objętych badaniem nauczycieli stażystów, wykazała że: 

 uczestniczyli oni w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego 
(łącznie 60 godzin), 

 czterech z nich korzystało łącznie 19 razy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
placówek i instytucji oświatowych, z tego w dwóch przypadkach z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, pięć razy z placówki doskonalenia nauczycieli  
i 12 razy z innych instytucji oświatowych12.  

(dowód: akta kontroli str. 239-248; 296-298; 322-327, 341-368)  

Dyrektor Szkoły poinformowała, że zakwalifikowanie nauczyciela stażysty do udziału 
w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, w tym do korzystania  
z pomocy merytorycznej i metodycznej placówek i instytucji oświatowych, 
następowało zgodnie z jego specjalnością, a kierując go na szkolenie uwzględniała 
potrzeby Szkoły i uczniów oraz rozwój nauczyciela. Wskazała, iż obowiązkowo 
nauczyciele stażyści uczestniczyli także w wewnątrzszkolnych formach 
doskonalenia typu „szkolenie Rady Pedagogicznej” oraz warsztatach 
instrumentalnych organizowanych dla nauczycieli różnych specjalności.  

Dyrektor Szkoły podała, że kontakt Szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
jest stały, jak i wynika z bieżących problemów i zdarzeń szkolnych. Podała, że 
nauczyciele stażyści korzystają z pomocy poradni w przypadku występowania 
problemów indywidualnych z uczniem. Wyjaśniła, że kontakt z poradnią wynika ze 
szczególnego zainteresowania się problemami ucznia, a nie z braku kwalifikacji 
nauczyciela.  

 (dowód: akta kontroli str. 339-340)  

Udział nauczycieli, w tym nauczycieli stażystów, w dostępnych formach 
doskonalenia zawodowego był dokumentowany w kartach samooceny 
podsumowujących każdy rok szkolny13.   

(dowód: akta kontroli str. 249-273; 302-318, 344, 345)  

                                                      
12 Np. Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Polskiego Związku Logopedów, Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
13 Karty samooceny sporządzane były według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia nr 16/2011 Dyrektora Szkoły 

z 14 lutego 2011 r. w sprawie Kodeksu Etyki Pracowników Szkoły i kart samooceny pracownika. 



 

8 

1.2. Nadzór sprawowany przez Dyrektora Szkoły nad realizacją zadań przez 
opiekuna stażu oraz nad wdrażaniem planu rozwoju zawodowego przez 
nauczyciela stażystę ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego. 

Diagnozowanie kompetencji nauczycieli stażystów przed przystąpieniem przez nich 
do tworzenia planów rozwoju zawodowego nie było dokumentowane (nie istniał 
obowiązek w tym zakresie). 

Z informacji złożonej przez Dyrektor Szkoły w powyższej sprawie wynikało m.in., że: 

 zatrudniając nauczyciela opierała swoje decyzje na dokumentach dotyczących 
przebiegu studiów oraz wyników ich ukończenia, wydanych przez uczelnię 
wyższą, która w ten sposób potwierdzała kompetencje merytoryczne swojego 
absolwenta oraz fakt ukończenia przez niego kursu pedagogicznego; 

 ewentualne predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu lub ich brak 
weryfikowane były w czasie jego pierwszego roku pracy, w wyniku prowadzonej 
przez Dyrekcję oraz opiekuna stażu obserwacji. 

 (dowód: akta kontroli str. 336-340, 349, 355, 356) 

W kontrolowanym okresie nie dokonywano zmian zatwierdzonych planów rozwoju 
zawodowego. Nie stwierdzono przypadków pisemnych zobowiązań nauczycieli do 
tej czynności, ani wprowadzania przez nauczycieli zmian w planie rozwoju 
zawodowego za zgodą Dyrektor Szkoły (§ 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie 
awansu zawodowego). Nie dokonywano także zmian opiekuna stażu.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-38;185-186) 

W kontrolowanym okresie w ramach realizacji „planów nadzoru pedagogicznego” 
przeprowadzane były przez Dyrektor Szkoły, wicedyrektorów i kierowników sekcji 
„wizytacje” zajęć prowadzonych przez nauczycieli, w tym nauczycieli stażystów i ich 
opiekunów. Plany (na każdy rok szkolny) zawierały: datę i godzinę „hospitacji”, 
nazwę przedmiotu i nazwiska osób „hospitowanych” i „hospitujących”.  

Dyrektor Szkoły oraz wicedyrektorzy w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego obserwowali dziewięć zajęć prowadzonych przez siedmiu objętych 
badaniem nauczycieli stażystów. Obserwacją objęto wszystkich z nich, z czego 
Dyrektor Szkoły obserwowała zajęcia prowadzone przez jednego stażystę. Z każdej 
obserwacji zajęć sporządzano notatki „pohospitacyjne” zawierające omówienie 
wyników przebiegu lekcji, wyników obserwacji ucznia i nauczyciela oraz wnioski 
(dotyczące m.in. współpracy ucznia i nauczyciela, prawidłowości prowadzonych 
zajęć pod kątem dydaktycznym i merytorycznym). Notatki były podpisane przez 
nauczyciela i osobę „hospitującą”. 

 (dowód: akta kontroli str. 282-294; 319-321; 341-368; 376-382)  

Dyrektor Szkoły poinformowała, że: 

 poprzez wyniki i postępy uczniów oceniana była ich praca, a także praca ich 
nauczycieli ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów nauczycieli stażystów; 

 w badanym okresie sprawność i efektywność realizacji zadań przez opiekunów 
stażu oraz informacje o przebiegu stażu były przedmiotem bieżącego nadzoru ze 
strony jej i kierownictwa Szkoły; informacje te wymieniane były z opiekunami  
i nauczycielami stażystami na bieżąco – roboczo – niejednokrotnie codziennie; 

 sprawowała także nadzór nad tworzonymi w czasie stażu dokumentami, takimi 
np. jak: notatki służbowe, „pohospitacyjne”, karty obserwacji i inne dokumenty 
tworzone przez opiekunów i nauczycieli stażystów.  

 (dowód: akta kontroli str. 187-248; 282; 336-368) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W kontrolowanym okresie dodatki funkcyjne dla nauczycieli pełniących obowiązki 
opiekuna stażu wypłacane były przez okres dziewięciu miesięcy trwania stażu. 
W ocenie NIK ustalając okres, za jaki przysługuje nauczycielom ww. dodatek, należy 
mieć na uwadze, iż sprawowanie tej funkcji obejmuje zarówno okres stażu, jak 
i okres przypadający bezpośrednio po stażu, jeśli wiąże się to z realizacją przez 
opiekuna obligatoryjnych zadań związanych z podsumowaniem i oceną stażu. 
Dlatego też dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań opiekuna stażu powinien 
być wypłacany przez cały okres faktycznego wykonywania przez nauczyciela tych 
zadań.  

Dyrektor Szkoły zapewniła nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień 
awansu na nauczyciela kontraktowego odpowiednie warunki do rozwoju 
zawodowego. Sprawowała nadzór nad wdrażaniem przez nauczycieli stażystów 
planu rozwoju zawodowego. Świadczy o tym fakt, iż wszyscy nauczyciele uzyskali 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz akceptację komisji 
kwalifikacyjnej. Wybrani przez Dyrektor Zespołu Szkół opiekunowie stażu spełniali 
wymogi określone w ustawie KN (tj. stopień nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego), a także posiadali stosowne doświadczenie zawodowe. 

2. Wdrażanie procedury związanej z procesem uzyskiwania 
przez nauczyciela stażystę stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego 

Nauczyciele stażyści, którzy w kontrolowanym przez NIK okresie uzyskali stopień 
awansu nauczyciela kontraktowego (pięć osób) oraz rozpoczęli staż w roku 
szkolnym 2015/2016 (trzy osoby), spełniali określone dla danego poziomu 
kształcenia i typu szkoły wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych wskazane 
w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) z dnia 
20 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia 
nauczycieli14. Posiadali oni ukończone studia wyższe, właściwe przygotowanie 
pedagogiczne, a w jednym przypadku ukończone studia doktoranckie. 

(dowód: akta kontroli str. 274-281; 361-362) 

Wszyscy nauczyciele stażyści, którzy ubiegali się o stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego, złożyli sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego 
w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu, tj. zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie awansu zawodowego. Sprawozdania te odzwierciedlały realizację zadań 
wymienionych w planach rozwoju zawodowego. 

W terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu opiekunowie przedstawili Dyrektor 
Szkoły projekty oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu. Spełniało to 
wymogi § 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego.  

Dyrektor Szkoły w przypadku wszystkich nauczycieli stażystów ubiegających się  
o stopień nauczyciela kontraktowego ustaliła pozytywną pisemną ocenę dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu, w terminie przewidzianym w art. 9c ust. 6 
ustawy KN (tj. nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania).  

(dowód: akta kontroli str. 39-80; 89-93; 180-181)  

                                                      
14 Dz. U. poz. 784. Por. też rozporządzenie MKiDN z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli szkół artystycznych, placówek kształcenia artystycznego i placówek doskonalenia nauczycieli 
(Dz. U. Nr 224, poz. 1345). 
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W uzasadnieniu oceny dorobku Dyrektor wskazywała na realizację planu rozwoju 
zawodowego nauczyciela oraz spełnienie wymagań na stopień nauczyciela 
kontraktowego. Dokonane przez Dyrektor oceny były zindywidualizowane. Nie 
stwierdzono przypadków powtarzalności sformułowań użytych w poszczególnych 
ocenach dorobku. 

 (dowód: akta kontroli str. 81-93)  

Pięć komisji kwalifikacyjnych powołanych przez Dyrektor Szkoły przeprowadziło 
postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego na wniosek 
nauczycieli stażystów. Nauczyciele stażyści powyższe wnioski złożyli w roku 
uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie  
z art. 9d ust. 7 ustawy KN. W czterech z pięciu badanych przypadków były to 
komisje trzyosobowe, a w jednym – na wniosek nauczyciela ubiegającego się 
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego – w pracach komisji uczestniczył 
przedstawiciel szkolnej organizacji związku zawodowego. Wszystkie komisje 
przeprowadzały postępowanie kwalifikacyjne w pełnym składzie. 

 (dowód: akta kontroli str. 104-134; 180-181)  

Dokumentacja załączona do wniosków nauczycieli stażystów skierowanych do 
Dyrektor Szkoły spełniała wymagania § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu 
zawodowego i obejmowała poświadczone kopie dokumentów potwierdzających 
posiadane kwalifikacje zawodowe oraz stosowne informacje zawarte 
w zaświadczeniu wystawionym przez Dyrektora Szkoły. 

 (dowód: akta kontroli str. 99-103)  

Sporządzone w kontrolowanym okresie protokoły z przebiegu prac komisji 
kwalifikacyjnych zawierały m.in.: 

 pytania zadane nauczycielom w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym 
liczba pytań ogółem w odniesieniu poszczególnych nauczycieli wynosiła od 
dwóch do czterech; w kontrolowanym okresie na łącznie 15 pytań zadanych 
pięciu nauczycielom stażystom wszystkie odnosiły się do wymagań określonych 
w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego, z czego: cztery 
dotyczyły kwestii znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły 
(określonych w pkt. 1 ww. przepisu), sześć dotyczyło kwestii dydaktyczno-
metodycznych (określonych w pkt. 2 i 4), natomiast pozostałe pięć odnosiło się 
do spraw wychowawczo-opiekuńczych (określonych w pkt. 3); 

 w miejscu, które powinno być przeznaczone na informacje o udzielonych przez 
nauczyciela odpowiedziach (§ 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie awansu 
zawodowego) zamieszczono w jednym protokole (z 26 sierpnia 2015 r.) zapis, że 
„stażysta spełnił wymagania”, a w pozostałych, że odpowiedzi były 
„satysfakcjonujące”, „zadowalające” lub „wyczerpujące”;   

 uzyskane przez nauczycieli oceny punktowe; średnia arytmetyczna punktów 
przyznanych nauczycielom wyniosła od ośmiu do dziesięciu punktów (w skali od 
1 do 10); liczba punktów dana przez opiekunów stażu wyniosła w dwóch 
przypadkach dziewięć, a w trzech dziesięć punktów, natomiast przedstawiciel 
związku zawodowego (będący członkiem jednej komisji) przyznał nauczycielowi 
dziewięć punktów;  

 w miejscu na uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji stosowano przykładowo 
następujące zapisy: „Zarówno przedstawione sprawozdanie, jak i odpowiedzi na 
pytania potwierdzają spełnienie wymagań, określonych rozporządzeniem.”  

(dowód: akta kontroli str. 120-150; 341-368) 
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Wszyscy nauczyciele stażyści po przeprowadzonej rozmowie uzyskali akceptację 
komisji kwalifikacyjnej. Komisja wydała nauczycielom zaświadczenie o akceptacji,  
o którym mowa w § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 151-155)   

Analiza aktywności zawodowej czterech nauczycieli stażystów, którzy  
w kontrolowanym okresie uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, wykazała 
m.in., że po zakończeniu stażu: 

 żaden z nich nie ukończył studiów podyplomowych i kursów doskonalących,  
z tym że jedna z osób ukończyła studia podyplomowe i doktoranckie przed 
podjęciem pracy w Szkole;  

 trzech brało udział w pięciu warsztatach artystycznych (m.in. pianistycznych); 

 wszyscy brali udział w seminariach, konferencjach i szkoleniach, m.in. z zakresu 
szkolnictwa artystycznego, wykorzystania technik psychologicznych do 
zwiększenia efektywności uczenia muzyki, komunikacji werbalnej; 

 wszyscy brali udział w innych formach aktywności zawodowej, takich jak: własne 
recitale, wystąpienia (lub towarzyszenie uczniom) w koncertach i konkursach 
lokalnych, krajowych i zagranicznych; 

 jedna osoba, pełniąca rolę przewodniczącej Zespołu Samokształceniowego 
Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych, brała aktywny udział w organizacji  
i przeprowadzeniu pięciu konkursów, wystaw i imprez organizowanych przez 
Szkołę. 

(dowód: akta kontroli str. 299-301)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Protokoły z przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych nie zawierały wiadomości 
o treści udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi, co było niezgodne z § 14 ust. 1 
pkt. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. Zawarte w pięciu 
protokołach (sporządzonych w kontrolowanym okresie) informacje o odpowiedziach 
udzielonych przez poszczególnych nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień 
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego15 były ogólne i stanowiły de facto 
ocenę tej odpowiedzi. NIK zauważa przy tym, że przyczyną stwierdzonej 
nieprawidłowości był mylący zapis stosowanego formularza protokołu z rozmowy 
kwalifikacyjnej, gdyż w miejscu, które powinno być przeznaczone na informację o 
udzielonych odpowiedziach wskazano, że należy zamieścić „uwagi ogólne na temat 
udzielonych odpowiedzi”. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że według niej przepisy prawa nie wymagają cytowania 
pełnych odpowiedzi nauczycieli w protokołach z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej; 
odpowiedzi nauczyciela trwają czasami kilka minut; w protokole nie ma miejsca i 
możliwości pełnego notowania treści tych odpowiedzi, a cytowanie ich fragmentów 
nie zawsze pokazuje pełną wiedzę odpowiadającego. Zastosowane określenia: 
„odpowiedzi pełne i wyczerpujące” są oceną komisji podsumowującą wypowiedź 
nauczyciela. W przypadkach, gdy była ona członkiem komisji egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 
(powoływanej przez organ prowadzący) i komisji na nauczyciela dyplomowanego 
(powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), zawsze 
odpowiedzi na pytania były opisywane przymiotnikami, ogólnie podsumowującymi 
odpowiedź. 

                                                      
15 Np. o treści: „stażysta spełnił wymagania”, odpowiedzi były: „satysfakcjonujące, zadowalające, lub wyczerpujące”.  
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W ocenie NIK zamieszczona w protokole informacja o udzielonych odpowiedziach 
powinna oddawać właściwy sens wypowiedzi nauczyciela stażysty, nawet jeśli nie 
jest dokładnym jej cytatem. Zastosowane w protokołach zapisy były 
niewystarczające, gdyż nie stanowiły informacji o udzielonej odpowiedzi, lecz jej 
ogólną ocenę.  

(dowód: akta kontroli str. 110, 112, 120-134; 336-340, 363-367; 383) 

Procedura awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego przebiegała 
w Szkole w sposób prawidłowy. W wymaganych terminach nauczyciele stażyści 
składali sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i wnioski o nadanie 
stopnia awansu. Dyrektor oceniała dorobek zawodowy stażystów i powołała komisję 
kwalifikacyjną, a po uzyskaniu akceptacji komisji nadała stażystom stopień 
nauczyciela kontraktowego. Przedmiotowa procedura została naruszona w zakresie 
sporządzanych przez komisję protokołów z rozmowy kwalifikacyjnej, które nie 
zawierały wymaganych informacji dotyczących udzielonych przez nauczycieli 
stażystów odpowiedzi. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli16, wnosi o umieszczanie w protokołach z przebiegu prac 
komisji kwalifikacyjnych wiadomości o treści udzielonych przez nauczyciela 
odpowiedzi. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Bydgoszcz, dnia 13 czerwca 2016 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz                   Ryszard Lutyński 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 
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