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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 

Kontrolerzy Jacek Kalas, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 98391 z dnia 
18 marca 2016 r. 

Mateusz Grynicz, specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr LBY/15/2016 z dnia 
15 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Bronisława Malinowskiego, ul. Korczaka 
23, 86-300 Grudziądz (dalej: „Szkoła”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Gawrział, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących (dalej: „Dyrektor”) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W latach objętych kontrolą, tj. 2013-20162, Dyrektor zapewniła nauczycielom 
ubiegającym się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego 
warunki do rozwoju zawodowego, a proces uzyskiwania ww. stopnia awansu 
przebiegał co do zasady prawidłowo.  

Dyrektor zapewniła nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień awansu 
nauczyciela kontraktowego warunki do adaptacji zawodowej; pisemnie określała 
zadania opiekunów stażu; sprawowała nadzór nad realizacją zadań przez opiekuna 
stażu oraz nad wdrażaniem przez stażystów planu rozwoju zawodowego; 
przestrzegała określonej wymogami prawa procedury związanej z uzyskiwaniem 
przez stażystów stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.  

Wyznaczeni przez Dyrektora opiekunowie stażu wykonywali i dokumentowali 
wyznaczone im zadania w zakresie pomocy udzielanej stażystom. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości polegające na: 

-  nieujęciu w ośmiu 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 stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli3; 

                                                      
1  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. 

2  Do czasu zakończenia kontroli, tj. 10 maja 2016 r. 
3  Dz.U. z 2013 r. poz. 393, dalej: „rozporządzenie z 1 marca 2013 r.”. 
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-  naruszeniu terminu określonego w § 5 ww. rozporządzenia z 1 marca 2013 r., 
dotyczącego przedłożenia projektu oceny dorobku zawodowego stażysty przez 
dwóch spośród ośmiu opiekunów stażu, o 3 i 4 dni. 

Powyższe nieprawidłowości nie miały negatywnego wpływu na warunki rozwoju 
zawodowego nauczycieli stażystów oraz na wynik końcowy procedury awansu na 
nauczyciela kontraktowego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Warunki organizacyjne do realizacji rozwoju zawodowego 
przez stażystę  

W roku szkolnym 2015/2016 w szkole zatrudnionych było 95 nauczycieli, z tego: 
46 dyplomowanych, 31 mianowanych, 14 kontraktowych i trzech stażystów4. 
W latach 2013-2015 stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 
uzyskało ośmiu nauczycieli. W roku szkolnym 2015/2016 staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego rozpoczęło (i kontynuuje) trzech nauczycieli. Stażyści  
z lat szkolnych 2013-2015 rozpoczęli staż w dniach: 1 września5 (w siedmiu 
przypadkach) oraz 9 września6 (w jednym przypadku)7. 

(dowód: akta kontroli str. 6, 135, 497, 510, 521) 

W kontrolowanym okresie miesięczny dodatek za pełnienie zadań opiekuna stażu 
wynosił 50 zł8. W okresie objętym kontrolą kwoty dodatków wypłaconych z tytułu 
pełnienia funkcji opiekuna stażysty9 wyniosły łącznie 4 761,79 zł. Było to 
odpowiednio: w 2013 r. – 200 zł, w 2014 r. – 1 596,66 zł, w 2015 r. – 2 215,13 zł, 
w 2016 r. – 750 zł. Obniżenie dodatku funkcyjnego następowało wyłącznie 
w związku z zaświadczeniami lekarskimi o niezdolności do pracy lub udzielonym 
urlopem bezpłatnym. Dyrektor podała, że dodatek ten zgodnie z art. 41 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa10 wliczany był do podstawy wymiaru 
świadczeń chorobowych.  

(dowód: akta kontroli str. 6-8) 

W kontrolowanym okresie dodatki funkcyjne wypłacane były przez okres dziewięciu 
miesięcy trwania stażu. Dyrektor wyjaśniła, że powyższe wynikało z wytycznych 
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Szkole 
w pierwszym półroczu 2012 r. przez Urząd Miejski w Grudziądzu. W toku tej kontroli 
stwierdzono m.in., że wypłacanie dwóm nauczycielom przez okres 10 miesięcy 
w roku szkolnym 2010/2011 dodatku funkcyjnego za pełnienie funkcji opiekuna 
stażu było niezgodne z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela11, gdyż „staż w przypadku ubiegania się o awans na stopień 

                                                      
4  W latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 było to odpowiednio: 83/38/36/7/1 i 93/47/36/6/7. 
5  Staż trwał do 31 maja. 
6  Staż trwał do 8 czerwca. 
7  Stażyści zostali zatrudnieni do prowadzenia następujących przedmiotów: edukacja wczesnoszkolna, język angielski 

i niemiecki, religia, wychowanie fizyczne, przyroda, nauczyciel świetlicy i pedagog szkolny.  
8  Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/93/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 132, poz. 2359).  
9  Od 1 września 2012 r. do 30 maja 2016 r.  
10  Dz. U. z 2016 r. poz. 372. 
11  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, ze zm.), dalej; „ustawa KN”. 
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nauczyciela kontraktowego trwa dziewięć miesięcy”12. Z treści protokołu z tej kontroli 
wynikało, że nauczycielom wypłacono nienależne wynagrodzenie za czerwiec 
2011 r., a nadpłacone wynagrodzenie zostało przez nich zwrócone w trakcie trwania 
tej kontroli (potrącone z bieżącego wynagrodzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 18, 19, 125-128) 

Według wyjaśnień Dyrektora, po dokonaniu przez komisję kwalifikacyjną analizy 
dokumentacji szkoły dotyczącej awansu zawodowego na stopień nauczyciela 
kontraktowego, w Szkole pozostawały następujące dokumenty: [1] wniosek 
nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego; [2] dokumenty 
potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe; [3] zaświadczenie dyrektora 
o wymiarze zatrudnienia, o dacie zatwierdzenia planu rozwoju; [4] zatwierdzony plan 
rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji; [5] sprawozdanie za 
okres stażu; [6] ocena dorobku zawodowego za okres stażu; [7] protokół 
z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej z załącznikami. Dyrektor wskazała, iż pozostałą 
dokumentację, wytworzoną przez stażystę i jego opiekuna, po posiedzeniu komisji 
kwalifikacyjnej oddawano stażyście. 

(dowód: akta kontroli str. 20) 

Analiza dokumentacji z przebiegu stażu wykazała, że w Szkole nie wprowadzono 
jednolitych zasad dotyczących procedury (w tym opracowywania dokumentacji) 
uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.  

(dowód: akta kontroli str. 246-247) 

Dyrektor każdorazowo przydzieliła nauczycielowi stażyście opiekuna spośród 
nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Spośród ogółem 11 opiekunów stażu 
czterech posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele opiekunowie 
reprezentowali tożsame lub pokrewne przedmioty co nauczyciele stażyści.  

Dorobek zawodowy opiekunów stażu przed powierzeniem im funkcji był znaczący; 
w dwóch przypadkach obejmował ukończenie form doskonalenia związanych z rolą 
opiekuna stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 227-229) 

W połowie września danego roku szkolnego Dyrektor informowała w formie 
pisemnej nauczycieli o ich wyznaczeniu na opiekuna stażu, w okresie od 1 września 
danego roku13. Według wyjaśnień Dyrektora ww. pismo miało charakter formalny, 
a powierzenie obowiązków opiekuna następowało z dniem rozpoczęcia stażu. 
Dyrektor wskazała m.in., że po sierpniowym spotkaniu Rady Pedagogicznej 
odbywała się też rozmowa z osobą wyznaczoną na opiekuna stażu, podczas której 
następowało „ustne” przekazanie obowiązków opiekuna, najczęściej od 1 września.  

Podjęcie współpracy między stażystą a opiekunem w pierwszych dniach roku 
szkolnego było udokumentowane m.in. w kontraktach zawieranych pomiędzy 
opiekunem a stażystą, w tzw. harmonogramach współpracy opiekuna stażu 
z nauczycielem stażystą (dalej: „harmonogram współpracy” lub „plan współpracy”).  

(dowód: akta kontroli str. 18a, 129, 131, 133, 254, 257, 265, 266, 269, 282, 285, 
310, 323, 324, 345, 347, 378, 380, 381,  408, 410, 411, 436, 438, 461, 463, 497, 

499-504, 510, 518, 520, 521, 523-530) 

                                                      
12  Stanowisko takie potwierdzała również opinia prawna uzyskana przez Dyrektora w trakcie kontroli NIK z Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta Grudziądza. Zgodnie z tą opinią okres pełnienia funkcji powinien zostać określony przez pracodawcę  
w dokumencie powierzającym nauczycielowi funkcję i w przypadku dodatku funkcyjnego z tytułu pełnienia funkcji opiekuna 
stażu powinien to być okres trwania danego stażu. 

13 W jednym przypadku wyznaczenie obejmowało inny okres, tj. od 9 września 2013 r. do 8 czerwca 2014 r. 
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Statut Szkoły14 oraz pisemne informacje o wyznaczeniu nauczyciela na opiekuna 
stażu wskazywały zadania opiekuna stażu określone w art. 9c ust. 5 i art. 9g ust. 1 
pkt. 3 ustawy KN. Do zadań tych należało m.in. [1] omawianie lekcji/zajęć; [2] pomoc 
w opracowaniu planów nauczania, konspektów lekcji, testów sprawdzających, 
kryteriów oceniania, planów wychowawczo-opiekuńczych klasy i tematyki godzin do 
dyspozycji wychowawcy, spotkań z rodzicami; [3] pomoc w prowadzeniu 
dokumentacji nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasowego; [4] pomoc 
w organizacji i doskonaleniu warsztatu pracy; [5] stwarzanie właściwej atmosfery 
i zachęcanie do twórczej pracy dydaktycznej i wychowawczej.  

Dla ułatwienia współpracy ze stażystą w pismach kierowanych do nauczycieli 
opiekunów Dyrektor wskazywała na możliwość zawarcia „kontraktu” między 
opiekunem a stażystą, tj. dokumentu określającego zasady współpracy (we 
wszystkich badanych przypadkach zawarto stosowny „kontrakt”). 

(dowód: akta kontroli str. 37-76, 82-117, 171, 172, 255, 258, 265-266, 284, 285-286, 
311, 323-324,346-347, 486-496) 

Dyrektor poinformowała, że nie zatwierdzała treści „kontraktów”, gdyż nie jest to 
dokument obowiązkowy. Wskazała, że opiekun stażu dla większej efektywności 
swojej pracy i jej udokumentowania wspólnie ze stażystą tworzył harmonogram 
współpracy. Podała, iż na bieżąco monitorowała realizację zadań opiekuna poprzez 
doraźne kontrolowanie dokumentacji. We wszystkich skontrolowanych przypadkach 
opracowywano ww. harmonogram współpracy. 

(dowód: akta kontroli str. 18-28, 31-33, 499-502, 518-519, 523-526) 

Udział opiekunów w tworzeniu planu rozwoju zawodowego odnotowano w planach 
rozwoju zawodowego lub sprawozdaniach z realizacji planu rozwoju zawodowego. 
Dokumentacja szkoły nie zawierała informacji nt. sposobu udzielanej pomocy. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-76, 82-117, 130, 132, 134, 489-496) 

Wszyscy stażyści złożyli plany rozwoju zawodowego w terminie wskazanym 
w § 3 ust. 1 rozporządzenia z 1 marca 2013 r. Wszystkie plany miały 
zindywidualizowany charakter, o czym świadczył zakres zadań ujętych w tych 
planach. Plany obejmowały wymagania wskazane w § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia. 
Zawierały m.in.: [1] wskazanie celów stażu: głównych i szczegółowych; 
[2] określenie: zadań15, form realizacji, osób wspierających16, terminu oraz dowodów 
realizacji. Poza wskazaniem terminów oraz dowodów realizacji poszczególnych 
zadań plany nie zawierały innych wskaźników wykonania tych zadań.  

(dowód: akta kontroli str. 135, 259-264, 287-293, 312-322, 348-355, 382-388, 394, 
412-418, 439-445, 465-469, 505-509, 512-517, 532-537) 

W planach rozwoju zawodowego jako główny cel wskazano: w ośmiu przypadkach 
na 11 objętych badaniem - uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego; w jednym przypadku - rozwijanie kompetencji zawodowych, 
zdobywanie doświadczenia i poszerzenie wiedzy specjalistycznej oraz uzyskanie 
stopnia awansu zawodowego. W dwóch pozostałych przypadkach nie wskazano 
celu stażu. W ośmiu planach oprócz celu głównego wskazano również cele 
szczegółowe. 
(dowód: akta kontroli str. 259, 288, 313-315, 349, 383, 413, 439-440, 465, 505-506, 

512, 533) 

                                                      
14  § 33 Statutu uchwalonego 23 listopada 2004 r. Znowelizowany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 

1 września 2015 r. 
15  Obejmowały przykładowo: wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej, doskonalenie 

warsztatu i metod pracy pedagogicznej, ocenę własnych umiejętności oraz analizę mocnych i słabych stron, tworzenie 
rozkładów materiału dla poszczególnych klas, prowadzenie działalności pozalekcyjnej uczniów, pomoc w nauce 
i wyrównywanie braków szkolnych, podejmowanie działań o charakterze socjoterapeutycznym, podejmowanie działań 
profilaktycznych. 

16  Dotyczyło to 5-ciu planów rozwoju zawodowego stażystów. Plany nie określały sposobu i zakresu wsparcia. 
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W czterech spośród 11 badanych planów zawarto informację o osobach wsparcia. 
We wszystkich planach ujęto doskonalenie zawodowe (wewnątrzszkolne 
i zewnętrzne), z czego w trzech została uwzględniona tematyka wybranych form 
doskonalenia zewnętrznego. W pięciu planach nie zawarto zapisów odnośnie 
częstotliwości (terminów) uczestniczenia nauczyciela stażysty jako obserwatora 
w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz 
prowadzenia zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły. 
W planach wskazywano na zapoznanie się z wewnętrznymi dokumentami Szkoły, 
w tym w 10 przypadkach wskazano nazwy konkretnych dokumentów, m.in.: 
Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania, 
Plan Opiekuńczo – Wychowawczy Świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 259-264, 287-293, 314-322, 348-355, 382-388, 412-418, 
439-445, 465-469, 505-509, 512-517, 531-537) 

W okresie stażu nauczyciele realizowali plany rozwoju zawodowego, które zostały 
zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w terminie określonym w § 3 ust. 3 
rozporządzenia z 1 marca 2013 r.17.  

(dowód: akta kontroli str. 135) 

Dyrektor poinformowała, że: plany rozwoju zawodowego nauczyciela tworzone były 
w oparciu o: obowiązujące przepisy, potrzeby szkoły w obszarach dotyczących 
specjalizacji nauczyciela, w tym „plany dydaktyczne”. W zależności od nauczanego 
przedmiotu czy funkcji wykonywanej przez nauczyciela, plany rozwoju zawodowego 
różniły się między sobą. Dyrektor Szkoły podała również, że plany rozwoju 
zawodowego stażystów wpisane były w potrzeby szkoły wynikające 
z obowiązującego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 18-22, 439-450) 

Poszczególne etapy współpracy stażysty z opiekunem były dokumentowane m.in. 
poprzez: sporządzenie pisemnych uwag, spostrzeżeń i zaleceń dotyczących 
przeprowadzanych zajęć oraz złożenie podpisów w sporządzonych 
harmonogramach współpracy.  

(dowód: akta kontroli str. 26-28, 31-33, 486-496, 499-502, 523-526) 

Po zakończeniu stażu, w terminie określonym w § 4 ust. 4 rozporządzenia z 1 marca 
2013 r., stażyści złożyli Dyrektorowi zindywidualizowane sprawozdania z realizacji 
planów rozwoju zawodowego odnoszące się do indywidualnych zadań określonych 
w planach. Sprawozdania wskazywały sposób realizacji planów rozwoju 
zawodowego, zawierały opis przebiegu stażu i analizę zrealizowanych zadań 
wskazanych w planach rozwoju (w tym m.in. odniesienia do wymogów niezbędnych 
do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego).  

(dowód: akta kontroli str. 136, 267-275, 294-301, 325-337, 356-369, 390-396,  
419-425, 446-450, 470-478) 

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej ośmiu nauczycieli stażystów, którzy 
rozpoczęli i ukończyli staż w kontrolowanym okresie, oraz trzech, którzy go 
kontynuowali w roku szkolnym 2015/2016, stwierdzono iż Dyrektor Szkoły 
umożliwiła stażystom (zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 1-3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia 
z 1 marca 2013 r.): 

- poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły, w tym: przepisów 
związanych z jej funkcjonowaniem, sposobu prowadzenia dokumentacji 

                                                      
17 Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia 

rozpoczęcia zajęć. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć (§ 3 ust.1 i 3 
rozporządzenia z 1 marca 2013 r.).  
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obowiązującej w Szkole, przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i pracy; 

- obserwowanie od dziewięciu do 59 godzin zajęć (w przypadku ośmiu stażystów, 
którzy ukończyli staż w kontrolowanym okresie). We wszystkich przypadkach 
stażyści obserwowali po dziewięć godzin prowadzonych przez opiekuna stażu 
(łącznie 72 obserwacje). Potwierdzeniem obserwacji zajęć oraz ich omówienia były 
m.in. odręczne zapisy w scenariuszach zajęć dotyczące spostrzeżeń i uwag18 oraz 
treść sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego; 

- prowadzenie każdorazowo (w przypadku ośmiu stażystów, którzy ukończyli staż 
w kontrolowanym okresie) dziewięciu godzin zajęć edukacyjnych (łącznie 
72 godzin) w obecności opiekuna stażu oraz dwóch godzin zajęć (łącznie 
16 godzin) w obecności Dyrektora. Na arkuszach obserwacji zajęć lub 
scenariuszach zajęć swoje adnotacje nanosili: stażyści, opiekunowie stażu oraz 
Dyrektor19. Opiekunowie akceptowali scenariusze zajęć prowadzonych przez 
stażystę. W sporządzanych arkuszach obserwacji nauczyciela opiekuna stażu 
zawarta była m.in. ocena lekcji oraz uwagi. Omówienie zajęć z Dyrektorem lub 
opiekunem stażysta potwierdzał własnoręcznym podpisem; 

-  uczestniczenie w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (w sześciu 
przypadkach) w wymiarze od czterech do 22 godzin.  

Wszyscy stażyści, którzy ukończyli staż w latach szkolnych 2012/2013 - 2014/2015, 
uczestniczyli w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
w wymiarze od czterech do dziesięciu godzin. 

Dwóch stażystów 19 razy korzystało z pomocy merytorycznej i metodycznej 
placówek i instytucji oświatowych. W przypadku pierwszego z nich dotyczyło to: 
pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej20, pomocy placówki doskonalenia 
nauczycieli21 i pomocy innych instytucji kulturalnych. W trzech przypadkach była to 
inicjatywa metodyka, w pozostałych przypadkach - własna. W przypadku drugiego 
stażysty korzystał on z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc 
nastąpiła w tym przypadku z inicjatywy własnej stażysty. Współpraca w powyższym 
zakresie wynikała z planów rozwoju zawodowego i została wykazana 
w sprawozdaniach z ich realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 18-22, 31-123, 130, 132, 134, 233-245, 252, 334, 359, 
360, 394, 444, 448-449, 487-496) 

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 

Na podstawie sprawozdań z realizacji nadzoru pedagogicznego dyrektora za lata 
szkolne 2013/2014 i 2014/2015 oraz wersji roboczej sprawozdania za rok szkolny 
2015/2016 (w trakcie realizacji) stwierdzono, że Dyrektor nadzorowała realizację 
zadań przez stażystów oraz ich opiekunów. Sprawozdania zawierały m.in. 
informacje o wspomaganiu nauczycieli w realizacji zadań stażysty i opiekuna stażu 
w okresie stażu. Dyrektor podała, że w ramach sprawowanego nadzoru: 

                                                      
18 Np. dotyczące przydatności zastosowanych metod prowadzenia zajęć przez opiekuna stażu. 
19 Przykładowe adnotacje zawierały m.in. wskazania dla nauczyciela stażysty dot. częstszej słownej oceny uczniów w czasie 

zajęć. Ponadto wskazywały na zrealizowanie zamierzonych celów zajęć oraz na właściwy dobór metod i form pracy.  
20 Pomoc dot. m.in. przezwyciężania problemów emocjonalnych oraz rozwiązywania problemów z rówieśnikami oraz konfliktów 

rodzinnych. 
21 Np. w zakresie: sposobu motywacji dzieci do nauki, wspomagania procesów adaptacyjnych dziecka sześcioletniego, zabaw 

usprawniających rozwój dziecka. 
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[1] prowadziła rozmowy z opiekunem i stażystą; [2] obserwowała zajęcia stażysty 
oraz opiekuna; [3] analizowała: [a] plany rozwoju zawodowego, [b] harmonogramy 
działań opiekuna i stażysty oraz jego spójność z planem rozwoju zawodowego 
stażysty, [c] scenariusze zajęć z notatkami z obserwacji zajęć prowadzonych przez 
stażystę, [d] notatki z zajęć prowadzonych przez opiekuna, [e] przedłożony projekt 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.  

(dowód: akta kontroli str. 18-22, 77-81, 118-124, 129-134, 230-245, 523-526) 

Zatwierdzone plany rozwoju zawodowego nie były modyfikowane. W kontrolowanym 
okresie stwierdzono jeden przypadek zmiany osoby wyznaczonej na opiekuna stażu 
(spowodowany chorobą opiekuna).  

(dowód: akta kontroli str. 136, 254-256) 

W kontrolowanym okresie Dyrektor obserwowała 24 godziny zajęć, w tym: 
16 prowadzonych przez stażystów22 i osiem przeprowadzonych przez stażystę 
w obecności opiekuna. Celem obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystów  było 
wspomaganie stażysty w pracy nauczyciela, zaś celem obserwacji zajęć 
prowadzonych w obecności opiekuna była „obserwacja sposobu pełnienia funkcji 
opiekuna stażu podczas lekcji oraz sposobu jej omawiania”. 

Powyższe było udokumentowane w arkuszach obserwacji zajęć podpisywanych 
przez Dyrektora. Arkusze obserwacji zajęć (dotyczące stażystów i prowadzonych 
przez nich zajęć) zawierały m.in. informacje dotyczące: tematu lekcji, zagadnień 
programowych, celów operacyjnych lekcji, metod nauczania (form/technik), 
zastosowanych środków dydaktycznych, sprawności organizacyjnej przebiegu lekcji. 
Arkusze obserwacji nauczyciela opiekuna stażu (dotyczące zajęć prowadzonych 
przez stażystów) zawierały ocenę lekcji prowadzonej przez stażystę oraz ocenę 
dotyczącą omówienia lekcji po obserwacji przez opiekuna stażu. Na podstawie 
analizy sześciu (25%) arkuszy obserwacji stwierdzono, iż Dyrektor nie miała uwag 
do pracy opiekunów i stażystów. 

Dyrektor podała, że dokumenty wytworzone przez opiekunów i stażystów 
przedstawiane były ponownie po zakończeniu stażu: dyrektorowi szkoły oraz komisji 
kwalifikacyjnej. Wskazała, iż obserwacje zajęć prowadzonych przez stażystę oraz 
opiekuna stażu były zawsze zaplanowane. Wyjaśniła, że jako dyrektor uczestniczyła 
w rozmowach, podczas których stażysta przedstawiał samoocenę z prowadzonych 
zajęć, głównie pod kątem stopnia realizacji założonych celów, stosowania zasady 
indywidualizacji oraz elementów oceniania kształtującego. 

(dowód: akta kontroli str. 18-22, 77-81, 118-124, 230-255, 265-266, 285-286, 323-
324, 347, 380-381, 410-411, 438, 463-464, 503-504, 518-519, 523-526) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie kierowała żadnego stażysty, na podstawie 
wyników nadzoru i/lub propozycji opiekuna, na formy doskonalenia, które 
profilowałyby jego wiedzę i kompetencje. 

(dowód: akta kontroli str. 21) 

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. 
Wynikało to z uwzględnienia przez Dyrektor Szkoły wytycznych sformułowanych 
w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Grudziądzu w I połowie 
2012 r. Zdaniem NIK ustalając okres, za jaki przysługuje nauczycielom ww. dodatek, 

                                                      
22 Dotyczy stażystów, którzy ukończyli staż w latach szkolnych 2012/2013 – 2014/2015. 
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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. 
Zgodnie z art. 9c ust. 5 ustawy KN zadaniem opiekuna stażu jest udzielanie 
nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu 
planu rozwoju zawodowego nauczyciela, oraz opracowanie projektu oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu. Projekt ten opiekun stażysty sporządza 
w ciągu 14 dni od zakończenia stażu, na mocy § 5 rozporządzenia z 1 marca 
2013 r.  

Dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań opiekuna stażu powinien być – 
w ocenie NIK – wypłacany przez cały okres faktycznego wykonywania przez 
nauczyciela tych zadań.  

Dyrektor szkoły zapewniła nauczycielowi stażyście ubiegającemu się o stopień 
awansu nauczyciela kontraktowego odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego. 
Sprawowała również nadzór nad realizacją zadań przez opiekuna stażu oraz nad 
wdrażaniem przez nauczyciela stażystę planu rozwoju zawodowego. 

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

Kwalifikacje zawodowe nauczycieli stażystów odbywających w kontrolowanym 
okresie staż zawodowy były zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których 
można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego 
zakładu kształcenia nauczycieli23. 

(dowód: akta kontroli str. 135) 

We wszystkich skontrolowanych przypadkach Dyrektor sporządziła zaświadczenie 
zawierające informacje, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia 
z 1 marca 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 135-138, 19-20, 246-247) 

Dyrektor sporządzała pisemną ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu w terminie określonym w art. 9c ust. 6 ustawy KN, po zapoznaniu się 
z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii Rady 
Rodziców.  

Z treści uzasadnień ocen wynikało, że nauczyciele spełniali wymogi formalne do 
zajmowania stanowiska nauczyciela (w danym przedmiocie) i że zrealizowali cele 
i zadania założone w planie rozwoju zawodowego. Uzasadnienia zawierały opis 
działań świadczących o nabyciu umiejętności niezbędnych do uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego. We wszystkich analizowanych przypadkach wystawiano 
ocenę pozytywną. 

Składy komisji kwalifikacyjnych były zgodne z art. 9g ust. 1 ustawy KN. We 
wszystkich rozmowach prowadzonych przez komisję kwalifikacyjną brało udział 
100% jej członków.  

Pięciu stażystów uzyskało maksymalne średnie arytmetyczne przyznanych punktów 
(w skali od 0 do 10). Troje stażystów uzyskało obniżoną średnią arytmetyczną 
punktów (odpowiednio: 9,7 pkt., 9 pkt. i 7,33 pkt.). Opiekunowie stażu przyznawali 

                                                      
23 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
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od 8,0 do 10,0 pkt., z tego w jednym przypadku - 8,0 pkt., w jednym przypadku - 9,0 
pkt., w sześciu przypadkach – 10,0 pkt. 

Sporządzony przez komisję kwalifikacyjną protokół zawierał zadane stażyście 
pytania (siedmiu stażystom zadano po trzy pytania, jednej osobie cztery), z których 
wszystkie odnosiły się do wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia 
z 1 marca 2013 r. Ponadto protokoły zawierały zbiorczą uwagę na temat 
udzielonych odpowiedzi, nie zawarto informacji o treści odpowiedzi24. Wszystkie 
protokoły zawierały uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji25. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-21, 135-138, 278-280, 306-308, 341-343, 374-376, 
403-405, 432-434, 457-459, 483-485) 

Spośród ośmiu stażystów, którzy w okresie objętym kontrolą ukończyli staż 
i uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego: 

a) dwie osoby były na etapie kończenia studiów dokształcających i kursów 
kwalifikacyjnych;  

b) jedna osoba ukończyła siedem kursów doskonalących (łącznie 230 godzin) 
obejmujących następujący zakres zagadnień: „Kierownik wycieczek 
szkolnych”, „Pierwsza pomoc”, „Profilaktyka uzależnień”, „Biblioterapia”, 
„Drama”, „Profilaktyka i rozpoznawanie przemocy w rodzinie”, „Technologia 
informacyjna w nauczaniu”; 

c) osiem osób uczestniczyło w seminariach/konferencjach (trzy osoby – 
w trzech, pięć osób – w dwóch). 

(dowód: akta kontroli str. 248-251) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1.  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 ośmiu  
protokołach (sporządzonych w kontrolowanym okresie) informacje 
o odpowiedziach udzielonych przez poszczególnych nauczycieli stażystów 
ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 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 podała, że: „Nie jest możliwe zapisanie treści udzielanych na nie 
odpowiedzi ze względu na wielkość tekstu oraz trudność w dosłownym 
cytowaniu odpowiedzi. Podobną praktykę stosuje się podczas posiedzeń komisji 
kwalifikacyjnej nauczycieli na wyższe stopnie awansu, tzn. na nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego. Podobnie, jeśli chodzi o zapis dotyczący 
motywacji wystawionej nauczycielowi oceny punktowej. Jest on ogólny, gdyż 
taką praktykę stosuje się również w protokołach komisji kwalifikacyjnej pracującej 

                                                      
24  Przykładowe zapisy w protokołach komisji kwalifikacyjnej były następujące: [1] „Odpowiedzi udzielono w sposób 

wyczerpujący i kompletny”; [2] „Nauczycielka odpowiedziała w sposób satysfakcjonujący członków komisji”; 
[3] „Nauczycielka w sposób wyczerpujący udzieliła odpowiedzi na pytania. Wykazała się wysokim poziomem wiedzy 
w zakresie zadanych pytań”; [4] „Nauczyciel w sposób wyczerpujący udzielił odpowiedzi na zadane pytania”. 

25  Przykładowe uzasadnienia zawierały następujące stwierdzenia: [1] „Wszyscy członkowie komisji w sposób jednomyślny 
wysoko ocenili zarówno dorobek nauczyciela za okres stażu, jak również poziom wiedzy wykazanej podczas prezentacji 
sprawozdania oraz udzielane odpowiedzi na zadane pytania. Na wyróżnienie zasługuje zaangażowanie w pracę podczas 
wymiany młodzieży”; [2] „Zarówno sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, jak również odpowiedzi udzielone 
na pytania dowodzą wysokiej kompetencji i umiejętnościach nauczyciela”. 
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z nauczycielami o wyższym stopniu awansu zawodowego. Kontrole kuratorium, 
m. in. dotyczące oceny pracy dyrektora przeprowadzone w roku 2010 i 2015, nie 
wnosiły uwag w tym zakresie”. 

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. 20-21, 135-138, 278-280, 306-308, 341-343, 374-376,  
403-405, 432-434, 457-459, 483-485) 

2.  W dwóch przypadkach opiekunowie stażu złożyli projekty oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu po upływie terminu 
wskazanego w § 5 rozporządzenia z 1 marca 2013 r. Staże zakończyły się 31 
maja 2015 r., a projekty ocen dorobku zawodowego zostały złożone odpowiednio 
18 i 19 czerwca 2015 r., tj. z opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 3 i 4 dni.   

Dyrektor wyjaśniła, że była świadoma kilkudniowego opóźnienia dwóch 
opiekunów z przedłożeniem projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 
okres stażu. Wyjaśniła: „Nie uznałam tego jednak za przyczynę ich odrzucenia 
i tym samym przerwania procedury ubiegania się o stopień nauczyciela 
kontraktowego. Biorę pod uwagę fakt, że początek czerwca jest okresem 
wycieczek szkolnych, dwa dni z pracy szkoły wypadają w związku ze Świętem 
Bożego Ciała oraz wolnym piątkiem następującym po nim”. 

(dowód: akta kontroli str. 19-20, 135-138) 

Dyrektor szkoły podejmowała działania wspomagające nauczyciela stażystę 
w uzyskaniu stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: błędów w sposobie dokumentowania 
przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej oraz nieterminowego złożenia projektów oceny 
dorobku zawodowego nauczyciela stażysty przez dwóch opiekunów. 
Nieprawidłowości te miały charakter formalny i nie wpływały negatywnie na wynik 
końcowy procedury awansu objętej badaniem. 

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 Kontroli26, wnosi o: 

1. Ujmowanie w protokołach z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej 
wiadomości o treści udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi. 

2. Zapewnienie terminowego składania przez opiekunów stażu projektów 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu. 

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 

                                                      
26 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
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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 wniosków pokontrolnych 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 21 czerwca 2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy: Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jacek Kalas 

główny specjalista k.p. 

 

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

 

........................................................ 
Podpis podpis 

 
Mateusz Grynicz 
specjalista k.p. 

 

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

 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


