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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 Jerzy Kuzyniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 98385 z dnia 11 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1, 2)  

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 19 im. „Synów Pułków”, ul. A. Grzymały-Siedleckiego 11, 85-868 
Bydgoszcz1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Mendry - Dyrektor Zespołu Szkół2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2013-20164, Dyrektor zapewniła 
nauczycielom ubiegającym się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela 
kontraktowego warunki do rozwoju zawodowego, a proces uzyskiwania ww. stopnia 
awansu przebiegał prawidłowo.  

Warunki stworzone nauczycielom w pierwszych latach pracy w Zespole Szkół 
zapewniały spełnienie wymagań niezbędnych do nauczania i wychowania dzieci 
i młodzieży. Stosowane przez Dyrektora rozwiązania sprzyjały nabywaniu przez 
nauczycieli stażystów umiejętności niezbędnych do realizacji statutowych zadań 
szkoły. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że protokoły z przebiegu pracy komisji 
kwalifikacyjnych nie zawierały wiadomości o treści udzielonych przez nauczyciela 
odpowiedzi oraz uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej, co stanowiło 
naruszenie § 14 ust. 1 pkt. 4 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli5. Ponadto w siedmiu przypadkach na członków komisji kwalifikacyjnych 
dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
kontraktowego zamiast przewodniczących zespołów przedmiotowych powołano 
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, co było niezgodne z art. 9g ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela6. Powyższe nieprawidłowości 
nie miały jednak negatywnego wpływu na warunki rozwoju zawodowego nauczycieli 
stażystów oraz na wynik końcowy procedury awansu na nauczyciela kontraktowego.  

                                                      
1  Dalej: „Zespół Szkół”. 
2  Dalej: „Dyrektor”. 
3  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 

pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową. 

4  Do czasu zakończenia kontroli, tj. do 31 maja 2016 r. 
5  Dz. U. z 2013 r. poz. 393, dalej: „rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli”. 
6  Dz. U. z 2014 r. poz. 191, ze zm., dalej: „ustawa Karta Nauczyciela”. 
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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. Zespół Szkół tworzyły:  
-  Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi; 
-  Gimnazjum nr 38 Integracyjne; 
-  XXI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne7. 
W roku szkolnym 2015/2016 (stan na 30 września 2015 r.) w Zespole Szkół było 
zatrudnionych 188 nauczycieli, z tego: 128 nauczycieli dyplomowanych, 
43 nauczycieli mianowanych, 17 nauczycieli kontraktowych8. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 816-818) 

W latach 2013-2015 stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 
uzyskało osiem osób. Nauczyciele ci nawiązali stosunek pracy w Zespole Szkół  
i uzyskali stopień nauczyciela stażysty rozpoczynając staż na stopień nauczyciela 
kontraktowego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, stosownie 
do art. 9a ust. 2, art. 9c ust. 1, art. 9d ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. W roku 
szkolnym 2015/2016 staż nauczyciela kontraktowego rozpoczęła (i kontynuowała) 
jedna osoba. 

Dyrektor każdorazowo przydzielił nauczycielowi stażyście opiekuna stażu. Spośród 
ogółem dziewięciu opiekunów, trzech posiadało stopień nauczyciela 
dyplomowanego, a sześciu mianowanego. W siedmiu przypadkach nauczyciele ci 
reprezentowali tożsame przedmioty nauczania jak nauczyciele stażyści, a w dwóch 
przypadkach reprezentowali przedmioty pokrewne9. 

(dowód: akta kontroli str. 15-30, 79-87, 366, 367, 368) 

Dorobek zawodowy wszystkich opiekunów stażu przed powierzeniem im funkcji był 
znaczący; w jednym przypadku obejmował także ukończenie form doskonalenia 
związanych z rolą opiekuna stażu.  

(dowód: akta kontroli str. 609-621) 

W poszczególnych latach w okresie od 1 września 2012 r. do 31 maja 2016 r. na 
dodatki funkcyjne dla opiekunów stażu10 wydatkowano łącznie 5 314,31 zł, z tego 
odpowiednio: 248,72 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 r.), 982,45 zł 
w 2013 r., 2 184,58 zł w 2014 r., 1 774,20 zł w 2015 r. i 124,36 zł w okresie od 
1 stycznia do 31 maja 2016 r.11. Dodatek był obniżany w przypadku nieobecności 
nauczyciela z powodu zwolnienia lekarskiego lub urlopu bezpłatnego.  

                                                      
7  Strona internetowa: http://www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=44 [dostęp: 9 czerwca 2016 r.]. 
8  Na dzień 30 września 2015 r. nie było zatrudnionych nauczycieli stażystów. Nauczyciel stażysta odbywający staż w roku 

szkolnym 2015/2016 został zatrudniony w Zespole Szkół od dnia 1 listopada 2015 r. Od 1 września do 31 października 
2015 r. odbywał staż w innej szkole. 

9  W jednym przypadku (w roku szkolnym 2013/2014) dla nauczyciela stażysty ze specjalnością rewalidator, opiekunem stażu 
był nauczyciel ze specjalnością psycholog oraz w jednym przypadku (w roku szkolnym 2014/2015) dla nauczyciela stażysty 
ze specjalnością geografia, opiekunem stażu był nauczyciel ze specjalnością biologia. 

10  Wysokość dodatku wynikała z uchwał Rady Miasta Bydgoszczy: [1] Nr XLVII/679/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników 
wynagrodzenia (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 1153); [2] Nr XLVII/1015/13 Rady Miasta Bydgoszczy 
z dnia 30 października 2013 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 3387). 

11 Dane za okres kwiecień – maj obejmują wydatki planowane. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://www.zs19bydgoszcz.szkolnastrona.pl/index.php?c=page&id=44
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Dyrektor wyjaśniła, że dodatek ulegał pomniejszeniu za czas zwolnienia lekarskiego 
bądź urlopu bezpłatnego w ten sam sposób, jak wynagrodzenie zasadnicze, 
wchodząc do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku. 

 (dowód: akta kontroli str. 6, 390-398, 608, 656, 659, 663, 1015, 1016) 

W okresie stażu nauczyciele realizowali plany rozwoju zawodowego, które zostały 
zatwierdzone przez Dyrektora w terminie określonym w § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia 
MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 100-105, 132-138, 168-173, 188-202, 233-246, 272-275, 
310-314, 339-343, 535-540, 542-547, 649-656) 

W Zespole Szkół nie obowiązywała jednolita struktura planu rozwoju zawodowego 
ani sprawozdania z jego realizacji. 

Dyrektor poinformowała, że w Zespole Szkół nie obowiązywała wewnętrzna 
procedura awansu zawodowego dla nauczycieli stażystów ubiegających się 
o stopień awansu na nauczyciela kontraktowego. Wskazała, iż Zespół Szkół 
posiadał opracowaną dokumentację dotyczącą prac komisji kwalifikacyjnej, np. druk 
wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, arkusz analizy formalnej 
dokumentacji nauczyciela stażysty, protokół z posiedzenia komisji kwalifikacyjnej 
wraz z  załącznikami. 

 (dowód: akta kontroli str. 122-127, 658,  661, 662) 

Opiekunowie stażu w kwestii udzielanej przez nich pomocy nauczycielom stażystom 
w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego wyjaśnili, że udzielano jej m.in. 
w następujących formach: 

 w trzech przypadkach przekazano stażystom jako wzory plany rozwoju 
zawodowego (własne lub innych nauczycieli) opracowane w poprzednich latach, 
w jednym przypadku również broszury o awansie zawodowym nauczycieli; 

 w czterech przypadkach omówiono i przekazano stażyście aktualne informacje 
o zadaniach wynikających z rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli; 

 we wszystkich ośmiu przypadkach wprowadzano korekty do projektu planu (lub 
aneksu do planu) sporządzonego przez nauczyciela stażystę w trakcie 
bezpośrednich spotkań ze stażystą lub drogą e-mailową. 

Z wyjaśnień opiekunów stażu wynikało, że dwóch z nich dokumentowało w formie 
notatek swoje spotkania i rozmowy z nauczycielami stażystami. 

(dowód: akta kontroli str. 664-677, 680, 812-813) 

Dyrektor wyjaśniła, że w jej ocenie dotychczas opracowane plany przez nauczycieli 
stażystów spełniały wymagania, o których mowa w § 6 rozporządzenia MEN 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  

Podstawę planów rozwoju zawodowego stanowiły wymagania niezbędne do 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Plany rozwoju zawierały zadania 
zindywidualizowane zgodnie z przedmiotem/rodzajem zajęć nauczyciela stażysty12.  

(dowód: akta kontroli str. 100-105, 132-138, 168-173, 188-202, 233-246, 272-275, 
310-314, 339-343, 535-540, 542-547, 649-656, 664-677, 812, 813, 1014, 1015) 

                                                      
12 Na przykład: plan rozwoju nauczyciela rewalidatora zawierał zadania z zakresu rozwijania umiejętności interpersonalnych 

dotyczących współpracy z nauczycielami, rodzicami uczniów (w tym udzielanie im wsparcia emocjonalnego 
i informacyjnego) i specjalistami, w tym z poradni zdrowia psychicznego i poradni psychologiczno-pedagogicznej; plan 
rozwoju nauczyciela wychowania fizycznego zawierał zadania w zakresie wspomagania aktywności fizycznej dzieci 
i młodzieży, plan rozwoju nauczyciela wychowawcy w świetlicy zawierał zadania z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej 
świetlicy. 
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W planach dla poszczególnych zadań określano: formy oraz sposób 
dokumentowania ich realizacji, okres lub terminy ich realizacji (w miesiącach). 
Szczegółowość opisu form realizacji dostosowana była do rodzaju planowanego 
zadania. W czterech planach zawarto informację o osobach wsparcia, bez 
określenia zakresu i sposobu wsparcia. We wszystkich planach ujęto doskonalenie 
zawodowe (wewnątrzszkolne i zewnętrzne). 

W planach rozwoju nie ujmowano tematyki zajęć obserwowanych. 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.  

(dowód: akta kontroli str. 100-105, 118,  132-137, 168-173, 188-202, 233-246, 272-
275, 310-314, 339-343, 535-547, 649-656, 668-677, 812-813, 1015)  

Wszystkie osiem sprawozdań z realizacji planu zawodowego sporządzone przez 
nauczycieli stażystów objętych badaniem NIK zawierało informacje o sposobie lub 
formach realizacji poszczególnych zadań. W sześciu na osiem przypadków 
w sprawozdaniach wyszczególniono dowody13 potwierdzające realizację zadań14. 
Sprawozdania i opinie opiekuna stażu zawierały również informacje o nabyciu 
umiejętności w ramach wymagań15, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2-4 
rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli, a także o tematyce i formach doskonalenia wewnętrznego 
i zewnętrznego, w których uczestniczyli16.   

 (dowód: akta kontroli str. 100-111, 132-150, 168-173, 188-207, 233-253,  
272-287, 310-319, 339-354, 454-519,  649-656, 681-712)  

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej ośmiu nauczycieli stażystów, którzy 
rozpoczęli i ukończyli staż w kontrolowanym okresie, oraz jednego, który go 
kontynuował w roku szkolnym 2015/2016, stwierdzono iż w ramach zapewnienia 
przez Dyrektora warunków do realizacji rozwoju zawodowego i zadań związanych 
z awansem zawodowym17, nauczycielom tym umożliwiono:  

 poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania danej szkoły, sposobu 
prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole, przepisów dotyczących 
zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy. Zostało to 
udokumentowane w sprawozdaniach z realizacji planu rozwoju zawodowego 
oraz w odrębnych dokumentach sporządzonych na te okoliczności; 

 obserwację co najmniej dziewięciu godzin zajęć (ogółem 106 godzin). We 
wszystkich przypadkach nauczyciele stażyści obserwowali zajęcia prowadzone 
przez opiekuna stażu w ilości od dwóch do 18 godzin18, a w pięciu przypadkach 
obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub 

                                                      
13 M.in. wykazy obserwowanych zajęć. 
14  Wyszczególnienia dowodów nie zawierały sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 

2014/2015 przez dwóch nauczycieli stażystów (w tych przypadkach dowody potwierdzające realizację planu rozwoju 
znajdowały się w dokumentacji z przebiegu stażu). 

15 Udokumentowanie podniesionych/rozszerzonych umiejętności zawarte było w dowodach wymienionych w sprawozdaniu, 
takich jak potwierdzenia na piśmie przez opiekuna stażu, pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy, innych nauczycieli. 

16  W pięciu (na osiem) sprawozdaniach podano tematykę kształcenia i doskonalenia, a w pozostałych tylko jego formy. 
Udokumentowaniem doskonalenia zawodowego były m.in. zaświadczenia podmiotów przeprowadzających studia, 
szkolenia, warsztaty itp.  

17  § 4 ust. 1 pkt 1-3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. 
18  Liczba godzin zajęć prowadzonych przez dziewięciu opiekunów stażu, a obserwowanych przez poszczególnych nauczycieli 

stażystów wynosiła: dwie godziny (w jednym przypadku); pięć godzin (w jednym przypadku); siedem godzin (w przypadku 
stażysty realizującego staż w roku 2015/2016); dziewięć godzin (w pięciu przypadkach); 18 godzin (w jednym przypadku). 
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rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole (w ilości od jednej do dziewięciu 
godzin)19. Obserwacje dokumentowano w formie arkusza obserwacji;  

 przeprowadzenie z uczniami co najmniej dziewięciu godzin zajęć edukacyjnych 
(ogółem 77 godzin), z tego od ośmiu do dziewięciu godzin w obecności opiekuna 
stażu20;  

 uczestniczenie w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego. 
Uczestniczyło w nich ośmiu21 nauczycieli stażystów; wszystkie plany rozwoju 
zawierały zapisy o udziale nauczyciela stażysty w zewnętrznych formach 
doskonalenia, z tego w jednym przypadku wyszczególniono jego tematykę22; 

 uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego 
nauczycieli (od jednej do 13 godzin) – w sześciu przypadkach23; 

 korzystanie z pomocy merytorycznej (czterech nauczycieli łącznie  
w 11 przypadkach) i metodycznej placówek i instytucji oświatowych, z tego: 
dwukrotnie z poradni psychologiczno – pedagogicznej, trzykrotnie z placówki 
doskonalenia nauczycieli oraz pięciokrotnie z innych instytucji oświatowych.  

Dyrektor podała, że nauczyciele stażyści korzystali z pomocy merytorycznej 
i metodycznej placówek oświatowych z własnej inicjatywy lub z inicjatywy opiekuna 
stażu, a celowość tych działań dotyczyła poszerzenia swojej wiedzy oraz 
doskonalenia metod i form pracy w zawodzie nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 103, 106-111, 117, 118, 136, 139-150, 171, 203-207, 214, 
238, 247-253, 274, 276-282, 292, 313-319, 344-357, 360, 411, 412, 422-434,437-
439, 443-487, 488-519, 545, 548, 553-555, 662, 682-701, 707-709, 725, 748-759, 

761, 1018-1023) 

2. Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją zadań przez opiekuna stażu oraz 
nad wdrażaniem planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę 
ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego 

W planach nadzoru pedagogicznego na lata objęte kontrolą zaplanowano m.in. 
obserwację lekcji i zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez wybranych 
nauczycieli, w tym opiekunów stażu.  

Sprawozdania Dyrektora z realizacji nadzoru pedagogicznego co roku zawierały 
m.in. stwierdzenia, że zaplanowane cele i główne założenia lekcji realizowane były 
prawidłowo przez wszystkich nauczycieli. Podano również, że Dyrektor omawiała 
indywidualnie z nauczycielami sprawy związane z awansem zawodowym oraz 
opracowaniem planów rozwoju zawodowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 842-845, 855, 857, 880-884, 916, 918, 927-930, 951, 987, 
988) 

Dyrektor w ramach nadzoru pedagogicznego nie dokumentowała czynności 
związanych z rozpoznawaniem umiejętności nauczyciela stażysty przed 
przystąpieniem do opracowania przez niego planu rozwoju zawodowego. 
Poinformowała, że dyrektor lub wicedyrektorzy przeprowadzali rozmowę 

                                                      
19  Liczba godzin zajęć prowadzonych przez innego nauczyciela tego samego przedmiotu, a obserwowanych przez nauczycieli 

stażystów, wynosiła odpowiednio: w przypadku stażysty realizującego staż w roku szkolnym 2015/2016 - jedna godzina; 
w pozostałych czterech przypadkach odpowiednio: trzy, cztery, siedem i dziewięć godzin. 

20  Nie dotyczy nauczyciela stażysty realizującego staż w roku szkolnym 2015/2016. 
21  Nie zachowały się dokumenty dotyczące zewnętrznych form doskonalenia jednego nauczyciela stażysty, który zakończył 

pracę w szkole 31 sierpnia 2014 r. 
22  Tematykę dokształcania i doskonalenia podano w planie rozwoju nauczyciela jednego stażysty (wymieniono kursy 

metodyczne oraz kurs oligofrenopedagogiki). 
23  W przypadku pozostałych trzech nauczycieli stażystów: jeden odbywa staż w roku szkolnym 2015/2016 i do dnia kontroli nie 

odbył zajęć z zakresu wewnątrzszkolnych form doskonalenia; drugi pracował w Zespole Szkół do dnia 31.08.2014 r. i brak 
jest danych w tym zakresie; trzeci wziął udział w zewnętrznych formach doskonalenia (w planie rozwoju zawodowego 
zadanie określono jako „uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym”). 
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z nauczycielem stażystą przed wyznaczeniem mu opiekuna stażu, a spotkania te 
służyły do pozyskania dodatkowych informacji o nauczycielu, które nie wynikały 
z przedstawionych dokumentów. Wskazała, że rozmowy te nie były 
dokumentowane. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że analizowała plany rozwoju 
zawodowego nauczycieli stażystów, a ewentualne uwagi do planu przekazywała 
ustnie. W opinii Dyrektora plany rozwoju zawodowego sporządzone były w sposób 
prawidłowy, co wynikało z faktu, iż osoby wyznaczane do pełnienia funkcji 
opiekunów stażu były doświadczonymi nauczycielami, rzetelnie i sumiennie 
wywiązującymi się ze swoich obowiązków.  

(dowód: akta kontroli str. 661, 1015) 

Sporządzone przez nauczycieli stażystów plany rozwoju zawodowego były w dwóch 
przypadkach modyfikowane w trakcie trwania stażu. Powody zmiany planu rozwoju 
wynikały: w pierwszym przypadku ze zmiany zajmowanego stanowiska 
z nauczyciela geografii na nauczyciela wychowawcę świetlicy, w drugim przypadku 
ze zmiany szkoły bez zmiany rodzaju zajęć (nauczyciel stażysta kontynuował od 
listopada 2015 r. w Zespole Szkół staż, który rozpoczął 1 września 2015 r. w innej 
szkole). Modyfikacje zostały zatwierdzone przez Dyrektora.  

(dowód: akta kontroli str. 233-246, 535-547) 

Dyrektor nie określała pisemnie zadań opiekuna nauczyciela stażysty. Zadania 
opiekuna zostały wpisane do kontraktów współpracy, zawieranych przez nich 
z nauczycielami stażystami i jak podała Dyrektor były one z nią omawiane. 

(dowód: akta kontroli str. 117, 214, 292, 293,  360, 411, 437, 548, 662) 

W kontrolowanym okresie Dyrektor obserwowała w Zespole Szkół dziewięć godzin 
zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów. We wszystkich dziewięciu 
przypadkach24 sporządzono arkusz z obserwacji, w którym zawarto m.in. informacje 
dotyczące przeprowadzonych zajęć, w tym wnioski co do działań wymagających 
poprawy lub udoskonalenia. Obserwacją objęte były m.in.: zaangażowanie 
w realizację zajęć, wykorzystanie różnorodnych środków dydaktycznych, 
dostosowanie formy działań oraz tempa zajęć do możliwości uczniów, 
mobilizowanie uczniów do aktywnego działania, merytoryczne przygotowanie do 
zajęć, prowadzenie dokumentacji nauczyciela, kształtowanie prawidłowych relacji 
nauczyciel – uczeń. Łącznie z obserwacji sformułowano 7 wniosków. 
Potwierdzeniem omówienia zajęć były podpisy dyrektora i nauczyciela stażysty na 
arkuszach obserwacji tych zajęć.  

Dyrektor poinformowała, że realizacja wniosków dotyczących poprawy lub 
udoskonalenia przeprowadzonych zajęć przez nauczyciela stażystę była 
sprawdzana przez nią lub przez wicedyrektorów poprzez rozmowę z opiekunami 
nauczycieli stażystów, którzy zwracali uwagę na przedstawione przez dyrekcję 
aspekty podczas obserwacji zajęć.  

 (dowód: akta kontroli str.622-648, 843-845, 855, 881-884, 916, 929-930, 933-934, 
948-949, 951, 1020-1021) 

Dyrektor wyjaśniła, że nie było przypadku realizacji przez nauczyciela stażystę 
zewnętrznej formy doskonalenia zawodowego na skutek wniosków płynących 
z obserwacji zajęć. Podała, że sugerowała nauczycielom stażystom podejmowanie 
kursów kwalifikacyjnych lub studiów dyplomowych o kierunkach wspierających 

                                                      
24  Przez Dyrektor były obserwowane zajęcia prowadzone przez ośmiu stażystów (w tym jednego dwukrotnie).  
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rozwój dzieci. Wskazała, iż ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
sfinansowano dwa takie kursy dla nauczycieli stażystów25. 

Dyrektor poinformowała, że w trakcie spotkań z opiekunami stażu odbywających się 
minimum dwa razy w semestrze uzyskiwała informacje na temat działań, jakie podjął 
opiekun wobec nauczyciela stażysty. Wskazała, iż były to spotkania organizowane  
z inicjatywy opiekunów stażu lub dyrekcji Zespołu Szkół i stanowiły one podstawę do 
modyfikacji podjętych przedsięwzięć. Dyrektor podała, że praktyką Zespołu Szkół 
było przedstawianie efektów współpracy nauczyciela stażysty i jego opiekuna 
w postaci końcowej dokumentacji, którą nauczyciel prezentował podczas rozmowy 
kwalifikacyjnej po zakończonym stażu.  

W kontrolowanym okresie w Zespole Szkół nie było przypadków zmiany osoby 
wyznaczonej na opiekuna stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 4, 194, 205, 313, 317, 658-664, 1016, 1021, 1023)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, iż trzem nauczycielom, pełniącym obowiązki opiekuna stażu 
w latach 2012/2013 i 2013/2014, dodatki funkcyjne wypłacane były przez okres 
dwunastu miesięcy. Natomiast pięciu nauczycielom, którzy pełnili ww. obowiązki 
w roku szkolnym 2014/2015, dodatek ten wypłacano przez okres dziewięciu 
miesięcy trwania stażu. Zdaniem 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. 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 zapewniła nauczycielom stażystom ubiegającym się o stopień awansu na 
nauczyciela kontraktowego odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego. 
Sprawowała również nadzór nad wdrażaniem przez nauczycieli stażystów planu 
rozwoju zawodowego. Wybrani przez Dyrektor Zespołu Szkół opiekunowie stażu 
spełniali wymogi określone w ustawie Karta Nauczyciela, tj. posiadali stopień 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, a także odpowiednie 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 na nauczyciela kontraktowego lub rozpoczęli staż w roku szkolnym 
2015/2016 (osiem osób): 

                                                      
25  Dotyczyło dwóch stażystów; w obu przypadkach kursy ujęto w planie rozwoju zawodowego oraz w sprawozdaniu z jego 

realizacji.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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1) posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe właściwe dla danego poziomu 
kształcenia i typu szkoły; 

(dowód; akta kontroli str. 44, 119, 155-157, 215-219, 260-264, 294-299, 326-330, 
361-364, 400, 649-656)   

2)  w terminach przewidzianych przepisami prawa, tj.: 

 do 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć przedłożyli dyrektorowi szkoły projekt planu 
rozwoju zawodowego, uwzględniający wymagania na stopień awansu; 

 do 30 dni od dnia zakończenia stażu złożyli dyrektorowi szkoły sprawozdania 
z realizacji planu rozwoju zawodowego (dotyczy nauczycieli, którzy uzyskali 
stopień awansu na nauczyciela kontraktowego);  

 do 30 czerwca danego roku złożyli wniosek o podjęcie postępowania 
kwalifikacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za 
okres stażu (dotyczy nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego). 

(dowód: akta kontroli str.89, 94, 95, 100-111, 121, 126, 127, 132-150, 158, 162, 
163, 168-173, 177, 182, 183, 188-207, 222, 227, 228, 233-253, 265, 270-282, 

299, 304, 305, 310-319, 331, 336, 337, 339-354, 649-656) 

Opiekunowie stażu przedstawili Dyrektorowi projekty oceny dorobku zawodowego 
nauczycieli za okres stażu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia stażu.  

(dowód: akta kontroli str. 113, 114, 152, 209, 210, 255, 256,  289, 321, 322, 355-
357, 649-656) 

Dyrektor w każdym przypadku w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania 
przez nauczyciela stażystę ustaliła na piśmie pozytywną ocenę dorobku 
zawodowego nauczyciela stażysty za okres stażu, po zapoznaniu się z projektem 
oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po zasięgnięciu opinii rady rodziców.  

We wszystkich ośmiu zbadanych przypadkach w uzasadnieniu oceny podano m.in., 
że nauczyciel spełniał wymogi formalne do zajmowania stanowiska nauczyciela 
(w określonej indywidualnie specjalności), odbył dziewięciomiesięczny staż na 
stopień nauczyciela kontraktowego oraz zrealizował założony plan rozwoju 
zawodowego. Uzasadnienia każdorazowo odnosiły się indywidualnie do stażysty, 
w tym zawierały opisy sposobów realizacji zadań w okresie stażu, m.in. 
wynikających z planu pracy szkoły, a także uczestnictwa w dokształcaniu 
i doskonaleniu zawodowym. 

(dowód: akta kontroli str. 113-116, 152-154, 174-176, 209-213, 255-259, 289-291, 
321-325, 355-359,  385-389, 649-656) 

Powołane przez Dyrektor komisje kwalifikacyjne przeprowadziły postępowanie 
kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego na podstawie wniosków 
nauczycieli stażystów skierowanych do Dyrektora w roku uzyskania pozytywnej 
oceny dorobku zawodowego za okres stażu, zgodnie z art. 9b ust. 2 i art. 9d ust. 7 
ustawy Karta Nauczyciela. Dokumentacja załączona do wniosków obejmowała: 
poświadczone kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje 
zawodowe oraz zaświadczenia dyrektora szkoły zawierające informacje m.in. 
o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub 
rodzaju prowadzonych zajęć oraz uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku 
zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania. 

(dowód: akta kontroli str. 89, 121, 158, 177, 222, 265, 299, 331) 
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W kontrolowanym okresie protokoły z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej 
zawierały: 

 w każdym przypadku treść trzech pytań zadanych nauczycielowi w czasie 
rozmowy kwalifikacyjnej. Spośród zadanych łącznie 24 pytań 14 odnosiło się do 
wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, 

 w każdym przypadku zapisy w pozycji „uwagi na temat udzielonych odpowiedzi” 
zawierały stwierdzenie, że udzielono wyczerpujących odpowiedzi na zadane 
pytania26.  

Uzyskane przez nauczycieli oceny punktowe, tj. średnie arytmetyczne punktów 
przyznanych danemu nauczycielowi, wyniosły od 8,7 do 10 pkt (w skali od 0 do 10). 
Liczba punktów od opiekuna stażu wyniosła od 9 (w jednym przypadku) do 10 
(w siedmiu przypadkach). Komisje podejmowały swoje rozstrzygnięcia w pełnym 
składzie. We wszystkich ośmiu przypadkach nauczyciele stażyści uzyskali 
akceptację komisji na stopień nauczyciela kontraktowego. 

Do protokołów z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnych każdorazowo załączane 
były karty indywidualnej oceny punktowej. Uzasadnienia poszczególnych członków 
komisji kwalifikacyjnych zawierały m.in. ocenę przygotowania stażysty ze 
wskazaniem cech predysponujących do pracy w zawodzie nauczyciela.  
Wszyscy nauczyciele stażyści po przeprowadzonej rozmowie uzyskali akceptację 
komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego i otrzymali 
zaświadczenia o tej akceptacji. 

(dowód: akta kontroli str. 91-98, 123-130, 159-166, 179-186, 224-231, 267-271, 
301-308, 333—337, 521-526, 649-656, 599-606, 1016) 

Spośród ośmiu nauczycieli stażystów, którzy w kontrolowanym okresie uzyskali 
stopień nauczyciela kontraktowego, pięciu nie uczestniczyło w formach kształcenia, 
dokształcenia i doskonalenia zewnętrznego w ciągu dwóch lat po jego uzyskaniu, 
a  z pozostałych trzech: 

 jeden ukończył studia podyplomowe z zakresu przedmiotu „Edukacja dla 
bezpieczeństwa”; 

 jeden ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej; 

 jeden uczestniczył w debacie pn. „Czy niszczymy w sobie wyobraźnię 
i kreatywność?”. 

   (dowód: akta kontroli str. 5, 1026) 

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

1. Protokoły z przebiegu prac komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli stażystów 
ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nie 
zawierały wiadomości o treści udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi. Było to 
niezgodne z § 14 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego. 
Zawarte w ośmiu protokołach (sporządzonych w kontrolowanym okresie) 
informacje o odpowiedziach były ogólne i stanowiły ocenę tej odpowiedzi, 

                                                      
26 W pięciu przypadkach uzupełniono je opisami: „wykazuje duże zaangażowanie i zainteresowanie pracą z dziećmi’, 

„nauczyciel wykazał właściwe zrozumienie problematyki pracy z uczniami”, „sukcesywnie pogłębia swoją wiedzę”, 
„nauczyciel rzetelnie przygotowuje się do pracy”, „zna specyfikę placówki, w której odbywał staż”, „wykazał właściwe 
zrozumienie problematyki pracy z uczniem”. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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zamiast wiadomości o treści udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi27. 
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 wyjaśniła, że ww. błędy wskazane w dokumentacji z przebiegu 
rozmowy kwalifikacyjnej wynikają z pomyłki drukarskiej, tj. zastąpienia słowa 
„informacja” synonimem „uwaga”. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że w protokołach 
z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej nie zawierano szerszych informacji 
o udzielonych odpowiedziach przez nauczycieli stażystów, dlatego że we 
wszystkich przypadkach nauczyciele zostali pozytywnie ocenieni. Wskazała, że 
w żadnym przypadku nie zachodziło prawdopodobieństwo odwołania się 
nauczyciela od rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 91-93, 123 -125, 159-161, 180-181, 224-226, 267-269, 
301-303, 333-335, 649-656, 659, 662, 1016) 

2. We wszystkich ośmiu analizowanych protokołach z przebiegu pracy komisji 
kwalifikacyjnych nie zawarto uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji, o którym 
mowa w § 14 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli.  

Dyrektor wyjaśniła, że uzasadnienia członków komisji znajdowały się w „kartach 
indywidualnej oceny punktowej”, co w jej ocenie wydawało się wystarczającą 
informacją o przebiegu, uzasadnieniu i rozstrzygnięciu prac komisji. 

(dowód: akta kontroli str. 91-98, 123-130, 159-166, 179-186, 224-231, 267-271, 
301-308, 333—337, 521-526, 649-656, 599-606, 1016) 

3. W siedmiu na osiem badanych przypadków Dyrektor Zespołu Szkół powołała 
komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 
w nieprawidłowym składzie. W skład tych komisji nie powołano 
przewodniczących zespołu przedmiotowego (wychowawczego), co było 
niezgodne z art. 9g ust. 1 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

Dyrektor wyjaśniła, że ponieważ w Zespole Szkół zespoły przedmiotowe były 
w rzeczywistości wieloprzedmiotowymi, a przewodniczący tych zespołów byli 
nauczycielami innych przedmiotów niż nauczyciele stażyści stawający przed 
komisją kwalifikacyjną, w związku z tym do komisji powoływano nauczyciela 
mianowanego lub dyplomowanego przedmiotu takiego samego jak nauczyciel 
stażysta. 

 (dowód: akta kontroli str. 527-533, 1024, 1025, 1027, 1028) 

Działalność Zespołu Szkół w badanym obszarze dotyczącym procedury awansu 
zawodowego na nauczyciela kontraktowego przebiegała co do zasady w sposób 
prawidłowy, w szczególności zachowane zostały terminy uzyskiwania przez 
nauczycieli stażystów kolejnego stopnia awansu zawodowego. Stwierdzono jednak 
nieprawidłowości w zakresie sporządzania protokołów z przebiegu pracy komisji 

                                                      
27  Informacje o udzielonych odpowiedziach zaprotokołowano następująco: [1] "Udzielono wyczerpującej odpowiedzi na  

wszystkie pytania” (protokół z 2013 r.); [2] „Nauczycielka odpowiedziała na zadane pytania w sposób wyczerpujący. 
Wykazuje duże zaangażowanie i zainteresowanie pracą z dziećmi” (protokół z 2014 r.); [3] „Odpowiedzi udzielono na temat, 
wyczerpujące przedstawienie tematu. Nauczyciel wykazał właściwe zrozumienie problematyki pracy z uczniami w szkole” 
(protokół z 2014 r.); [4] „Odpowiedzi Pani (…) były wyczerpujące, nauczyciel właściwie rozumie problematykę pracy 
z uczniem w szkole. Jest rzetelnie przygotowany do zajęć, sukcesywnie pogłębia swoją wiedzę” (protokół z 2015 r.); 
[5] „Udzielono wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Nauczyciel rzetelnie przygotowuje się do pracy. Na bieżąco 
poszerza swoją wiedzę. Zna specyfikę placówki w której odbywał staż” (protokół z 2015 r.); [6] „Nauczyciel w sposób 
wyczerpujący odpowiedział na zadane pytania” (protokół z 2015 r.); [7] „Odpowiedzi udzielono na temat, wyczerpująco 
przedstawiono zagadnienia. Nauczyciel wykazał właściwe zrozumienie problematyki pracy z uczniem w szkole” (protokół 
z 2015 r.); [8] „Nauczyciel w sposób wyczerpujący odpowiedział na zadane pytania” (protokół z 2015 r.). 
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kwalifikacyjnej (we wszystkich ośmiu badanych przypadkach). Jako nieprawidłowe 
oceniono również ustalenie składu Komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów 
(w siedmiu na osiem przypadków). Powyższe nieprawidłowości nie miały jednak 
negatywnego wpływu na warunki rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów oraz 
na wynik końcowy procedury awansu na nauczyciela kontraktowego.  

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 Kontroli28, wnosi o: 

1) ujmowanie w protokołach z przebiegu pracy komisji kwalifikacyjnej 
wiadomości o treści udzielonych przez nauczyciela odpowiedzi oraz 
uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji; 

2) powoływanie w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się 
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przewodniczącego zespołu 
przedmiotowego (wychowawczego), zgodnie z wymogiem określonym w art. 
9g ust. 1 pkt. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 

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 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 5 lipca 2016 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jerzy Kuzyniak 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

 

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