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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/099 – Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy Sylwia Woźniak-Waszak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/8/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. „750-lecia Miasta Żnina”, ul. 1 Stycznia 17, 88-400 
Żnin (dalej: Gimnazjum lub Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Kaczmarek – Dyrektor Gimnazjum1. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W kontrolowanym okresie, tj. w roku szkolnym 2015/2016 (do czasu zakończenia 
kontroli3), w Gimnazjum w niewystarczającym zakresie zapewniono bezpieczne  
i higieniczne warunki uczenia się.  

Nie wszystkim uczniom zorganizowano pracę zgodnie z zasadami higieny pracy 
umysłowej. W większości klas objętych badaniem (od 75 do 85%) stwierdzono 
lokowanie przedmiotów wymagających zwiększonej koncentracji uczniów oraz 
długotrwałej pracy statycznej po piątej godzinie lekcyjnej, a także liczne przypadki 
łączenia tego typu zajęć w bloki.  

Tylko nieco ponad połowa uczniów miała możliwość pozostawienia podręczników  
i pomocy naukowych w Szkole, co pośrednio skutkowało tym, że ciężar tornistrów 
ponad 25% zbadanych uczniów przekraczał zalecaną wagę. W Szkole nie 
sporządzono protokołów powypadkowych oraz nie informowano o wypadkach 
stosownych osób i instytucji, co było niezgodne z przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach4). Komputery 
dostępne dla uczniów nie były skutecznie zabezpieczone przed dostępem do 
niepożądanych treści w Internecie.  

Zapewniono uczniom możliwość korzystania z gabinetu pomocy przedlekarskiej,  
a nauczyciele zostali przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy.   
Pomieszczenia Szkoły wyposażono w apteczki, choć nie wszystkie zawierały 
kompletne i ważne środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Oznakowano 
drogi ewakuacyjne, a w miejscach ogólnodostępnych umieszczono plany 
ewakuacyjne. Możliwość korzystania przez uczniów z biblioteki, świetlicy i urządzeń 

                                                      
1 Dalej: „Dyrektor” 
2 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. 
3 Tj. do dnia 24 maja 2016 r.  
4 Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny”. 

Ocena ogólna 
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sportowo-rekreacyjnych stanowiły pozytywny element oceny stworzonych warunków 
nauczania. 

III. Wyniki kontroli 
1. Organizacja pracy uczniów 

W Gimnazjum, według stanu na 30 września 2015 r.: 

 liczba uczniów wynosiła 475, w tym spoza obwodu 9 (1,9%);  

 liczba klas (oddziałów) wynosiła 205;  

 najmniejsza liczba uczniów w klasie wyniosła 18, a największa 28. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

Analiza planów zajęć6 dla 20 oddziałów łącznie wykazała, że:  

 Szkoła działa w systemie jednozmianowym; 

 lekcje odbywały się w godzinach od 8.00 do 14.25; 

 liczba lekcji w poszczególnych dniach tygodnia była równomiernie rozplanowana;  

 najkrótsze zaplanowane przerwy między zajęciami wynosiły 10 minut, najdłuższa 
20 minut (po trzeciej lekcji); 

 przerwy po zajęciach wychowania fizycznego odbywających się na początku lub 
w środku dnia wynosiły odpowiednio 10 lub 20 minut; 

 w przypadku pięciu oddziałów w I półroczu7 i trzech oddziałów w II półroczu8 nie 
stwierdzono lokowania przedmiotów wymagających zwiększonej koncentracji 
(matematyka, fizyka, chemia) po piątej godzinie lekcyjnej; 

 w przypadku czterech oddziałów w I półroczu9 i pięciu oddziałów w II półroczu10 
uwzględniono zasadę naprzemiennego rozmieszczania zajęć o różnym stopniu 
trudności i o różnym charakterze. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-11) 

Plany zajęć dydaktyczno-wychowawczych oddziałów w roku szkolnym 2015/2016 
ustalone zostały z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej: 

- spośród 20 skontrolowanych oddziałów: w 15 oddziałach (75,0%) w I półroczu i 17 
oddziałach (85,0%) w II półroczu zajęcia na których dominuje długotrwała praca 
statyczna oraz zajęcia wymagające koncentracji ulokowano po piątej godzinie 
lekcyjnej;  
- łączenie tego typu zajęć w „bloki” wystąpiło w przypadku 16 oddziałów (80,0%)  
w I półroczu i 15 oddziałów (75%) w II półroczu.  

 (dowód: akta kontroli str. 5-11) 

Dyrektor wyjaśnił, że: „Zajęcia z matematyki, fizyki, chemii ulokowano na piątej  
i późniejszych lekcjach z uwagi na ograniczoną liczbę pracowni przedmiotowych 
oraz specyfikę pracy nauczycieli wspomagających w dwóch klasach integracyjnych. 
Dodatkowym utrudnieniem w planowaniu lekcji jest praca dwóch nauczycieli 
jednocześnie (wspomaganie) w oddziałach integracyjnych (Ia, IIa). W szkole uczy 
się 475 uczniów w 20 oddziałach i trudno jest ułożyć rozkład lekcji tak, aby przy 
danej liczbie tygodniowej matematyki, fizyki, chemii nie występowała kumulacja ww. 

                                                      
5 Z tego: siedem klas I (liczba uczniów od 18 do 28), siedem klas II (liczba uczniów od 20 do 27), sześć klas III (liczba uczniów 
od 20 do 27).  
6 Po I półroczu nastąpiła zmiana planu zajęć, tj. analizą objęto ogółem 40 planów zajęć 20 oddziałów. 
7 Klasy: 1C, 1E, 1F, 2A, 3B. 
8 Klasy: 1D, 2A, 3B. 
9 Klasy: 1A, 1D, 2E, 3E. 
10 Klasy: 1A, 1D, 3A, 3B, 3F. 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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przedmiotów. Plan lekcji układany jest przez program komputerowy który próbuje 
optymalizować ułożenie planu zgodne z zasadami higieny pracy ucznia. Narzucone 
ograniczenia uniemożliwiają w pełni sprostaniu wymogom rozporządzenia. Przy 
konstrukcji planu na przyszły rok szkolny zostaną w maksymalny sposób 
uwzględnione wymogi pracy higienicznej uczniów zgodnie z rozporządzeniem.”   

(dowód: akta kontroli str. 16, 18) 

W ocenie NIK ustalenie w planach lekcji po piątej godzinie lekcyjnej zajęć w których 
dominowała praca statyczna i zwiększona koncentracja, świadczy o niepełnej 
realizacji wytycznych w zakresie zasady ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej. 
Dyrektorzy szkół są zobowiązani zgodnie z przepisami do zapewnienia uczniom 
warunków nauki m.in. poprzez ustalenie zgodnie z tymi zasadami, tygodniowego 
rozkładu zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych11. Według inspekcji 
sanitarnej zajęcia zwiększonej koncentracji powinny być lokowane na drugiej  
i trzeciej godzinie lekcyjnej albowiem jest to najlepszy czas na przyswajanie przez 
dzieci i młodzież wiadomości. Wraz z występującym zmęczeniem, obniżają się 
możliwości percepcyjne uczniów i dlatego zajęcia, na których dominuje konieczność 
trwania w bezruchu, praca statyczna, długotrwała koncentracja uwagi, nie powinny 
występować jedne po drugich lub pod koniec dnia nauki, ze względu na zmęczenie 
uczniów i gorsze przyswajanie informacji. 

W Szkole praca uczniów nie została zorganizowana w sposób w pełni zgodny  
z zasadami higieny procesu nauczania. Plany zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
nie uwzględniały potrzeby lokowania przedmiotów wymagających zwiększonej 
koncentracji najpóźniej na piątej godzinie lekcyjnej oraz zasady naprzemiennego 
rozmieszczania zajęć o różnym stopniu trudności i charakterze. 

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole 

1. Szkoła zapewniła uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej12.  

W budynku Szkoły zorganizowano świetlicę, w której było zatrudnionych czterech 
wychowawców. W okresie objętym kontrolą do świetlicy było zapisanych 31 
uczniów. Godziny funkcjonowania świetlicy ustalono od poniedziałku do piątku od 
godz. 7.45 do godz. 14.45, tj. czas pracy świetlicy był adekwatny do potrzeb 
uczniów13. 

(dowód: akta kontroli str. 65-70) 

W Szkole funkcjonował zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych, tj. sala 
gimnastyczna, sala do gry w bilard (dodatkowe pomieszczenie przy świetlicy)  
w budynku Szkoły oraz na terenie Szkoły: boisko wybudowane w ramach programu 
„Boisko Blisko” (boisko wielofunkcyjne, m.in. do koszykówki i piłki nożnej), boisko do 
piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko z bieżnią. Przed wejściem na ww. obiekty 
zamieszczono regulaminy korzystania wraz z zasadami bezpiecznego użytkowania 
urządzeń i sprzętu. Wyposażenie (bramki, kosze), których przemieszczenie mogłoby 
stanowić zagrożenie dla zdrowia korzystających, było przymocowane na stałe. 
Tereny sportowe były ogrodzone, o równej nawierzchni (odpowiednio: ze sztucznej 
nawierzchni, kostki brukowej, trawiaste).  

(dowód: akta kontroli str. 61-65) 

                                                      
11 § 12 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.). 
12 Czynna od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 14.30. 
13 M.in. ze względu na czas pracy rodziców/opiekunów prawnych, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności 
wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole. Zmiana godzin pracy świetlicy nastąpiła na początku roku szkolnego 
2015/2016 na prośbę rodziców. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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2. Szkoła posiadała aktualną „Instrukcję bezpieczeństwa dla Publicznego 
Gimnazjum nr 1 w Żninie”14. Plany ewakuacji szkoły były umieszczone  
w widocznych miejscach, drogi ewakuacyjne oznaczono w sposób wyraźny i trwały. 
We wrześniu 2015 r. przeprowadzono ćwiczenia z organizacji i warunków 
ewakuacji.  

(dowód: akta kontroli str. 51-52, 61, 65) 

Kontrola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu 
na terenie Szkoły, jak też w jej budynku, wykazała m.in. że teren Szkoły był 
ogrodzony. Nawierzchnia dróg, przejść i boisk była równa. Właściwie oświetlono 
teren, a otwory kanalizacyjne (studzienki) były trwale zabezpieczone i zakryte 
odpowiednimi pokrywami. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren Gimnazjum 
uniemożliwiały bezpośrednie wyjście na jezdnię. Pomieszczenia, do których 
wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym były odpowiednio oznakowane  
i zabezpieczone przed swobodnym dostępem. Schody były wyposażone  
w balustrady z elementami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się 
oraz w dodatkowe, podwyższone balustrady. Stopnie schodów nie były śliskie. 

(dowód: akta kontroli str. 61-65) 

3. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych Szkoły były zapewnione bieżąca 
ciepła i zimna woda oraz środki higieniczne.  

(dowód: akta kontroli str. 65) 

4. Przeprowadzona na zlecenie NIK kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Żninie (dalej: PPIS) wykazała, że z poddanych badaniu 261 uczniów: 
254 uczniów (97,3%) miało dostosowane stanowiska pracy do swojego wzrostu,  
a w przypadku 7 uczniów (2,7%) stanowiska pracy nie były dostosowane do 
wymogów ergonomii. 

W roku szkolnym 2015/2016 nie dokonano zakupu sprzętu i mebli edukacyjnych. 
Wyposażenie w sprzęt i meble edukacyjne zakupione po 1997 r. posiadały atesty  
i certyfikaty, a wszystkie stoliki i krzesła były oznakowane. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 76-84) 

5. Powierzchnie sal lekcyjnych wynosiły od 30,7715 m2 do 70,62 m2. Na jednego 
ucznia16 przypadało nie mniej niż 2,1 m2 powierzchni. 

(dowód: akta kontroli str. 15) 

6. W Szkole funkcjonowała kuchnia, żywienie uczniów odbywa się w jadalni. 
Ustalenia kontroli PPIS wykazały, że czystość bieżąca pomieszczeń i wyposażenia 
nie budziła zastrzeżeń. Sprzęt i wyposażenie było sprawne i utrzymane we 
właściwym stanie sanitarno-technicznym, nie stwierdzono przeterminowanych 
artykułów spożywczych. 

(dowód: akta kontroli str. 53-54, 76-84) 

7. Ustalenia kontroli PPIS wykazały, że otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia 
Gimnazjum są utrzymane w porządku i czystości. Została zachowana dostępność 
do urządzeń sanitarnych, sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości 
pomieszczeń. Sprzęt i wyposażenie sal zajęć było w dobrym stanie technicznym.  

                                                      
14 Opracowana w sierpniu 2014 r. i zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły. 
15 Sala do nauki języków obcych. Nauka odbywała się w grupach, liczebność grupy na zajęciach nie przekraczała 14 osób. 
16 W odniesieniu do powierzchni sal badanie przeprowadzono na przykładzie najmniejszego pomieszczenia, w którym na 
zajęciach uczestniczył cały oddział, tj. bez podziału na grupy (59,55 m2) w stosunku do najliczniejszego oddziału (28 uczniów).  
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(dowód: akta kontroli str. 53-54, 76-84) 

8. W Szkole zorganizowano 12 szatni (w formie odrębnych boksów przypisanych 
poszczególnym oddziałom) zapewniających uczniom możliwość pozostawienia  
w jednym miejscu odzieży wierzchniej oraz zmiany obuwia. W każdej  
z wydzielonych części zamontowane były wieszaki i ławki. 

(dowód: akta kontroli str. 62) 

9. W Szkole zapewniono miejsce na przechowywanie książek i przyborów szkolnych 
(szafki uczniowskie). Dla 475 uczniów Szkoły do dyspozycji było 270 szafek,  
tj. zapewniono szafki dla 57% uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 62) 

10. Ustalenia kontroli PPIS wykazały, że: 

 ciężar plecaków 55 uczniów (21,1% badanej próby) przekraczał 10% wagi ciała 
(ale nie przekraczał 15%);  

 ciężar plecaków 11 uczniów (4,2% badanej próby) przekraczał 15% wagi ciała,  
w tym jednego ucznia 18% wagi ciała i jednego ucznia 22% wagi ciała. 

Waga pozostałych plecaków mieściła się w przedziale do 10% wagi ciała uczniów17. 

(dowód: akta kontroli str. 53) 

Odnośnie podejmowania przez Szkołę działań na rzecz „lekkich tornistrów” Dyrektor 
wyjaśnił, że: „Szkoła prowadzi działania profilaktyczne w zakresie „lekkich 
tornistrów”. Szkolni pedagodzy przeprowadzają pogadanki nt. odpowiedniego 
doboru ciężaru tornistra do sylwetki ucznia oraz skutków dla zdrowia. Ponadto,  
w szkole uczniowie korzystają z 12 szatni. (…) Dla uczniów chętnych jest do 
dyspozycji 270 szafek uczniowskich (…).” 

(dowód: akta kontroli str. 16, 19, 22-35) 

11. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu łącznie na 39 stanowiskach, tj.: 

 w dwóch pracowniach komputerowych (łącznie 28 stanowisk); 

 w bibliotece w dwóch centrach informacji bibliotecznej (osiem stanowisk); 

 w świetlicy (trzy stanowiska18).  

Szkoła nie udostępnia uczniom korzystania z sieci WI-FI19.    

 (dowód: akta kontroli str. 16, 19, 36, 62) 

12. W Gimnazjum zapewniono uczniom dostęp do opieki przedmedycznej poprzez 
zorganizowanie gabinetu pielęgniarki szkolnej, czynnego wg ustalonego na 
poszczególne dni harmonogramu, tj. w maju 2016 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 
lub od 7.20 do 13.20. 

 (dowód: akta kontroli str. 65) 

Dyrektor wyjaśnił, że w czasie nieobecności pielęgniarki szkolnej opiekę medyczną 
zapewniają uczniom nauczyciele posiadający uprawnienia ratownika medycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 71) 

Szkoła była wyposażona w apteczki pierwszej pomocy. Apteczki znajdowały się:  
w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, pracowni chemicznej, kuchni i dyżurce 

                                                      
17 Według badań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego ciężar szkolnego 
tornistra/plecaka nie powinien przekraczać 10-15% masy ciała ucznia. 
18 Na dzień oględzin jedno stanowisko było nieczynne. 
19 Jedna z form bezprzewodowego dostępu do Internetu.  
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(pomieszczenie ochrony). Żadna z ww. apteczek nie posiadała kompletu środków20 
niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, niektóre środki medyczne były 
przeterminowane.  

(dowód: akta kontroli str. 12-14) 

Większość nauczycieli (96%)21 zostało przeszkolonych w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy, w tym m.in.: brali udział w szkoleniach z pierwszej pomocy 
przedmedycznej trwających od 5 godz. do sześciu dni (kurs w zakresie 
kwalifikowalnej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu ratownika w przypadku 
nauczycieli wychowania fizycznego). 

(dowód: akta kontroli str. 16, 19, 38-41) 

Dyrektor poinformował, że: „(…) Nowo zatrudniony od 01.09.2015 r. nauczyciel 
 j. niemieckiego i nauczyciel j. angielskiego zatrudniony na zastępstwie nie mają 
ukończonego kursu pierwszej pomocy. Zostaną w najbliższym czasie skierowani na 
szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.” 

(dowód: akta kontroli str. 16, 19) 

13. W Gimnazjum prowadzono „Rejestr wypadków uczniów”. W rejestrze wypadków 
w roku szkolnym 2015/2016 odnotowano22 osiem zdarzeń, które miały miejsce na 
terenie Szkoły. Poszkodowanym zapewniono opiekę i udzielono pierwszej pomocy. 
O zdarzeniach zostali powiadomieni rodzice/opiekunowie uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 55-57) 

14. Stosownie do § 3 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny, Dyrektor 
Szkoły przy udziale inspektora bhp prowadził kontrolę w zakresie bezpiecznych  
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Szkoły. Kopię 
protokołu kontroli przekazano do Urzędu Miejskiego w Żninie. Podczas ww. 
przeglądu nie sformułowano zastrzeżeń do stanu technicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 43-50) 

15. W roku szkolnym 2015/201623 w Gimnazjum nie przeprowadzono kontroli 
zewnętrznych w zakresie zapewnienia w szkole bezpieczeństwa i higieny. 

(dowód: akta kontroli str. 42) 

1. Stosownie do § 20 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pomieszczenia szkoły wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do 
udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.  
W zakresie wyposażenia apteczek szkolnych stwierdzono, że:  

 brakowało apteczki w pokoju nauczycielskim; 

 w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego brakowało: chust trójkątnych, 
opasek elastycznych, koca ratunkowego, rękawiczek lateksowych, nożyczek, 
maseczek do oddychania, wystąpiły przeterminowane środki medyczne (m.in. żel 
Altaziaja data ważności do 03.2014 r., żel Altacet data ważności do 07.2014 r.); 

 w pracowni chemicznej brakowało: chust trójkątnych, opasek elastycznych, koca 
ratunkowego, rękawiczek lateksowych, nożyczek, maseczek do oddychania, 

                                                      
20 Najczęściej podstawową zawartość apteczki stanowią: opatrunki, bandaże, plastry, chusty trójkątne, opaski elastyczne, koce 
ratunkowe termoizolacyjne, rękawiczki lateksowe, nożyczki, maseczka do sztucznego oddychania. 
http://www.iss.edu.pl/blog/pierwsza-pomoc/apteczka-w-szkole-obowiazek-wyposazenie/ 
21 W roku szkolnym 2015/2016 w Gimnazjum zatrudnionych jest 56 nauczycieli. 
22 Do dnia 24 maja 2016 r. 
23 Do dnia 6 maja 2016 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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wystąpiły przeterminowane środki medyczne (tj. spirytus salicylowy data 
ważności do 12.2015 r.); 

 w kuchni brakowało: chust trójkątnych, koca ratunkowego, rękawiczek 
lateksowych, nożyczek, maseczek do oddychania, wystąpiły przeterminowane 
środki medyczne (opaska elastyczna data ważności do 07.2014 r., Panthenol 
pianka data ważności do 12.2014 r.), Argasulfian krem - niekompletne 
opakowanie, brak możliwości ustalenia daty ważności; 

 w dyżurce brakowało: chust trójkątnych, koca ratunkowego, rękawiczek 
lateksowych, maseczek do oddychania, wystąpiły przeterminowane środki 
medyczne (woda utleniona data ważności do 03.2016 r.), dwa bandaże bez 
opakowania – brak możliwości ustalenia daty ważności.24 

(dowód: akta kontroli str. 12-14) 

Dyrektor wyjaśnił, że apteczki szkolne są zaopatrywane i uzupełniane w środki 
medyczne przez wyznaczonego do tego celu pracownika przed rozpoczęciem roku 
szkolnego. W sierpniu 2015 r. zostały one wyposażone w nowo zakupione środki 
medyczne, a przez przeoczenie pracownika nie zostały usunięte przeterminowane 
środki medyczne. Pracownik został zobowiązany do trzykrotnej w ciągu roku 
szkolnego kontroli zawartości i przestrzegania terminu ważności znajdującego się  
w apteczkach wyposażenia. Pokój nauczycielski nie był wyposażony w apteczkę, 
gdyż naprzeciwko znajduje się gabinet pielęgniarki ze środkami niezbędnymi do 
udzielania pierwszej pomocy. W dniu 4 maja 2016 r. umieszczono w pokoju 
nauczycielskim apteczkę wyposażoną w wymagane środki medyczne oraz 
instrukcję o zasadach udzielania pierwszej pomocy25. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 18, 20-21) 

2. Kontrola PPIS wykazała, że dla siedmiu uczniów (2,7% badanej próby) nie 
zapewniono mebli dostosowanych do ich wzrostu, co było niezgodne z § 9 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny stanowiącego, że sprzęty,  
z których korzystają uczniowie dostosowuje się do wymagań ergonomii, tj.: 

 w jednym przypadku wzrost ucznia wynosił 1380 mm, a stanowisko pracy było 
dostosowane do wzrostu 1460 mm; 

 w jednym przypadku wzrost ucznia wynosił 1950 mm, a stanowisko pracy 
dostosowane do wzrostu 1880 mm; 

 w pięciu przypadkach przekroczenia były nieznaczne. 

(dowód: akta kontroli str. 53) 

Dyrektor wyjaśnił, że: „W celu wyeliminowania sytuacji braku dostosowania stolika 
do wzrostu ucznia na korytarzu umieszczono wzorzec do sprawdzenia wzrostu 
 i rozmiaru stolika dla uczniów. Ponadto wychowawcy przyszłych klas I zostaną 
zobowiązani do zgłaszania Dyrektorowi przypadków uczniów o wzroście poniżej 
1,59 cm. Dla kilku najniższych uczniów obecnych klas zostaną dostawione w salach 
lekcyjnych pojedyncze stoliki rozmiaru nr 4 zgodnie z wymaganiami normy.” 

(dowód: akta kontroli str. 67) 

3. W prowadzonym w Gimnazjum „Rejestrze wypadków uczniów” nie była 
wpisywana informacja odnośnie wskazania klasy, do której przynależy 
poszkodowany, stosownie do wzoru określonego w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. 

                                                      
24 Przeterminowane środki medyczne zostały usunięte.  
25 Ponowne oględziny NIK wykazały, że w pokoju nauczycielskim znajdowała się apteczka wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
pozostałe apteczki zostały doposażone. 
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(dowód: akta kontroli str. 55-57) 

Dyrektor wyjaśnił, że: „W „Rejestrze wypadków uczniów” przez niedopatrzenie 
sekretarza szkoły nie została wpisana informacja o przynależności ucznia do klasy. 
Pracownik został zobowiązany do uzupełnienia brakującego wpisu.” 

(dowód: akta kontroli str. 58, 59) 

4. Wbrew przepisom § 43 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w żadnym z ośmiu wypadków uczniów w roku szkolnym 2015/2016 
Dyrektor nie powołał zespołu powypadkowego oraz nie zostały sporządzone 
protokoły powypadkowe. Ponadto niezgodnie z § 41 ust. 1 pkt 2-5 rozporządzenia  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny o wypadkach uczniów w roku szkolnym 
2015/2016 nie poinformowano pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, 
społecznego inspektora pracy, organu prowadzącego, rady rodziców.  

(dowód: akta kontroli str. 57-59) 

Dyrektor wyjaśnił, że: „Nie powołano zespołu powypadkowego, gdyż nie 
sporządzano protokołu powypadkowego, a także nie zawiadamiano również organu 
prowadzącego i rady rodziców ze względu na rodzaj zaistniałych zdarzeń, gdyż były 
to urazy o niewielkiej szkodliwości. Zarządzeniem nr 3 z 11.05.2016 roku powołałem 
Zespół powypadkowy, który zgodnie z wymogami rozporządzenia będzie sporządzał 
protokoły powypadkowe rejestrowanych wypadków uczniów. W czerwcu rada 
pedagogiczna zostanie przeszkolona w zakresie obowiązków i czynności 
nauczyciela podczas wypadku ucznia pozostającego pod opieką szkoły.” 

(dowód: akta kontroli str. 57-60) 

W trakcie trwania czynności kontrolnych, Dyrektor Gimnazjum powołał stały zespół 
powypadkowy. 

(dowód: akta kontroli str. 60) 

5. Stosownie do art. 4a ustawy o systemie oświaty szkoły i placówki zapewniające 
uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania zabezpieczające 
uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować 
oprogramowanie zabezpieczające. 

Żaden z komputerów dostępnych dla uczniów (w pracowniach komputerowych, 
bibliotece i świetlicy) nie był skutecznie zabezpieczony przed dostępem uczniów do 
niepożądanych treści w Internecie. Weryfikacja działania programu 
zabezpieczającego (program Benjamin) poprzez próbę wejścia na stronę 
zawierającą niepożądane treści wykazała, że strona ta nie została zablokowana.  
W obecności kontrolera nauczyciel informatyki zaktualizował bazę stron 
blokowanych przez powyższy program. Blokada była skuteczna. 

(dowód: akta kontroli str. 62) 

Dyrektor wyjaśnił, że: „Program Benjamin nie zablokował strony poddanej 
weryfikacji, gdyż strona nie zawierała w opisie treści zakazanych dla uczniów.  
W związku z powyższym nauczyciele informatyki będą na bieżąco uzupełniać 
„czarną listę zakazanych stron” i definicję niepożądanych słów.” 

(dowód: akta kontroli str. 71) 

6. W pomieszczeniach Szkoły nie zapewniono wszystkim uczniom możliwości 
pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych stosownie do zapisów  
§ 4a rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Liczba szafek 
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uczniowskich dostępnych dla uczniów była niewystarczająca, tj. Gimnazjum 
zapewniło takie szafki tylko dla 57% uczniów Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 62) 

Dyrektor wyjaśnił, że szafki w szkole przydzielane są w pierwszej kolejności dla 
uczniów klas I. Pozostałe szafki udostępnia się uczniom chętnym z uwzględnieniem 
kolejności zgłoszeń. Za zgodą Rady Rodziców uczniowie wnoszą opłatę 
konserwacyjną (1 zł za m-c). Środki te zostają przeznaczone na konserwacje  
i zakup nowych szafek. 

 (dowód: akta kontroli str. 16, 19, 71) 

Szkoła nie zapewniła uczniom w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków 
pobytu. Zorganizowano bibliotekę, świetlicę, zespół urządzeń rekreacyjno-
sportowych, opiekę przedlekarską, a teren Szkoły spełniał wymogi  
z zakresu bezpieczeństwa i higieny. Zastrzeżenia NIK dotyczyły jednak 
przeterminowanych środków medycznych oraz braków w wyposażeniu apteczek  
w Szkole. Nie sporządzono również dokumentacji powypadkowej oraz nie 
informowano o wypadkach stosownych osób i instytucji. Żaden z komputerów 
dostępnych dla uczniów nie był skutecznie zabezpieczony przed dostępem do 
niepożądanych treści. Tylko nieco ponad połowa uczniów miała możliwość 
pozostawienia podręczników i pomocy naukowych w Szkole, co pośrednio 
skutkowało tym, że ciężar tornistrów (plecaków) w przypadku ponad 25% 
zbadanych uczniów przekraczał zalecaną wagę. 

V. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 wnioskuje o: 

1) Sporządzanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zachowaniem,  
w możliwie najpełniejszym zakresie, zasad higieny pracy umysłowej; 

2) Informowanie o wypadkach wszystkich osób lub organów, o których mowa  
w § 41 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny; 

3) Dostosowanie wyposażenia Szkoły do wymogów określonych w rozporządzeniu 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny, w tym zapewnienie wszystkim uczniom 
możliwości pozostawienia w pomieszczeniach Gimnazjum części podręczników 
i przyborów szkolnych; 

4) Podjęcie działań w celu skutecznego zabezpieczania komputerów przed 
dostępem uczniów do niepożądanych treści w Internecie. 

VI. 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. 

                                                      
26 Dz. U. z 2015 r. poz.1096 ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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, ….. czerwca 2016 r. 
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