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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy, ul. Kolejowa 62, 87-300 Brodnica1 

 

Bogumił Kupczyk, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, od 1 września 
2012 r.2  

(akta kontroli str. 5-6) 

 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku z reformą oświaty. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty.  

 

Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli3 oraz ewentualnie okres 
wcześniejszy, jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność).  

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy 

 

 

 Jacek Kalas, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LBY/193/2018 
z 13 listopada 2018 r. 

 Andrzej Szulc, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LBY/194/2018 z 13 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-4) 

 

                                                      
1 Dalej: „Zespół”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 Tj. do 21 grudnia 2018 roku.  
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Szkoła została przygotowana do zmian wynikających z reformy systemu oświaty. 
Wprowadzono zmiany w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych 
i organizacyjnych wynikających z reformy. Pomimo podjętych przez Dyrektora 
działań w zakresie dostosowania szkoły do funkcjonowania w nowych warunkach, 
NIK wskazuje jednak, że współczynnik zmianowości, dostępność do pracowni oraz 
warunki higieny pracy umysłowej w szkole uległy pogorszeniu. 

Przez cały okres objęty kontrolą stan zatrudnienia nauczycieli był adekwatny do 
potrzeb szkoły wynikających z realizowanych zadań dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych. Zatrudnieni nauczyciele posiadali odpowiednie do realizowanych 
zajęć edukacyjnych kwalifikacje. Prawidłowo zorganizowano obowiązkowe zajęcia 
dydaktyczno-wychowawcze i w związku z wprowadzeniem zmian w systemie 
oświaty nie nastąpiło w tym zakresie pogorszenie warunków kształcenia. 
Pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
spełniały odpowiednie wymogi. Prowadzono wystarczającą współpracę  
z instytucjami zaangażowanymi za wprowadzanie reformy.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Brodnicy tworzyły Szkoła Podstawowa Nr 27 
oraz Przedszkole nr 8. Rada Miejska w Brodnicy 13 czerwca 2017 r. podjęła 
uchwałę w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
szkoły w ośmioletnią8. Na 30 września 2016 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
było 135 wychowanków i 530 uczniów. W 2017 r. odpowiednio 132 i 578 oraz  
w 2018 r. 139 i 627. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole było utworzonych 30 
oddziałów dla uczniów realizujących obowiązek szkolny, zatrudnionych było 769 
nauczycieli. 

(akta kontroli str. 35, 102-103, 360, 431-433) 

Dyrektor podał, że o reformie oświaty byli informowani: rada pedagogiczna, 
uczniowie10, pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni oraz rodzice. Fakt odbycia 
spotkań nie był dokumentowany w formie pisemnej. 

Dyrektor poinformował, że nikt z nauczycieli i kadry kierowniczej nie brał udziału  
w szkoleniach przed wprowadzeniem reformy oświaty. W 2016 r. Dyrektor 
dwukrotnie brał udział w naradach organizowanych przez Kuratorium Oświaty, na 
których omawiano założenia reformy. 

Dyrektor poinformował, że w szkole nie miały miejsca protesty społeczne związane 
z trybem i sposobem wprowadzania zmian w systemie oświaty.  

(akta kontroli str. 7-11) 

Od roku szkolnego 2017/2018 Dyrektor: ustalił nowe plany nauczania dla klas I, IV  
i VII. Projekt arkusza organizacyjnego szkoły przekazany został do zaopiniowania 

                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Dalej „szkoła”. 
8 Uchwała Nr XXV/225/2017 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy. 
9 Na 30 września 2018 r. 
10 Przez wychowawców i pedagoga szkolnego. 
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przez organ nadzoru pedagogicznego 7 kwietnia 2017 r., zatwierdzony został 18 
maja 2017 roku. Dyrektor poinformował, że nie dokonywał korekty realizowanego 
planu finansowego szkoły. Projekt planu finansowego na 2018 r. złożony został 27 
listopada 2017 roku. Zatwierdzony został 22 grudnia 2017 roku. Na 2019 r. projekt 
planu finansowego przesłany został 22 listopada 2018 roku11.  

Dyrektor poinformował, że corocznie zapoznaje Radę Pedagogiczną i Radę 
Rodziców z projektem planu finansowego szkoły. Z czynności tych nie była 
sporządzana pisemna dokumentacja.  

 (akta kontroli str. 12-30) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Dyrektor podejmował adekwatne działania w celu przygotowania Szkoły do 
funkcjonowania w warunkach nowego ustroju szkolnego. W tym zakresie 
podejmował m.in. działania informacyjne dotyczące wprowadzanej reformy. W 
sposób prawidłowy ustalono nowe plany nauczania i organizację Szkoły.  

2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku z reformą 
oświaty  

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku z reformą oświaty 

Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowała i uchwaliła w dniu 28 listopada 2017 r. 
Statut Szkoły. Statut zawierał wszystkie elementy określone w przepisach ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe12. 

(akta kontroli str. 31-94) 

Liczba etatów nauczycielskich w szkole wzrosła z 36,09 w roku szkolnym 2016/2017 
do 46,93 w roku szkolnym 2018/2019.  

W roku szkolnym 2016/201713 zatrudnionych było 48 nauczycieli w pełnym 
wymiarze i sześcioro w niepełnym wymiarze14. W roku 2017/2018 liczba nauczycieli 
zatrudnionych na pełnym etacie wzrosła do 56. Na niepełnym etacie zatrudnionych 
było siedmiu15. W bieżącym roku szkolnym (2018-2019) zatrudnienie na pełnym 
etacie wzrosło do 65. W niepełnym etacie zatrudnionych było 1116. 

(akta kontroli str. 95-104) 

Zmiany w etatach i liczbie nauczających dany przedmiot nauczycieli w Szkole w 
latach 2016/2017 – 2018/2019 przedstawiał się następująco: 
- język polski – z 3,78 do 7,17; nauczających 4 do 7; 
- matematyka – z 2,83 do 5,75; nauczających 3 do 5; 
- historia17 – z 0,89 do 2,14; nauczających 4; 
- biologia/przyroda – z 1,94 do 0,83; nauczających 2 do 3; 
- edukacja muzyczna – z 0,72 do 0,5; nauczających 7 do 5; 
- edukacja plastyczna – z 0,72 do 0,5; nauczających 12 do 7; 
- edukacja wczesnoszkolna – 10 do 6,78; nauczających 13 do 9; 
- język angielski – z 3,67 do 4,83; nauczających 3 do 6; 
- muzyka – z 0,67 do 0,5; nauczających 1 do 5; 
- plastyka – z 0,64 do 1,01; nauczających 2 do 1; 
- religia – z 2,67 do 3,36; nauczających 3 do 4; 

                                                      
11 Wstępna informacja wskazywała na potrzeby finansowe w wysokości 7 451 tys. zł. Po weryfikacji przez organ prowadzący 
projekt planu finansowego wskazuje kwotę 6 750 tyś. zł tj. pomniejszony o 700,9 tys. zł. 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm., dalej: prawo oświatowe. 
13 Odpowiednio na 30 września. 
14 Razem na 3,17 etatu. 
15 Razem na 2,78 etatu. 
16 Razem na 5,09 etatu. 
17 Dla starego programu „Historia i społeczeństwo”. 
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- wychowanie fizyczne – z 4,61 do 6,17; nauczających 8 do 7; 
- zajęcia techniczne – z 0,64 do 0,22; nauczających 2 do 1; 
- edukacja informatyczna/zajęcia komputerowe/informatyka – z 1,44 do 1,69; 
nauczających 4 do 8; 
- fizyka -0,67; nauczających 1; 
- chemia – 0,67; nauczających 1; 
- geografia – 0,83; nauczających 1; 
- doradztwo zawodowe – 0,09; nauczających 1. 
- język niemiecki – język niemiecki – 0,66, nauczających 1; 
- edukacja dla bezpieczeństwa – 0,17, nauczających 1; 
- wiedza o społeczeństwie – 0,33, nauczających 1. 

(akta kontroli str. 104) 

Dyrektor poinformował, że w szkole w związku z reformą oświaty nie wystąpiła 
sytuacja szczególnego obciążenia nadgodzinami, ani redukcja etatów niektórych 
nauczycieli oraz nie było zwolnień nauczycieli, jak i nie były wydane zgody na 
przeniesienie nauczyciela do innej szkoły. Dyrektor nie dysponował informacjami 
dot. ewentualnej pracy nauczycieli w kilku szkołach oraz liczby godzin 
realizowanych przez tych nauczycieli w stosunku do ogólnej liczby godzin danego 
przedmiotu.  

(akta kontroli str. 105-107, 415) 

Nauczyciele, którym powierzono nauczanie w okresie objętym kontrolą posiadali 
kwalifikacje odpowiednie do realizowanych zajęć edukacyjnych, zgodne z § 4 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli18, co stwierdzono na 
podstawie szczegółowej kontroli kwalifikacji pięcioro nauczycieli19 z grupy 31 
nauczających w klasach IV-VIII.  

(akta kontroli str. 108-152) 

Dyrektor wyjaśnił, że w środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli nie były 
ujmowane w projektach planu finansowego20. Zgodnie z odpowiednimi 
Zarządzeniami Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, w przypadku konieczności pokrycia kosztów szkoleń 
Dyrektor składał do organu prowadzącego wniosek o zwiększenie planu 
finansowego i jednocześnie składał zapotrzebowanie na środki21. W ostatecznym 
planie finansowym na 2016 r. w rozdziale 8014622 wskazana była kwota 7 tys. zł.  
W 2017 r. było to 11,3 tys. zł, w 2018 r. 12,7 tys. zł. 

(akta kontroli str. 153-154, 416, 434-439) 

W roku szkolnym 2016/2017 troje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe lub 
magisterskie, ośmioro uczestniczyło w kursach, seminariach, warsztatach. W 
szkoleniowych Radach Pedagogicznych23 uczestniczyło 39 nauczycieli. W roku 
szkolnym 2017/2018 pięcioro nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, 
dziesięcioro uczestniczyło w kursach, seminariach, warsztatach. W trzech 
szkoleniowych Radach Pedagogicznych uczestniczyło odpowiednio 35, 45 i 48 
nauczycieli. W roku szkolnym 2018/2019 studia podyplomowe ukończyła jedna 
osoba. Sześcioro nauczycieli uczestniczyło w kursach, seminariach, warsztatach.  
W jednej szkoleniowej Radzie Pedagogicznej uczestniczyło 60 nauczycieli.  
W okresie objętym kontrolą jeden z nauczycieli uczestniczył w kształceniu  

                                                      
18 Dz. U. poz. 1575. 
19 Nauczających biologii, fizyki i chemii. 
20 Sporządzanym w listopadzie roku poprzedzającego. 
21 W dziale 801 rozdział 80146 paragraf 4700. 
22 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 
23 Szkolenia dotyczyły „Cyklu Kolba w pracy nauczyciela” oraz „Jak zadawać pytania aby uczeń się uczył”. 
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i doskonaleniu zawodowym związanym z wprowadzeniem zmian w systemie 
oświaty24.  

Studia podyplomowe (lub magisterskie) kończone przez nauczycieli odbywały się na 
kierunkach: geografia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, pedagogika 
rewalidacyjna, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, doradztwo 
zawodowego. Kursy, seminaria, warsztaty dotyczyły m.in. zagadnień: opiekuna 
harcerzy w szkole, edukacji ekologicznej, edukacji informatycznej, procesów 
sensorycznych, profilaktyki wobec ucznia eksperymentującego ze środkami 
psychoaktywnymi, pełnienia roli eksperta wspomagania w szkole, przedszkolu  
i placówkach oświatowych.  

(akta kontroli str. 155-158) 

W roku szkolnym 2017/2018 liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych  
z obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych była zgodna z ramowymi 
planami nauczania oraz arkuszem organizacyjnym szkoły25. Współczynnik 
zmianowości26 w roku szkolnym 2018/2019 nieznacznie wzrósł wobec roku 
szkolnego 2016/2017 z 1,2 do 1,25. W tym czasie liczba oddziałów wzrosła z 24 do 
30 oraz wzrosła liczba sal lekcyjnych z 20 do 2427. Nie stwierdzono sytuacji, 
organizowania uczniom obowiązkowych zajęć przed godz. 8.00. W latach szkolnych 
2016/2015, 2017/2018 oraz 2018/2019 godziny lekcyjne rozpoczynały się o godzinie 
8.00 i kończyły o 16.25.  

Organizacja obowiązkowych zajęć w szkole w roku szkolnym 2018/2019 uległa 
nieznacznemu pogorszeniu w stosunku do lat przed wprowadzeniem reformy 
oświaty oraz nastąpiło pogorszenie w zakresie higieny pracy umysłowej. Nastąpiło 
to pomimo zwiększenia zatrudnienia nauczycieli oraz podjęcia przez Dyrektora 
działań prowadzących do zwiększenia liczby sal lekcyjnych. Polegało to na tym, że 
częściej występowało zjawisko - w ciągu tygodnia – nierównomierności godzin 
rozpoczynania i kończenia zajęć szkolnych w poszczególnych klasach,  
w tym w klasach pierwszych. W roku szkolnym 2016/2017 w badanej grupie pięciu 
oddziałów wszystkie zaczynały zajęcia o stałej porze (± 1 godzina). W roku 
szkolnym 2018/2019 żaden z kontrolowanych oddziałów nie zaczynał zajęć o stałej 
porze (± 1 godzina). W roku szkolnym 2016/2017 w grupie badawczej nie 
stwierdzono przypadku, by zajęcia wymagające skupienia były ulokowane w tzw. 
bloki, i by tego typu lekcje odbywały się po 6 godzinie lekcyjnej. W roku szkolnym 
2017/2018 stwierdzono jeden przypadek zorganizowania 2 godziny zajęć z 
matematyki jednego dnia (na pierwszej i piątej godzinie lekcyjnej). W roku szkolnym 
2018/2019 w grupie badawczej stwierdzono, po jednym przypadku: organizacji lekcji 
matematyki na siódmej godzinie lekcyjnej oraz organizacji po sobie zajęć 
wymagających skupienia. 

W roku szkolnym 2018/2019 do dwóch wzrosła liczba tzw. długich przerw28, jak  
i czas ich trwania z 15 min. do 20 minut. W okresie objętym kontrolą nie było przerw, 
pomiędzy lekcjami, o czasie trwania 5 minut. 

(akta kontroli str. 181-268) 

W okresie objętym kontrolą uległa pogorszeniu dostępność oddziałów klasowych do 
pracowni przedmiotowych. W roku szkolnym 2016/2017 dla skontrolowanej grupy 
zajęcia z sześciu kontrolowanych przedmiotów odbywały się zawsze w stałej sali 

                                                      
24 Rok szkolny 2017/2018 -warsztaty – „Realizacja podstawy programowej matematyki od 2017 r. oraz praca w grupach na 
matematyce”, liczba godzin doskonalenia 20. 
25 Badaniami objęto klasy: IVb, VIb i VIIa. 
26 Iloraz liczby oddziałów w szkole i liczby pomieszczeń. 
27 W roku szkolnym 2017/2018 pozyskano i wyposażono jedną salę lekcyjną, w roku szkolnym 2018/2019 trzy. 
28 Po 4 i 5 godzinie zajęć lekcyjnych.  
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przedmiotowej: język polski w sali nr 9, matematyka w sali nr 8, przyroda w sali nr 
15, historia w sali nr 7, język obcy w sali nr 20.  

W roku szkolnym 2018/2019 lekcje języka polskiego odbywały się w trzech salach 
przedmiotowych, matematyki w pięciu, przyroda/biologii w trzech, język obcy w 
sześciu, fizyki w dwóch, chemii w dwóch, geografia dwóch, religii dwóch.  

Jednocześnie klasy są wykorzystywane do nauki kilku przedmiotów np. sala 9a do 
nauki techniki i języka niemieckiego, sala nr 10 do nauki biologii, geografii, chemii i 
fizyki, sala 7 do nauki plastyki i techniki. W aktualnym roku szkolnym zajęcia religii 
trzech klas29 mają miejsce w jednej z sal w świetlicy. Lekcje z języka polskiego, 
języka angielskiego, matematyki, religii i etyki odbywały się w większości w pracowni 
lekcyjnej danego przedmiotu.  

Jak wyjaśnił Dyrektor „wszystkie lekcje z tych przedmiotów nie mogą się odbyć w 
pracowni lekcyjnej, ponieważ szkoła nie dysponuje taką liczbą sal lekcyjnych, a ilość 
do zrealizowania godzin z tych przedmiotów na tydzień jest największa”. Jak 
dodatkowo wyjaśnił szkoła nie dysponuje profilowanymi pomieszczeniami lekcyjnymi 
dla wychowania w rodzinie, doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa.  

(akta kontroli str. 253, 259, 263, 269-270, 272-273) 

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 nie były prowadzone zajęcia 
pozalekcyjne w celu rozwijania zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego 
oraz nie prowadzono zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych.  
W aktualnym roku szkolnym prowadzonych jest 12 kółek30 w łącznej liczbie 13 
godzin lekcyjnych. Z tego 11 w wymiarze 1 h tygodniowo. Jedno kółko31 
prowadzone było w wymiarze dwóch godzin. W zbadanej szczegółowo grupie32 
prowadzono stosowny dziennik zajęć, zajęcia odbywały się regularnie. W zajęciach 
kółka fizycznego uczestniczyło od dwóch do 33 uczniów. W zajęciach wokalno-
tanecznych uczestniczyło od 15 do 30 uczniów.  

Przez wszystkie lata objęte kontrolą szkoła prowadziła zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze: logopedyczne, z psychologiem, z pedagogiem, korekcyjno-
kompensacyjne, terapii sensorycznej, dydaktyczno-wyrównawcze, wyrównawcze  
z języka polskiego, wybrane zajęcia edukacyjne. Wybrany do szczegółowej kontroli 
dziennik zajęć terapii sensorycznej prowadzony był właściwie.  

(akta kontroli str. 274-320) 

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (30.08.2016 r., 31.08.2017 r.  
i 30.08.2018 r.) oraz Rady Rodziców (12.09.2016 r. 12.09.2017 r. i 13.09.2018 r.) 
ustalił zestaw podręczników obowiązujący dla danych klas podając go do publicznej 
wiadomości. Rada Rodziców opiniowała jednocześnie plany pracy i nauczania, 
szkolny zestaw programów nauczania.  

(akta kontroli str. 321-341) 

Rozpoczynając rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 wszyscy uczniowie dysponowali 
kompletem podręczników. Podręczniki były kupowane w ilości umożliwiającej 
utworzenie rezerwy. 

(akta kontroli str. 342) 

                                                      
29 Va, Via i VIIa. 
30 Brydżowe, wokalno-taneczne, dwa matematyczne (I-III i IV-VIII), dwa polonistyczne (I-III i IV-VIII), plastyczne (I-III), 
matematyczno-informatyczne, historyczne, szachowe, teatralne, fizyczne. 
31 Wokalno-taneczne. 
32 Koło wokalno-taneczne i fizyczne. 
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2.2 Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty 

Analiza porównawcza warunków lokalowych i wyposażenia sal lekcyjnych  
w odniesieniu do wymaganych oraz w porównaniu do warunków przed 
wprowadzeniem zmian w systemie oświaty wykazała m.in., że dla uczniów części 
klas I-III nie zmieniło się: 
- wydzielenie funkcjonalne przestrzeni szkolnej, w tym wydzielenie w salach 
lekcyjnych części rekreacyjnej i edukacyjnej33; 
- zapewnienie wyposażenia zgodnego z zaleceniami podstawy programowej (klasy 
I-III); 
- zapewnienie zewnętrznych placów zabaw i miejsc rekreacji. 

W trakcie oględzin szkoły ustalono m.in., że:  
- uczniowie mieli możliwość korzystania z indywidualnych szafek (łącznie 683 szt.); 
- plany ewakuacji umieszczone były w widocznych miejscach; 
- drogi ewakuacyjne oznaczone były w trwały i wyraźny sposób, 
- nauczyciele nadzorowali sposób spędzania czasu uczniów podczas przerw; 
- balustrady schodów były zabezpieczone; 
- apteczka znajdowała się w kilku pomieszczeniach (m.in. w sali gimnastycznej,  

w pracowni chemicznej); 
- gabinet profilaktyki zdrowotnej34 wyposażony m.in. w umywalkę z ciepła i zimną 

wodą, dozowniki z mydłem; 
- teren szkoły był ogrodzony; 
- na terenie szkoły było m.in. oświetlenie, równa powierzchnię chodników i przejść; 
- szkoła posiadała instalację do odprowadzania wody i ścieków; 
- w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych był dostęp do ciepłej i zimnej wody,  

środków higienicznych. Pomieszczenia były czyste, a urządzenia w nich sprawne. 
Urządzenia sanitarne były zamontowane na różnych wysokościach35; 

- był dostęp do biblioteki szkolnej i świetlicy; 
- zapewniono uczniom możliwość korzystania z miejsc rekreacyjno-sportowych: 

odrębne sale dla klas I-III i IV-VIII, boisko sportowe (w trakcie kontroli było 
remontowane) i placu zabaw; 

- temperatura w salach lekcyjnych, w dniach dokonywania oględzin36, wynosiła 
22ºC; 

- w sali komputerowej znajdowały się 24 komputery37; 
- w ramach lekcji geografii i przyrody odbywały się zajęcia terenowe; 
- we wszystkich pracowniach przedmiotowych znajdowały się: projektory 

multimedialne, tablice interaktywne, komputery z dostępem do internetu; 
- w sali przeznaczonej do nauki techniki38 nie było wyposażenia do działań 

wytwórczych  
- w salach edukacyjnych kl. I-III39 były wydzielone miejsca do nauki i rekreacji. Sale 

wyposażone były m.in. w pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, kąciki 
tematyczne, komputer z dostępem do internetu. 

(akta kontroli str. 253, 259, 263, 269-270, 272-273, 343-352) 
Pomieszczenia szkolne, w których realizowane było kształcenie, spełniały normy 
bezpieczeństwa i higieny określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

                                                      
33 W pięciu salach lekcyjnych dla klas I - III znajdują  się dwie części: edukacyjna (wyposażona w tablicę, stoliki) i rekreacyjna 
(odpowiednio do tego przystosowana, z wykładziną). Dla tych uczniów jest również oddzielna sala do zajęć z wychowania 
fizycznego. 
34 Czynny 8-13, z wyjątkiem środy 8-14. 
35 Dla wszystkich uczniów i uczennic było 29 umywalek, cztery pisuary i 22 sedesy. 
36 Oględzinom w tym zakresie przeprowadzono w dwóch salach lekcyjnych.  
37 Najliczniejsza klasa w szkole liczyła 23 uczniów. 
38 Realizowane tam były także zajęcia z wychowania plastycznego. 
39 Pięć sal. 
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i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach40.  

Dyrektor realizował obowiązek kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z obiektów należących do szkoły oraz określał kierunki ich 
poprawy. Komisje w 3-osobowym składzie corocznie dokonywały przeglądu 
obiektów należących do Szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów41. We wrześniu 
2018 r. przeprowadzone zostały ćwiczenia z praktycznego sprawdzenia organizacji  
i warunków ewakuacji42.  

W 2016 r. i 2018 r. Zespół był kontrolowany43 w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
W 2016 r., 2017 r. i 2018 r. Zespół był kontrolowany przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego44. Plac zabaw objęty jest coroczną kontrolą 
wykonywaną przez pracowników Urzędu Miejskiego. Kujawsko-Pomorski Kurator 
Oświaty w 2017 r. przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów 
prawa w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole. 

(akta kontroli str. 353-398) 

W szkole utworzono gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej który 
spełniał wymogi45 określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą46. 

(akta kontroli str. 343, 399-401) 

W szkole funkcjonowała świetlica szkolna47, a zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich 
możliwości psychofizyczne. W szczególności dotyczyło to zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów, zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny oraz 
odrabianie lekcji. Nie utworzono grup świetlicowych. Dyrektor podał, że w godzinach 
porannych tworzone były grupy dostosowane wiekowo, dla których prowadzone były 
zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Sposób funkcjonowania 
świetlicy określono w regulaminie pracy świetlicy, który był częścią statutu szkoły. 
Wg. stanu na 30 września 2018 r. do świetlicy zgłoszono 171 uczniów48. Uczniom 
klas I – III zorganizowano odrębne zajęcia świetlicowe. Uczniom zapewniono 
możliwość korzystania ze świetlicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 
do 16.30. W dniu wykonywania oględzin w świetlicy znajdowało się ośmioro 
uczniów. Świetlica dysponowała dwoma pomieszczeniami, jedno z nich 
przeznaczone było dla uczniów klas I-III.  

(akta kontroli str. 345, 402-404) 

Uczniom szkoły zapewniono miejsce do spożycia ciepłego posiłku. Uczniowie 
spożywali posiłki w osobnym pomieszczeniu spełniającym warunki bezpieczeństwa. 

 (akta kontroli str. 349, 405-407) 

                                                      
40 Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm. 
41 Protokoły m.in. z 31 sierpnia 2017 r. i 28 sierpnia 2018 r. 
42 Protokół z 24 września 2018 r. 
43 Przez Urząd Miejski w Brodnicy. 
44 Nie stwierdzono nieprawidłowości. 
45 Meble i podłogi umożliwiają ich dezynfekcję (płytki), pomieszczenie wyposażone w: jedną umywalkę z baterią z ciepłą i 
zimną wodą; dozownik z mydłem w płynie; suszarkę elektryczną i pojemnik na zużyte ręczniki.  
46 Dz. U. poz. 739. 
47 Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 do 16.30. 
48 2016/2017-86, 2017/2018-118. 
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W szkole funkcjonowała biblioteka. Czynna była od poniedziałku do piątku, przez 
30 godz. w tygodniu.  

(akta kontroli str. 344, 349-352, 408) 

Użytkowany w szkole plac zabaw poddany był okresowej kontroli. Wskazane  
w ostatnim protokole uchybienia zostały usunięte.  

(akta kontroli str. 392-394) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
W szkole funkcjonował aktualny i prawidłowo przyjęty statut, zawierający elementy 
określone w przepisach prawa oświatowego. Stan zatrudnienia nauczycieli był 
adekwatny do potrzeb szkoły wynikających z realizowanych zadań dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych. Zatrudnieni nauczyciele posiadali odpowiednie do 
realizowanych zajęć edukacyjnych kwalifikacje. Nauczyciele podnosili swoją wiedzę 
ogólną i zawodową uczestnicząc w szkoleniach, w tym związanych  
z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty. Prawidłowo zorganizowano 
obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i w związku z wprowadzeniem 
zmian w systemie oświaty nie nastąpiło w tym zakresie pogorszenie warunków 
kształcenia dla uczniów. W miarę możliwości zapewniono zróżnicowaną 
i adekwatną do potrzeb uczniów ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzono 
kształcenie na podstawie prawidłowo dopuszczonych programów nauczania 
i podręczników szkolnych. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy uczniowie 
dysponowali kompletem podręczników i materiałów edukacyjnych (zgodnych z nową 
podstawą programową) do każdego przedmiotu. W szkole nie znajdowały się jednak 
w odpowiedniej liczbie sale lekcyjne wyposażone w sposób umożliwiający realizację 
podstawy programowej. 

Zapewniono uczniom możliwość ergonomicznego korzystania ze wszystkich 
pomieszczeń szkolnych, zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz 
pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych do potrzeb i możliwości 
korzystających z nich uczniów. Pomieszczenia do realizacji zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych spełniały warunki techniczne i lokalizacyjne 
określone w przepisach. Zapewniono bezpieczny i higieniczny pobyt uczniów 
zgodnie z przepisami. W związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty 
nastąpiło nieznaczne pogorszenie warunków lokalowych, w szczególności 
dostępności do pracowni przedmiotowej oraz pogorszenie warunków higieny pracy 
umysłowej. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty 

Dyrektor poinformował, że nie dokumentował analizy potrzeb szkoły w zakresie 
wynikającym z wprowadzanej reformy oświatowej, gdyż żaden organ nie wymagał 
takiego dokumentu.  

Dyrektor występował z wnioskami do organu prowadzącego na rzecz realizacji 
zdiagnozowanych potrzeb szkoły wynikających z konieczności wprowadzenia 
reformy oświaty w zakresie m.in. zatrudnienia nowych nauczycieli, doposażenia 
szkoły49, przygotowania czterech sal lekcyjnych. Ponadto każdego roku Dyrektor 
występował o zaopiniowanie i zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Szkoły.  
Dyrektor poinformował, że nie podejmował działań w ramach współpracy z innymi 
podmiotami w zakresie wprowadzenia zmian w systemie oświaty. 

(akta kontroli str. 25-30, 400-401, 409-411) 

                                                      
49 Meble w salach lekcyjnych, gabinet profilaktyki zdrowotnej. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
Najwyższa Izba Kontroli nie wnosi uwag w zakresie współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi za wprowadzenie reformy systemu oświaty.  . 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków 

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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.  

 

Bydgoszcz, … stycznia 2019 r. 
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