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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Lesińskiego, Słup 3, 86-330 Mełno1 

 

Andrzej Kurnik, Dyrektor Szkoły2, od 1 września 2013 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

2. Zmiany warunków lokalowych 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 
 

 

 Sławomir Kierat, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/169/2018 z 2 października 2018 r.  

 Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/11/2019 z 14 stycznia 2019 r.   

 (akta kontroli str. 3-4, 295) 

 

                                                      
1 Dalej: „Szkoła” 

2 Dalej: „Dyrektor” 

3 Do 10 grudnia 2018 r. 

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.  
Prawidłowo przeprowadzono zmiany w zakresie zapewnienia odpowiednich 
warunków lokalowych i organizacyjnych wynikających z reformy. Zapewniono 
uczniom możliwość korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych, urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych oraz pomieszczeń sanitarno-higienicznych 
przystosowanych do potrzeb i możliwości korzystających z nich uczniów. W związku  
z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty nie nastąpiło pogorszenie 
warunków lokalowych, w szczególności dostępności do pracowni przedmiotowej, 
sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej czy też szafek uczniowskich. 

Przez cały okres objęty kontrola 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 stwierdzono w tym zakresie pogorszenia warunków kształcenia dla 
uczniów.  Prowadzono odpowiednią współpracę z instytucjami zaangażowanymi we 
wprowadzanie reformy.  

Izba zwraca uwagę na - występujące w całym okresie objętym kontrolą – 
niewykonywanie planu wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie zmian w systemie oświaty 

Dyrektor podjął działania mające na celu przygotowanie Szkoły do właściwego 
funkcjonowania w warunkach nowego ustroju szkolnego, które polegały m.in. na: 

- zamieszczeniu na stronie internetowej Szkoły7 informacji związanych z reformą, 
udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej; 

- przekazywaniu informacji dotyczących wprowadzanych zmian na zebraniach rady 
pedagogicznej8; 

- informowaniu rodziców o wprowadzanych zmianach na zebraniach ogólnych 
Dyrektora9 i wychowawców klas10 z rodzicami. 

W protokołach z ww. spotkań nie odnotowano głosów krytycznych dotyczących 
wprowadzanych zmian, a Dyrektor wyjaśnił, że nie wystąpiły protesty/niepokoje 
społeczne (w tym rodziców i nauczycieli) związane z trybem i sposobem 
wprowadzania zmian. Dyrektor podał też, że nauczyciele uczestniczyli  
w spotkaniach dotyczących wdrażania reformy oświaty w Ośrodku Doskonalenia  
i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu11.  

(akta kontroli str. 5-13) 

W ramach działań wynikających z wprowadzenia zmian w systemie oświaty, 
Dyrektor: 

                                                      
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 http://spslup.cba.pl/ zakładka: Aktualności – O reformie 
8 Np. Protokół nr 2/2017/2018 z 30 sierpnia 2017 r. 
9 Np. w dniach: 15 stycznia 2016 r., 25 października 2016 r. 
10 Np. w dniach: 6 grudnia 2016 r., 26 kwietnia 2017 r. 
11 Dalej: ODiDZN. 
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- ustalił nowe plany nauczania, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 dla klas I, 
IV i VII Szkoły, dostosowane do nowej podstawy programowej; 

(akta kontroli str. 14-19) 

- ustalił organizację Szkoły - arkusz organizacyjny, którego projekt przekazał do 
zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego – Kujawsko-Pomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty (5 maja 2017 r. - na rok szkolny 2017/2018 i 8 maja 2018 r. – na 
rok szkolny 2018/2019), Związkowi Nauczycielstwa Polskiego (28 sierpnia 2017 r.  
i 10 kwietnia 2018 r.) oraz do zatwierdzenia organowi prowadzącemu Szkołę 
(odpowiednio: 10 kwietnia 2017 r. i 9 kwietnia 2018 r.); 

(akta kontroli str. 20-28) 

- dokonał korekty realizowanego planu finansowego Szkoły (zmiany w 2017 r.:  
5 lipca, 18 września, 30 października, 9 listopada i 20 grudnia); 

(akta kontroli str. 29-38) 

- wspólnie z organem prowadzącym sporządził projekt planu finansowego Szkoły na 
rok 2018 (10 września 2017 r.) i na rok 2019 (28 września 2018 r.); 

(akta kontroli str. 39-41) 

- wspólnie z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną przygotował Szkolny program 
wychowawczo - profilaktyczny na lata 2017-2020; 

(akta kontroli str. 42-57) 

- przygotował obiekt szkolny oraz poszczególne pomieszczenia i wyposażenie do 
funkcjonalności przewidzianej w nowym ustroju szkolnym (projekt „Aktywna tablica”, 
w ramach którego zakupiono 2 monitory interaktywne; zakupiono i zamontowano  
w klasie nr 9 projektor i ekran; wygospodarowano dodatkową salę lekcyjną przez 
połączenie biblioteki z szatnią; wymieniono wykładziny w klasach). 

(akta kontroli str. 58-69) 

Wydatki budżetowe Szkoły w 2016 r. wyniosły łącznie 715,8 tys. zł, z tego wydatki  

w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wyniosły: 8010112 – 648,1 tys. 

zł; 8010313 – 23,9 tys. zł; 8014614 – 0,7 tys. zł; 8015015 – 39,2 tys. zł;  8019516 – 

3,9 tys. zł. 

(akta kontroli str. 70-71) 

W planie finansowym Szkoły na 2017 r. zakładano wydatki w łącznej wysokości 
855,5 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 899,1 tys. zł, a wykonanie 829,1 tys. zł 
(wzrost do roku poprzedniego o 15,8%), z tego wydatki w rozdziałach: 80101 – 
760,7 tys. zł (wzrost do roku poprzedniego o 17,4%); 80103 – 21,8 tys. zł (spadek  
o 8,9%); 80146 –790,00 zł (wzrost o 12,9%); 80150 – 42,0 tys. zł (wzrost  
o 7%); 80195 – 3,8 tys. zł (spadek o 2,1%). 

(akta kontroli str. 72-79) 

Plan finansowy Szkoły na 2018 r. zakładał wydatki łączne w kwocie 855,5 tys. zł; 
plan po zmianach (stan na 2 sierpnia 2018 r.) wynosił 1 002,2 tys. zł,  
a wykonanie za 8 miesięcy wyniosło 584,1 tys. zł, z tego wydatki w rozdziałach: 

                                                      
12 Szkoły podstawowe 
13 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 
14 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
15 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
16 Pozostała działalność 
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80101 – 516,6 tys. zł; 80103 – 34,9 tys. zł; 80146 – 200,00 zł; 80150 – 30,1 tys. zł;  
8015317 – plan po zmianach – 7,8 tys. zł; wykonanie – 0,00 zł; 80195 – 2,3 tys. zł. 

(akta kontroli str. 80-94) 

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. 
Pozytywnie oceniono doposażenie i dostosowanie część z obiektów i pomieszczeń 
szkolnych.      

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

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku z reformą oświaty 

W dniu 18 września 2017 r. Rada Gminy Gruta podjęła uchwałę18 w sprawie 
przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. Szkoły z dotychczasowej sześcioletniej 
w ośmioletnią. 

(akta kontroli str. 95-96) 

Rada Pedagogiczna Szkoły przygotowała i uchwaliła w dniu 29 listopada 2017 r. 
Statut Szkoły19. Statut zawierał wszystkie elementy określone w przepisach ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe20. 

(akta kontroli str. 97-157) 

Stan zatrudnienia nauczycieli w Szkole21 wzrósł z poziomu 10,4 etatów  
(16 nauczycieli, w tym 7 zatrudnionych w pełnym wymiarze) w roku szkolnym 
2016/201722, poprzez 12,9 etatów (20 nauczycieli, w tym 9 zatrudnionych  
w pełnym wymiarze) w roku szkolnym 2017/201823, do 14,9 etatów (24 nauczycieli, 
w tym 11 zatrudnionych w pełnym wymiarze) w roku szkolnym 2018/201924  (wzrost 
do roku 2016/2017 o 43% w etatach i o 50% w osobach). 

Zatrudnienie ogółem osób według stopnia awansu25 wynosiło odpowiednio: 

- stażysta – 0, jeden i jeden (1 etat); 
- kontraktowy – czterech (1,78 etatu), pięciu (2,46 etatu) i ośmiu (4,86 etatu); 
- mianowany – ośmiu (7,78 etatu), dziewięciu (8,11 etatu) i dziesięciu (7,82 etatu); 
- dyplomowany – czterech (0,87 etatu), i po pięciu (odpowiednio: 1,32 i 1,28 etatu).  

 (akta kontroli str. 158-166) 

Zmiany w zatrudnieniu nauczycieli w Szkole w latach 2016/2017 – 2018/2019 dla 
poszczególnych przedmiotów wystąpiły: 

a) zwiększenia etatów26: język polski – z 16/18 do 26/18; matematyka – z 12/18 do 
20/18; historia – z 4/18 do 9/18; biologia – z 3/18 do 4/18; język angielski – z 10/18  

                                                      
17 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych 
18 Uchwała Nr XXV/188/17 Rady Gminy Gruta z dnia 18 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Lesińskiego w Słupie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 
Ks. Jana Lesińskiego w Słupie 
19 Statut obowiązuje od 1 grudnia 2017 r. 
20 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. 
21 Stan na 30 września odpowiednio roku: 2016, 2017 i 2018. 
22 Średnio w roku szkolnym: 8,42 etatów, 12 osób. 
23 Średnio w roku szkolnym: 12,41 etatów, 16 osób. 
24 Średnio w roku szkolnym: 15,42 etatów, 21 osób. 
25 Stan na 30 września odpowiednio roku: 2016, 2017 i 2018. 
26 Etaty: liczba godzin/pensum. 
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do 19/18; język niemiecki – z 2/18 do 4/18; muzyka – z 3/18 do 4/18; WOS – z 0 do 
1/18; geografia – z 3/18 do 4/18; chemia, fizyka, informatyka – z 2/18 do 4/18;  
wychowanie fizyczne – z 8/18 do 12/18; religia – z 7/18 do 11/18; nauczyciel 
wspomagający – z 14/18 do 38/20; 
b) zmniejszenia etatów: przyroda – z 8/18 do 5/18; zajęcia komputerowe  
i zajęcia techniczne – z 3/18 do 1/18; 

(akta kontroli str. 167) 

Spośród 20 nauczycieli Szkoły, którym powierzono nauczanie w roku szkolnym 
2018/2019, 19 posiadało 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 
nauczycieli27. W jednym przypadku nauczyciel posiadający uprawnienia do 
prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej, na wniosek Dyrektora Szkoły 
uzyskał zgodę Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy na prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego w wymiarze 2 godzin tygodniowo. 

(akta kontroli str. 168-172)   

W latach 2016-2017 na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole 
przeznaczono28: w 2016 r. – 700 zł; w 2017 r. - 790 zł. W 2018 r. wykonanie za  
8 miesięcy wynosiło 200 zł. W tych okresach plan wydatków na szkolenia wynosił 
każdorazowo 6 414 zł. 

(akta kontroli str. 70-71, 75-79, 90-94) 

Według wyjaśnień Dyrektora, środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe są 
planowane i zapewnione corocznie w budżecie organu prowadzącego w wysokości 
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela29). Nauczyciele ponadto korzystają ze 
szkoleń bezpłatnych, uzupełniających posiadaną wiedzę i umiejętności. Szkolenia 
są wyjazdowe jak i odbywają się na terenie szkoły. W 2018 roku (do 15 listopada) 
dwóch nauczycieli złożyło wnioski o dofinansowanie studiów podyplomowych kwotą 
1 tys. zł. Dyrektor dodał, że zauważone i zgłaszane potrzeby szkoleniowe są 
realizowane.   

(akta kontroli str. 58-69) 

Nauczyciele Szkoły korzystali ze szkoleń w ramach podpisanego przez organ 
prowadzący porozumienia z Prezydentem Grudziądza30. Zgodnie z Porozumieniem 
w roku szkolnym 2017/2018 doradztwem objęto 43 nauczycieli z terenu Gminy 
Gruta, w tym ośmiu nauczycieli szkoły w Słupie. Odpłatność za objęcie rocznym 
doradztwem jednego nauczyciela wynosiła 50 zł. 

(akta kontroli str. 173-177) 

Według wyjaśnień Dyrektora, w pierwszym okresie reformy Szkoła posiłkowała się 
nauczycielami mającymi kwalifikacje z innych placówek, w roku 2018/2019 dwójka 
nauczycieli podjęła studia podyplomowe dające kwalifikacje do nauczania 
przedmiotów (Edukacja dla bezpieczeństwa, Rewalidacja dzieci ze spektrum 
autyzmu i zespołem Aspergera). 

(akta kontroli str. 58-69) 

                                                      
27 Dz. U. poz. 1575. 
28 Wg sprawozdań Rb-28S. 
29 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575, ze zm.), dalej: „Karta Nauczyciela” 
30 Porozumienie międzygminne z 28 grudnia 2017 r. w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach na terenie Gminy Gruta przez doradców metodycznych realizujących zadania doradcy w Centrum 
Kształcenia Ustawicznego – ODiDZN), dalej: „Porozumienie”, zawarte przez Wójta Gminy Gruta.  
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W roku szkolnym 2016/2017 siedmiu z 11 nauczycieli ukończyło formy kształcenia  
i doskonalenia, w tym troje ukończyło studia podyplomowe31, a w roku szkolnym 
2017/2018 ośmioro z 11 nauczycieli było objętych doradztwem metodycznym,  
dwoje ukończyło formy kształcenia i doskonalenia, w tym jeden ukończył studia 
podyplomowe na kierunku Bibliotekarstwo z informacją naukową i edukacyjną 
czytelniczo-medialną32. 

 (akta kontroli str. 178-180) 

W Szkole 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 roku szkolnym 
2017/2018 liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych z obowiązkowych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych była zgodna z ramowymi planami nauczania oraz 
arkuszem organizacyjnym Szkoły33. 

(akta kontroli str. 181-182, 14-28) 

Organizacja kształcenia w Szkole była zgodna z zasadami higieny procesu 
nauczania i nie uległa pogorszeniu w porównaniu z okresem przed wprowadzeniem 
zmian, a w szczególności: 
- w okresie objętym kontrolą obowiązkowe zajęcia w Szkole nie odbywały się  
w systemie zmianowym; 
- plan zajęć na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 nie przewidywał zajęć na tzw. 
zerówkach, to jest przed 8 rano (w każdej klasie zajęcia obowiązkowe rozpoczynały 
się najwcześniej o godzinie 8); 
- plan zajęć szkolnych i pracy szkolnej uwzględniał fizjologiczny rytm aktywności 
ucznia; 
- zajęcia w każdej klasie (od I do VIII) rozpoczynały się o stałej porze, tj. o godzinie 
8, a kończyły się w większości o godzinie 14.05. W roku szkolnym 2017/2018 tylko 
jednego dnia (czwartek) jedna klasa (VII) kończyła zajęcia o godzinie 14.55 
(przedmiot – doradztwo). W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia o 14.55 kończyła 
klasa VII w poniedziałki i wtorki (biologia), a w klasach od IV do VI od wtorku do 
piątku odbywały się zajęcia z języka mniejszości, rewalidacja, zajęcia sportowe. 
Lekcje były rozłożone równomiernie pod względem liczby godzin, jak i stopnia 
trudności przedmiotów. 
- po szóstej godzinie lekcyjnej nie były planowane i realizowane zajęcia wymagające 
zwiększonej koncentracji (takie jak matematyka, fizyka i chemia); 
- po drugiej godzinie lekcyjnej przerwa między zajęciami była 10 minutowa, po 
trzeciej 20 minutowa. Pozostałe przerwy były 5 minutowe, co może nie zapewniać  
uczniom i nauczycielom możliwość odpoczynku34. Według wyjaśnień Dyrektora, 
przerwy 5 minutowe wynikają z organizacji dowozów dzieci do szkoły. 

                                                      
31 1/ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; 2/ Nowoczesne metody fizjoterapii dzieci i młodzieży; 
3/ Zarządzanie oświatą. 
32 Formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele, to: By uczniowi “ chciało się chcieć” pracować na 
lekcji; Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem papierowych rolek; Indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego; 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego; Jak stworzyć środowisko sprzyjające nauce języka 
obcego; Jak czytać opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej w kierunku dostosowania form i metod pracy do 
indywidualnych potrzeb ucznia; Awans zawodowy od A do Z- dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela 
mianowanego; Kompetentny i wiarygodny nauczyciel języka obcego - jak doskonalić własne kompetencje komunikacyjne w 
zakresie nauczanego języka. 
Szkolenia i kursy odbyte przez nauczycieli, to: kurs “Biblioterapia”; kurs “Język migowy - poziom podstawowy”; konferencja 
przedmiotowo metodycznej dla nauczycieli „szkoła czyta - szkoła rozwija się”; szkolenie I stopnia dla specjalistów: „Pomoc 
psychologiczna dziecku z mutyzmem wybiórczym i jego rodzinie”; szkolenie metodyczne online dla nauczycieli języków obcych 
TIK 3 X TAK; szkolenie : Zabawy badawcze i doświadczenia "z tym co może znaleźć w domu". 
33 Badaniami objęto klasy: I, III, IV, VI i VII. 
34 Postulowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego czas trwania przerw nie powinien być krótszy niż 10 minut - 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/1206390,dluzsze-przerwy-w-szkole.html 
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- nie występowały dni, w których kumulowane są zajęcia, gdzie dominuje praca 
statyczna i długotrwała koncentracja (matematyka, fizyka, chemia) oraz dni,  
w których występują tylko przedmioty niewymagające zwiększonej koncentracji; 
- zajęcia, w trakcie których dominuje praca statyczna i długotrwała koncentracja 
w dziennym i tygodniowym rozkładzie zajęć ulokowano przemiennie z innymi 
zajęciami, nie były łączone w bloki i nie były ulokowane po szóstej godzinie 
lekcyjnej; 

W Szkole była jedna pracownia przedmiotowa – komputerowa (12 stanowisk 
komputerowych). Wszystkie klasy zgodnie z planem zajęć miały dostęp do pracowni 
komputerowej – każda klasa po jednej godzinie w tygodniu. Po reformie dostępność 
do pracowni się nie zmieniła. Według wyjaśnień Dyrektora nie były dotychczas 
podejmowane działania na rzecz utworzenia, modernizacji lub doposażenia sal 
lekcyjnych z powodu braku pomieszczeń.  

(akta kontroli str. 183-185, 248-249) 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole prowadzone były następujące zajęcia 
pozalekcyjne: 
a) prowadzone w celu rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego 
(łącznie 9,5 godzin tygodniowo)35; 
Zrezygnowano z prowadzonych w poprzednim roku szkolnym zajęć: kółka 
przyrodniczego (1 godz.), kółka tanecznego (0,5 godz.) i kółka wokalnego (1 godz.). 
b) zajęcia pozalekcyjne określone w rozporządzeniu w sprawie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej36 (łącznie 19,5 godzin tygodniowo)37 
Zrezygnowano z prowadzonych w poprzednim roku szkolnym zajęć: doskonalących 
umiejętności klas I-III z języka polskiego (1 godz.) i matematyki (0,5 godz.), zajęć 
wyrównawczych z języka angielskiego kl. IV i VI (po 1 godz.) i języka polskiego kl. V 
(1 godz.). 
Dyrektor podał, że na rok szkolny 2018/2019 zorganizowano zajęcia dodatkowe 
zgodnie z potrzebami uczniów. Większość zajęć dodatkowych nauczyciele 
prowadzą nie pobierając za nie wynagrodzenia. Niektóre z nich zawieszono  
z powodu choroby nauczyciela, na niektóre nie było zainteresowania.  
W związku z tym, że dzieci są dowożone do szkoły „Gimbusami”, niektóre zajęcia 
nie mogły być zorganizowane, gdyż dzieci nie miałyby możliwości powrotu ze 
szkoły. 

(akta kontroli str. 58-69, 186) 

W Szkole prowadzono kształcenie na podstawie prawidłowo dopuszczonych 
programów nauczania i podręczników szkolnych. Przedstawione Dyrektorowi przez 
nauczycieli na lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019 programy nauczania do danych 
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla klasy VII obejmowały także 
klasę VIII. 

(akta kontroli str. 187-199) 

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców ustalił 
zestaw podręczników obowiązujący dla danych klas przez co najmniej 3 lata szkolne 
oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych klasach w danym roku 
szkolnym, podając je do publicznej wiadomości na stronie internetowej Szkoły. 

(akta kontroli str. 200-220) 

                                                      
35 Zajęcia kulinarne klasy III (1 godz. tygodniowo), zajęcia rekreacyjno-sportowe (1 godz.), zajęcia dodatkowe z języka 
angielskiego – rozwijanie kompetencji językowej (1 godz.), zajęcia dodatkowe „Kreatywny Przedszkolak” (1 godz.), zajęcia 
rozwijające umiejętności matematyczne (1 godz.), zajęcia sportowe SKS (2 godz.). 

36 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591). 

37 Zajęcia rewalidacyjne (14 godzin tygodniowo), gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna (1 godz.), zajęcia wyrównawcze z 
matematyki (1 godz.), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne pedagog (2 godz.). 
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Na podstawie badanej próby uczniów stwierdzono38, że rozpoczynając rok szkolny 
2017/2018 i 2018/2019 uczniowie39 dysponowali kompletem podręczników. Zakup 
podręczników finansowała Gmina Gruta. Podręczniki były kupowane w liczbie 
zgodnej z liczbą uczniów w danej klasie (z rezerwą jednego egzemplarza),  
a materiały ćwiczeniowe zgodnie z liczbą uczniów. 

(akta kontroli str. 221-247) 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty 

W Szkole przygotowano odpowiednią liczbę pomieszczeń do nauki wyposażonych 
w sposób zapewniający realizację podstawy programowej dla poszczególnych 
przedmiotów. 
Analiza porównawcza warunków lokalowych i wyposażenia sal lekcyjnych  
w odniesieniu do wymaganych oraz w porównaniu do warunków przed 
wprowadzeniem zmian w systemie oświaty i po ich wprowadzeniu wykazała m.in., 
że dla uczniów klas I-III (i odpowiednio starszych) nie zmieniło się: 
- wydzielenie funkcjonalne przestrzeni szkolnej, w tym wydzielenie w salach 
lekcyjnych części rekreacyjnej i edukacyjnej40; 
- zapewnienie wyposażenia zgodnego z zaleceniami podstawy programowej (klasy 
I-III); 
- zapewnienie zewnętrznych placów zabaw i miejsc rekreacji; 
- wyposażenie i dostępność do pracowni przedmiotowej (funkcjonowała jedna 
pracownia – komputerowa, do której mieli dostęp wszyscy uczniowie  
w wyznaczonych godzinach lekcyjnych); 
- warunki do prowadzenia zajęć sportowych (sala gimnastyczna i boisko); 
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej (pow. 50 m2), dostępność zajęć opiekuńczych 
realizowanych w świetlicy41;- zapewnienie możliwości spożycia ciepłego posiłku42; 
- funkcjonowanie biblioteki szkolnej43; 
- zapewnienie szafek uczniowskich – każdy uczeń miał swoją szafkę; 
- warunki funkcjonowania oddziału przedszkolnego44. 
Pomieszczenia szkolne, w których realizowane było kształcenie, spełniały normy 
bezpieczeństwa i higieny określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach45. 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 uczniów. Z kontroli sporządzane były protokoły (6.09.2016 r., 5.09.2017 r. 
i 4-5.09.2018 r.), których kopie Dyrektor przekazywał organowi prowadzącemu.  
Z ustaleń ww. kontroli, potwierdzonych oględzinami przeprowadzonymi w trakcie 
kontroli NIK wynikało m.in., że meble szkolne w pomieszczeniach, w których 
odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze były zgodne  

                                                      
38 Badaniem objęto uczniów klas I (10 uczniów), IV (11 uczniów) i VII (6 uczniów) w roku szkolnym 2016/2017 oraz klas II (10 
uczniów) i VIII (5 uczniów) w roku szkolnym 2017/2018. 
39 65 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 i 63 uczniów w roku szkolnym 2018/2019. 
40 W sali lekcyjnej dla klas I - III znajdują  się dwie części: edukacyjna (wyposażona w tablicę, stoliki) i rekreacyjna 
(odpowiednio do tego przystosowana, z wykładziną). 
41 Przed reformą świetlica była czynna  6, a po reformie 9 godzin tygodniowo; liczba objętych dzieci: przed – 47, po – 49; liczba 
nauczycieli: przed – 1 (6/30 etatów), po – 5 (9/30 etatów); liczebność grup w zależności od dnia tygodnia (związana z 
dowozami) – nie przekraczała 25. 
42 Jeden posiłek podczas długiej przerwy w wydzielonej sali lekcyjnej. 
43 Liczebność księgozbioru: przed reformą – 1528, po (aktualnie) – 1650; dostęp do lektur zgodnych z nową podstawą 
programową – po 2-3 sztuki każdej lektury; wymiar czasu pracy biblioteki: przed reformą – 2, po – 3 godziny tygodniowo, a 
ponadto na każdej dużej przerwie. 
44 Jedno pomieszczenie o pow. 50,60 m2; wymiar czasu pracy – 5 godzin dziennie. 
45 Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm. 
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z zasadami ergonomii. W 2018 r. zakupiono 6 ławeczek i 12 krzesełek  - rozmiar nr 
6 (dla dzieci starszych). 

(akta kontroli str. 250-268, 292-293) 

Szkoła była kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Grudziądzu w zakresie żywienia zbiorowego (26 września 2017 r.) oraz stanu 
sanitarnego budynku i pomieszczeń (18 maja 2018 r.). Nie stwierdzono w tym 
zakresie nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 278-291) 

W Szkole funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
który spełniał wymogi46 określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 
czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą47. 
W Szkole funkcjonowała świetlica szkolna, a zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
uwzględniały potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich 
możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 
Liczebność grup świetlicowych nie przekraczała 25 uczniów na jednego 
nauczyciela. Uczniom klas I – III zorganizowano odrębne zajęcia świetlicowe. 
Sposób funkcjonowania świetlicy określono w regulaminie pracy świetlicy, który jest 
częścią składową statutu szkoły. Roczny plan pracy świetlicy był uchwalany przez 
radę pedagogiczną na początku roku szkolnego. Uczniom zapewniono możliwość 
korzystania ze świetlicy każdego dnia w tygodniu od godz. 12.25 do godz. 14.30. 

Uczniom Szkoły zapewniono miejsce do spożycia ciepłego posiłku. Uczniowie   
spożywali posiłki, dowożone ze szkoły w Grucie, w osobnym pomieszczeniu 
spełniającym warunki bezpieczeństwa. 

Dyrektor zapewnił bezpieczeństwo szkolnego placu zabaw. Na jego terenie 
znajdowały się: piaskownica, tzw. „zamek” (metalowo-drewniany), wyciąg linowy, 
huśtawki pojedyncze i podwójne, zjeżdżalnia, mała karuzela. Plac zabaw był 
poddawany okresowemu przeglądowi. Z protokołu przeglądu z 1 marca 2018 r. 
sporządzonego przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wynikało, że stan 
techniczny urządzeń był dobry i obiekt nadawał się do eksploatacji.  

(akta kontroli str. 250-256, 269-277) 

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, a większość z nich podnosiła 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 

                                                      
46 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.  
47 Dz. U. poz. 739. 
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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 były 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 nie nastąpiło pogorszenie warunków lokalowych, w szczególności 
dostępności do pracowni przedmiotowej, sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, 
szafek uczniowskich.  

NIK zwraca uwagę na - występujące w całym okresie objętym kontrolą – 
niewykonywanie planu wydatków na dokształcanie zawodowe nauczycieli. 
W związku z tym należy zauważyć także, że ponoszone na ten cel wydatki były 
stosunkowo niewielkie – w okresie od stycznia 2016 r. do sierpnia 2018 r. wyniosły 
tylko 1,7 tys. zł (przy planowanych 19,2 tys. zł).  

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty 

Dyrektor Szkoły podejmował działania na rzecz realizacji zdiagnozowanych potrzeb 
szkoły wynikających z konieczności wprowadzenia reformy oświaty poprzez: 

- zwiększenie wymiaru godzin zajęć opiekuńczo-świetlicowych z sześciu w roku 
szkolnym 2016/2017 do dziewięciu w roku 2018/2019; 

- wygospodarowanie dodatkowego pomieszczenia na salę lekcyjną; 

- zatrudnienie nauczycieli do nauki przedmiotów w klasie VII i VIII, które doszły  
w związku z nową reformą oświaty; 

- wyposażenie sal lekcyjnych w meble, pomoce naukowe (telewizory interaktywne  
w ramach projektu „Aktywna tablica”, rzutnik szeroko ogniskowy i ekran do 
projektora, laptopy do każdej sali lekcyjnej). 

W zakresie współpracy z instytucjami współodpowiedzialnymi za wdrożenie reformy, 
Dyrektor wystąpił do organu prowadzącego Szkołę, związków zawodowych, 
kuratorium oświaty o zaopiniowanie propozycji w zakresie wdrożenia reformy, 
poprzez przedstawienie projektu organizacji zajęć lekcyjnych. Otrzymał zgodę od 
organu prowadzącego na modernizację sal lekcyjnych i zakup wyposażenia. 

Według wyjaśnień Dyrektora nie było konieczności podejmowania współpracy  
z innymi instytucjami w celu wprowadzenia zmian w związku z prowadzeniem 
reformy systemu oświaty. 

(akta kontroli str. 294) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za 
wprowadzenie reformy systemu oświaty za skuteczną i adekwatną. 

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