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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych, gen. Józefa Hallera 23, 87-140 Chełmża1 

 

Katarzyna Komakowska, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, od  
1 września 2015 roku2 

(akta kontroli str. 3-5) 

Przygotowanie i wdrożenie 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 

 

 

 Andrzej Maciejski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LBY/186/2018 z 5 listopada 2018 r., 

 Artur Nierebiński, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/220/2018 z 17 grudnia 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

  

 

                                                      
1 Dalej: „Zespół Szkół”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. 
3 28 grudnia 2018 r. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontrolerzy 



 

2 

II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
W Zespole Szkół rzetelnie przygotowano zmiany wynikające z reformy systemu 
oświaty. Analiza liczby uczniów i ich potrzeb edukacyjnych w związku z tzw. 
kumulacją roczników w roku szkolnym 2019/2020, pozwoliła na zaplanowanie 
odpowiednich działań. Podjęto działania przygotowujące do właściwego 
funkcjonowania Zespołu Szkół w zakresie organizacyjnej, lokalowej, jak  
i kadry nauczycielskiej. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych ulegały 
poprawie.  

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzono inwestycję, mającą na celu zwiększenie 
liczby pracowni nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej, w celu 
rozszerzenia oferty edukacyjnej i zwiększenia liczby kandydatów do nauki. Warunki 
lokalowe Zespołu Szkół oraz wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiają przyjęcie 
zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 bez pogorszenia warunków 
nauczania. Stan techniczny pomieszczeń oraz wyposażenia nie stwarzały zagrożeń 
bezpieczeństwa jak i pod względem sanitarno-higienicznym.  

Kadra nauczycielska posiadała kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć. 
Nauczyciele zdobywali kwalifikacje w celu rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu 
Szkół. W Zespole Szkół wśród osób zainteresowanych upowszechniano informację 
o zmianach w systemie oświaty, m.in. w przekazywanych materiałach 
informacyjnych, na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych 
w budynku szkolnym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

1.1. Zgodnie ze Statutem7 w skład Zespołu Szkół wchodziły: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej – szkoła 
ponadgimnazjalna kształcąca w cyklu trzyletnim8,  

 Technikum – szkoła ponadgimnazjalna kształcąca w cyklu czteroletnim9, 

 Branżowa Szkoła I stopnia – szkoła ponadgimnazjalna kształcąca w cyklu 
trzyletnim10, 

 Szkoła Policealna dla Dorosłych – szkoła kształcąca w cyklu trzy  
i czterosemestralnym, 

 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – szkoła kształcąca w cyklu 
czterosemestralnym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej i w cyklu 
sześciosemestralnym na podbudowie gimnazjum, której ukończenie umożliwiało 
uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 

(akta kontroli str. 89-99) 

                                                      
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 Statut wszedł w życie z dniem 29 listopada 2018 r. 
8 Dalej: „Liceum”. 
9 Dalej: „Technikum”. 
10 Dalej: ‘Szkoła Branżowa”. 
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W Liceum prowadzono następujące profile:  

w roku 2016/2017 

 humanistyczno-artystyczny, matematyczno-przyrodniczy, sportowy, artystyczno-
dziennikarski, menadżerski, ogólny, europejski. 

w roku 2017/2018 

 profile wymienione w roku 2016/2017 bez europejskiego. 

w roku 2018/2019 

 ogólny, sportowy. 

Technikum kształciło w zawodach technik: informatyk, żywienia i usług 
gastronomicznych, logistyk.  

Szkoła Branżowa kształciła w zawodach: sprzedawca, kucharz, fryzjer, magazynier 
cukiernik, piekarz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, 
mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, stolarz. 

(akta kontroli str. 10, 15-25) 

Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano: 

 dla Szkoły Branżowej (po jednym oddziale dla absolwentów szkoły podstawowej 
i gimnazjum) nauka w zawodach: kucharz, sprzedawca, fryzjer, magazynier 
logistyk, cukiernik, piekarz, mechanik-kierowca, monter-elektronik, mechanik 
automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn  
i urządzeń, ślusarz, stolarz; 

 dla Technikum (po dwa oddziały dla absolwentów szkoły podstawowej 
i gimnazjum) nauka w zawodach technik: informatyk, żywienia i usług 
gastronomicznych, handlowiec, logistyk, usług fryzjerskich. 

 dla Liceum (jeden oddział dla absolwentów szkoły podstawowej i dwa dla 
gimnazjum) przewidziano wstępnie profil ogólny.   

Za wyjątkiem klasy sportowej11, planowana oferta edukacyjna (profile kształcenia 
czy zawody) były na równi dostępne dla absolwentów gimnazjów (stara podstawa), 
jak i dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (nowa podstawa 
programowa).   

Na 30 września poszczególnych lat szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 
liczba uczniów ogółem w Zespole Szkół i w klasach pierwszych szkołach dla 
młodzieży wyniosła odpowiednio: 239 i 90, 249 i 80, 240 i 89. Natomiast liczba 
oddziałów klas I: 4, 4, 4 (5 oddziałów od 24 listopada 2018 r. Klasa IKS Branżowej 
Szkoły ze względu na dużą liczebność została podzielona, za zgodą organu 
prowadzącego, na 2 oddziały – 1K - 14 uczniów i 1W - 18 uczniów).   

Wszyscy uczniowie ubiegający się o przyjęcie do poszczególnych szkół w ramach 
Zespołu Szkół zostali przyjęci. 

W Zespole Szkół zaplanowano na rok szkolny 2019/2020 utworzenie: 

 9 oddziałów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (4 dla absolwentów 
szkół podstawowych i 5 dla absolwentów gimnazjów), łącznie dla 212 uczniów 
(średnia liczba uczniów w oddziałach klas I – 24 osoby), 

                                                      
11 Obecnie w Szkole Podstawowej nr 3 w Chełmży jest III klasa gimnazjum – sportowa, dla uczniów tej klasy 

w Zespole Szkół przygotowywano miejsca w Liceum. 
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 96 miejsc dla absolwentów szkół podstawowych (w Liceum – 24, w Technikum – 
48, w Szkole Branżowej – 24) i 116 dla absolwentów gimnazjów (w Liceum – 44, 
w Technikum – 48, w Szkole Branżowej – 24)12. 

(akta kontroli str. 17-25, 33-36, 51-55) 

1.1.1. Na wniosek Dyrektora, Urząd Gminy Chełmża i Centrum Usług Wspólnych w 
Chełmży13 przekazali w listopadzie 2017 r. informację o liczbie absolwentów ze 
szkół na terenie Gminy i Miasta Chełmża w latach 2018-2024. Z informacji tej 
wynikało, że od 2019 r. liczba absolwentów ostatnich klas gimnazjum 
i podstawowych będzie spadała - z 46314 uczniów w 2019 r. do 88 uczniów w 
2024 r.15 

(akta kontroli str. 10-14)   

Do uczniów klas trzecich pięciu gimnazjów i klas ósmych ośmiu szkół 
podstawowych rozesłano - 18 października 2018 r. - ankiety z pytaniami: 

 w jakim typie szkoły zamierzasz kontynuować naukę w roku szkolnym 
2019/2020? 

 jaki profil klasy masz zamiar wybrać? 

 czy wybrałeś już konkretną szkołę, w której planujesz kontynuować naukę? 

 co decyduje o wyborze szkoły w twoim przypadku? 

Z pięciu szkół podstawowych i czterech gimnazjów otrzymano wyniki ankiet, 
z których wynikało, że: 

 najwięcej ankietowanych zamierzało kontynuować naukę w technikum,  

 największe zainteresowanie miał profil informatyczny w technikum, przyrodniczy 
w liceum ogólnokształcącym i mechanik samochodowy w branżowej szkole 
I stopnia; 

 156 ankietowanych na 330, tj. 47,3% wybrało konkretna szkołę, w której planuje 
kontynuować naukę; 

 dla ankietowanych o wyborze szkoły decydował przede wszystkim profil 
kształcenia.  

Zbiorcze wyniki ankiety zostały przedstawione członkom Rady Pedagogicznej 
28 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 6-9) 

1.1.2. W związku z analizami dotyczącymi zwiększonej liczby kandydatów do nauki 
w Zespole Szkół w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęto zagospodarowanie strychu 
budynku, w ramach którego zaplanowano powstanie czterech nowych pracowni: 
informatyczna (informatyk), multimedialna (logistyk, informatyk, technik żywienia  
i usług gastronomicznych), fryzjerska i kosmetyczna (do kształcenia ustawicznego). 

Inwestycja realizowana była w ramach projektu nr RPKP.06.04.03-04-004/17 pn. 
„Zmiana sposobu użytkowania strychu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa 
windy zewnętrznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-020, działanie 6.4. Rewitalizacja i inwestycje  

                                                      
12 W roku szkolnym 2018/2019 na terenie powiatu toruńskiego było 1127 uczniów w klasach VIII szkół 

podstawowych i 961 uczniów w III klasach gimnazjalnych. 
13 Jednostka organizacyjna Miasta Chełmży 
14 231 uczniów gimnazjów i 232 uczniów ze szkół podstawowych. 
15 W 2018 r. przewidziano – 226 uczniów. Od 2020 r. brak uczniów w gimnazjum.  
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w infrastrukturę edukacyjną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 
zgodnie z umową zawartą 27 listopada 2018 r. 

Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło 1 sierpnia 2018 r., zakończenie 
zaplanowano na czerwiec 2019 r. Zgodnie z umową wydatki i dofinansowanie 
projektu przedstawiało się następująco: wydatki ogółem - 1 695 tys. zł, wydatki 
kwalifikowalne - 1 680,2 tys. zł; dofinansowanie z Unii Europejskiej - 1 428 tys. zł.  

Dyrektor podała, że po zakończeniu prac remontowych przewidziane jest stopniowe 
odnawianie funkcjonujących sal lekcyjnych, modernizacja i dostosowanie do potrzeb 
(np. wykorzystanie zapleczy, połączenie klasy biologicznej i geograficznej w celu 
stworzenia dodatkowej klasy matematycznej). 

(akta kontroli str. 6-9, 37, 52, 57) 

1.1.3. W ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej i planowanej zwiększonej liczby 
kandydatów do nauki w Zespole Szkół: zatrudniono nauczycieli przedmiotów 
zawodowych (2017/2018 - dwie osoby: przedmioty informatyczne i gastronomiczne, 
2018/2019 - jedna osoba: przedmioty gastronomiczne). Kolejni nauczyciele 
zdobywali kwalifikacje w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 
(kosmetologia - jedna osoba; gastronomia - jedna osoba w trakcie, logistyka - dwie 
osoby planują rozpoczęcie dokształcania od lutego 2019 r.). Trwały również 
rozmowy z kandydatami do pracy.  

(akta kontroli str. 52) 

1.2. W budynku Zespołu Szkół znajdowało się 17 pracowni przedmiotowych (tj. trzy 
do nauki języka polskiego, po dwie do nauki języka angielskiego, niemieckiego oraz 
informatyczne, a także po jednej do nauki: biologii, fizyczno-chemiczna, geografii, 
historii, matematyki oraz pracownie: gastronomiczna, obsługi konsumenta, 
pracownia ekonomiczna).  

Wszystkie ww. pracownie były wyposażone w pomoce naukowe związane  
z wykładanymi tam przedmiotami. W pracowniach informatycznych znajdowało się 
14 (w sali 301) oraz 17 (w sali 221) odrębnych stanowisk komputerowych 
przeznaczonych dla uczniów. Cztery pracownie do nauki języków obcych były 
przygotowane dla 16 uczniów. W trzech pracowniach zawodowych przygotowano po 
sześć stanowisk do praktycznej nauki zawodu. Pozostałe osiem klas przygotowano 
dla 36 uczniów.  

W Zespole Szkół znajdowała się sala gimnastyczna oraz odrębna siłownia, na której 
odbywały się także zajęcia w ramach wychowania fizycznego. Przy tych 
pomieszczeniach były szatnie dla uczniów wraz z zapleczem sanitarnym. Na terenie 
przyszkolnym znajdowały dwa odrębne boiska (z koszami i bramkami piłkarskimi).  
W budynku szkoły znajdowały się cztery toalety oraz szatnia.  

Obciążenie tygodniowe sali gimnastycznej w stosunku do potencjału16, wynosiło 
40%, a siłowni 35,5%. Trzy pracownie do nauki zawodu obciążone były w ciągu 
tygodnia od 51,1% do 73,3%. W pozostałych pracowniach obciążenie wahało się od 
28,8% (sala 302-język niemiecki) do 73,3% (sala 404-biologia).  

Zajęcia lekcyjne odbywały się w godzinach od 8:00 do 15:50 (dziewięć godzin 
lekcyjnych). Poza wskazanymi wyżej pracowniami w Zespole Szkół znajdowały się: 
czytelnia, w której znajdowało się 14 stanowisk komputerowych, aula oraz dwa 
pomieszczenia z możliwością (po uprzednim wyposażeniu) prowadzenia w nich 
zajęć lekcyjnych. Według stanu na dzień 27 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół 

                                                      
16 Potencjał każdego pomieszczenia wynosił 45 godzin tygodniowo (po 9 godzin każdego dnia). 
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prowadzono prace remontowe, w wyniku których planowane jest uruchomienie 
kolejnych czterech pracowni lekcyjnych.  

(akta kontroli str. 55-56, 99-110, 140-167) 

Stan techniczny wszystkich 17 pracowni dydaktycznych oraz sali gimnastycznej 
i siłowni, a także ich wyposażenie nie stwarzało zagrożeń bezpieczeństwa jak i pod 
względem sanitarno-higienicznym17.  

(akta kontroli str. 140-167) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor przeprowadziła pięciokrotnie kontrolę obiektów 
należących do Zespołu pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych obiektów (jedną w 2016 r. oraz po dwie w 2017 r. 
i 2018 r.). Wypełniono tym samym obowiązek wskazany w § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach18. 
Z kontroli sporządzono protokoły, których kopie każdorazowo były przekazywane 
Staroście Toruńskiemu. 

(akta kontroli str. 111-139) 

1.3. Według stanu na 24 listopada 2018 r. w Zespole Szkół zatrudnionych było 31 
nauczycieli (31,57 etatów), z tego pełnozatrudnieni - 22 osoby (26,6 etatów), 
niepełnozatrudnieni – 9 osób (4,9 etatów).  

Wszyscy zatrudnieni w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele posiadali kwalifikacje 
odpowiednie do prowadzonych zajęć, stosownie do postanowień rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli19. 

(akta kontroli str. 26-32, 59-61) 

1.4. Dyrektor Zespołu Szkół podała, że w roku szkolnym 2019/2020 przy obecnym 
poziomie zatrudnienia zwiększy się wymiar zatrudnienia nauczycieli, którzy zostali 
zatrudnieni na część etatu. Przy założeniu, że utworzone zostaną klasy kształcące 
w zawodach technik informatyk, technik logistyk, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik usług fryzjerskich, fryzjer i kucharz; zaistnieje potrzeba 
zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
języka polskiego i matematyki.  

Zespół Szkół w projekcie planu finansowego na 2019 r. uwzględnił zwiększone 
środki na wynagrodzenia dla nauczycieli od września 2019 r. Na wynagrodzenie 
osobowe nauczycieli (§ 4010) zatrudnionych w Liceum, Technikum i w Szkole 
Branżowej Zespołu Szkół zaplanowano na 2019 r. kwotę 1 614,6 tys. zł, tj. 34,2% 
więcej w porównaniu do planowanego wykonania w tej klasyfikacji wydatków na 31 
grudnia 2018 r. (wzrost o 411,9 tys. zł)20. 

 (akta kontroli str. 56, 62-88) 

1.5. W związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty zaplanowano 
następujące działania w zakresie powiększenia zasobów lokalowych do dyspozycji 
szkoły: 

 po zakończeniu w czerwcu inwestycji przebudowy strychu, przewidziano remont 
klas i pracowni, głównie w celu ich optymalnego wykorzystania (np. połączenie 

                                                      
17 Stwierdzono na podstawie oględzin przeprowadzonych 27 grudnia 2018 r. 
18 Dz. U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 1575. 
20 Na 31 grudnia 2018 r. zaplanowano wykonanie wydatków w § 4010 w Liceum, Technikum i Szkole Branżowej 

w wysokości 1 202, 7 tys. zł. 
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biologii z geografią, aby uzyskać dodatkową salę matematyczną oraz 
dostosowanie pracowni sprzedaży do prowadzenia zajęć z zakresu logistyki);  

 przygotowanie szatni dla uczniów. 

W zakresie informowania społeczności (nauczycieli, rady rodziców, samorządu 
uczniowskiego, pracowników niepedagogicznych) o planowanych zmianach 
wprowadzanych reformą oświaty i wynikających z nich zadaniach dla każdego z 
uczestników procesu dydaktyczno-wychowawczego; Dyrektor Zespołu Szkół podała:   

 informacje na temat planowanych zmian reformy oświaty są ogólnodostępne – 
umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach informacyjnych  
w budynku szkolnym; 

 Rada Pedagogiczna – od 2017 roku omawiała systematycznie zmiany ustroju 
szkolnego i zasady funkcjonowania klas I w latach 2017/2018-2019/2020 (czas 
trwania nauki, ramowe plany nauczania, podstawy programowe kształcenia 
ogólnego w branżowej szkole I stopnia i kształcenia w zawodach w technikum, 
egzaminy zewnętrzne), przygotowanie do zmian w zakresie lokalowym, 
kadrowym, przygotowanie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół na dany rok 
szkolny;  

 rodzice uczniów klas I Szkoły Branżowej – poinformowani zostali o zmianach 
ustroju szkolnego, możliwości kontynuowania przez dzieci nauki po ukończeniu 
szkoły; 

 rodzice uczniów klas I technikum – poinformowani zostali o zmianach 
w zasadach zdawania egzaminów zewnętrznych (np. technik informatyk 
dotychczas zdawał egzamin w 3 kwalifikacjach, od dwóch lat kształci się 
w dwóch). 

 wszyscy rodzice uczniów ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych 
otrzymują materiały informacyjne na temat oferty edukacyjnej Zespołu Szkół, 
nauczyciele biorą udział w spotkaniach z rodzicami i udzielają informacji na ten 
temat; 

 pracownicy administracji otrzymali informacje ogólne na temat zmian ustroju 
szkolnego oraz informacje szczegółowe niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego realizowania powierzonych zadań; 

 uczniowie Zespołu Szkół byli informowani o zmianach w systemie oświaty na 
początku września począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Uczniowie 
ostatnich klas gimnazjów i szkół podstawowych otrzymują materiały 
informacyjne na temat oferty edukacyjnej Zespołu Szkół. 

Zespół Szkół opracowywał „Grę Miejską” skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych 
zachęcając do podjęcia edukacji w tej szkole. 
Na II półrocze roku szkolnego 2018/2019 zaplanowano szkolenie, dotyczące 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, zmiany w ramowych planach 
nauczania dla ww. szkół i branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów szkoły 
podstawowej. 

(akta kontroli str. 57-58) 

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

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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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Prawo zgłoszenia 
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