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I. Dane identyfikacyjne kontroli

P/17/026 - Nauczanie matematyki w szkołach

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Piotr Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/111/2017 z dnia 13.09.2017 r.
Monika Stępka, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli
nr LGD/112/2017 z dnia 14.09.2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

V Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, ul. Polanki 130,
80-322 Gdańsk (dalej: "Liceum")

Elżbieta Piszczek, Dyrektor Liceum
(dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Nauczyciele matematyki uczący w Liceum w latach 2014/2015-2017/2018 posiadali
wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu. W okresie objętym kontrolą
podnosili swoje kompetencje pedagogiczne, w tym w zakresie nauczania
matematyki, min. poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i doskonalenia
zawodowego. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały realizację
podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania matematyki.
Zapewniały także bezpieczeństwo i higienę w trakcie lekcji matematyki. Programy
nauczania matematyki były prawidłowo dopuszczane do użytku, a ich realizacja
w cyklu edukacyjnym 2014-2017 odbyła się w wymaganej liczbie godzin. Plany
zajęć obowiązkowych na rok szkolny 2017/2018 trzech objętych kontrolą oddziałów
spełniały, w ramach możliwości organizacyjnych liceum, zasady higieny nauczania.
W Liceum umożliwiono uczniom udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
matematyką, a także udział w konkursach matematycznych. Monitorowano również
osiągnięcia uczniów z matematyki i rozpoznawano stopień zaspokojenia potrzeb
szkoleniowych nauczycieli. Wyniki egzaminów zewnętrznych z matematyki,
w okresie objętym kontrolą kształtowały się znacznie powyżej średniej krajowej.
Dyrektor sprawował nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu
nauczania matematyki i podejmował działania mające na celu podnoszenie jakości
pracy szkoły.
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Opis stanu
faktyczneqo

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki
1.1 Organem prowadzącym Liceum jest Gmina Miasta Gdańska. W okresie objętym
kontrolą, według stanu na 30 września:

- liczba uczniów w oddziałach klasowych wynosiła średnio 30 osób (od 28 do
33) w roku 2014/2015, 31 osób (od 27 do 34) w roku 2015/2016, 29 osób
(od 25 do 32) w roku 2016/2017,
średnia liczba uczniów szkoły przypadająca na jeden etat
nauczyciela matematyki wynosiła 121 w roku 2014/2015, 111 w roku
2015/2016,113 w roku 2016/2017,

- matematyki uczyło pięciu nauczycieli na 3,43 etatach (czterech
dyplomowanych i jeden mianowany) w 2014 r., pięciu nauczycieli
dyplomowanych na 4,89 etatach w 2015 L, pięciu dyplomowanych i jeden
mianowany na 4,77 etatach w 2016 r. oraz czterech dyplomowanych na
czterech etatach w 2017 r.

Wszyscy nauczyciele matematyki posiadali, stosownie do rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycielj1, odpowiednie kwalifikacje do nauczania
tego przedmiotu, tj. ukończone studia magisterskie z matematyki, specjalność
nauczycielska lub w zakresie nauczania matematyki (czterech nauczycieli),
ukończone studia magisterskie z matematyki i przygotowanie pedagogiczne Ueden
nauczyciel) bądź ukończone studia magisterskie na innym kierunku oraz studia
podyplomowe w zakresie nauczania szkolnego i studia podyplomowe w zakresie
matematyki z informatyką Ueden nauczyciel).

(dowód: akta kontroli str. 6-26,146-147)
1.2 Czterech z sześciu2 nauczycieli matematyki wzięło udział w co najmniej jednym
szkoleniu. W szkoleniu dotyczącym coachingu w pracy nauczyciela, które odbyło się
w roku 2014/2015 wziął udział jeden nauczyciel, w szkoleniu dotyczącym technologii
informacyjno-komunikacyjnej w roku 2016/2017 uczestniczyło czterech nauczycieli,
a w szkoleniu dotyczącym pracy z uczniem zdolnym biorącym udział w meczach
matematycznych w roku 2017/2018 uczestniczył jeden nauczyciel. Ponadto czterech
nauczycieli wzięło udział w roku 2016/2017 w szkoleniowej radzie pedagogicznej
dotyczącej tutoringu w szkole, a jeden z nich następnie ukończył kurs kwalifikacyjny
pn. Szkoła Tutorów I stopnia. Żaden z nauczycieli nie ukończył w okresie objętym
kontrolą studiów, w tym podyplomowych.
Jeden z nauczycieli był w latach 2014/2015-2015/2016 kierownikiem kilku szkoleń
organizowanych dla nauczycieli matematyki przez Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli
w Gdańsku. Szkolenia te dotyczyły m.in. pracy z uczniem uzdolnionym
matematycznie, gier i zabaw matematycznych do wykorzystania na zajęciach
szkolnych, technik kreatywnych w nauczaniu matematyki.
Analiza wyników osiąganych przez uczniów, w okresie objętym kontrolą,
nauczanych przez czterech dyplomowanych nauczycieli3 wykazała, że:

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) obowiązujące do 31 sierpnia 2017 r. oraz
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych
przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) obowiązujące od 1 września 2017 r.
2 Jeden z dwóch nauczycieli, którzy nie wzięli udziału w szkoleniach uczył matematyki tylko w roku 2015/2016, drugi przez dwa
lata 2014/2015 i 2016/2017.
3 uczących matematyki w roku 2017/2018
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- rozpiętość średnich ocen rocznych z matematyki oddziałów klasowych
nauczanych przez poszczególnych nauczycieli wynosiła odpowiednio:
od 2,79 do 3,96, od 3,26 do 4,34, od 2,97 do 4,37, od 2,85 do 4,12,

- średnia ocen w dwóch oddziałach kształconych w cyklu 2014-2017
(z rozszerzoną matematyką) przez jednego z nauczycieli z roku na rok
wzrastała, w jednym oddziale (z podstawową matematyką) nauczanym
przez innego nauczyciela była natomiast wyższa w drugim roku edukacji
i niższa w trzecim roku,

- średnie wyniki egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie
podstawowym w okresie objętym kontrolą w oddziałach nauczanych przez
trzech różnych nauczycieli: o profilu politechnicznym wynosiły powyżej 90%
(od 91,1% do 95,73%), o profilu menedżerskim powyżej 85% (od 85,41% do
87,9%), natomiast o profilu biologiczno-chemicznym powyżej 78%
(od 78,6% do 86,19%).

(dowód: akta kontroli str. 27-37)
1.3 W toku kontroli dokonano oględzin trzech sal, w których odbywały się lekcje
matematyki w roku szkolnym 2017/2018, w tym dwóch przeznaczonych wyłącznie
do nauczania matematyki oraz jednej, w której prowadzono również zajęcia z języka
niemieckiego. Sale matematyczne posiadały niezbędne wyposażenie, m.in. tablice
do pisania flamastrem albo kredą, komputer dla nauczyciela połączony z rzutnikiem,
w celu prowadzenia zajęć w formie multimedialnej. Jedna z pracowni
matematycznych wyposażona była w tablicę interaktywną podłączoną do
komputera. Pozostałe pomoce dydaktyczne jak, modele brył geometrycznych,
plansze ze wzorami czy wykresami, stanowiły wyposażenie pracowni (w przypadku
dwóch pracowni matematycznych) lub były przynoszone na lekcje przez nauczyciela
(w przypadku sali, w której odbywały się również zajęcia z języka niemieckiego).
Każda z sal wyposażona była w głośniki podłączone do komputera
nauczycielskiego. Wszystkie komputery nauczycielskie posiadały połączenie
z Internetem.
We wszystkich ww. salach zapewniono m.in.: sprawne oświetlenie4, właściwą
odległość ławek od tablicy, sprawną instalację elektryczną5, dostęp do ławek
i krzeseł różnej wysokości, okna posiadające konstrukcję umożliwiającą otwieranie
co najmniej 50% ich powierzchni w celu wietrzenia.
Sale wyposażono w rolety umożliwiające przysłonięcie okien w trakcie prezentacji
multimedialnych.
Powierzchnia sal, w których odbywały się zajęcia z matematyki wynosiła od około
46 m2do 47 m2,a powierzchnia przypadająca na jednego ucznia 1,45 m2.

Dyrektor wyjaśniła, że zajęcia z matematyki dla nielicznych klas odbywały się
w gabinecie przedmiotu ogólnego innego niż matematyka (sala nr 17) ze względu
na ograniczoną liczbę sal lekcyjnych w niedużym 105 - letnim budynku V LO.
Wszelkie pomoce dydaktyczne typu bryły, tablice matematyczne itp. potrzebne do
prowadzenia zajęć z matematyki znajdują się w sali nr 18 (sala sąsiednia), zatem
korzystanie z nich nie jest problemem. Do prowadzenia zajęć matematyki w sali
nr 17 nauczyciel posiada do dyspozycji komputer i rzutnik multimedialny.
Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że w przypadku, gdyby realizacja zajęć z matematyki
w sali nr 17 stwarzała warunki uniemożliwiające prowadzenie normalnych zajęć,
zostały by podjęte przez dyrekcję szkoły odpowiednie kroki do zniwelowania tego
problemu. Dyrekcja szkoły poprzez obserwacje zajęć z matematyki, rozmowy
z nauczycielami matematyki i uczniami nie zanotowała tego problemu.

4 Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkoły z dnia 25.08.2017L,
Protokół pomiaru natężenia oświetlenia z dnia 25.09.2017r.
5 Protokół badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z dnia 28.01.2013L
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W Liceum nie analizowano wpływu braku pomocy dydaktycznych na prawidłowy
przebieg procesu edukacyjnego, gdyż nie było powodu do takich analiz.
Na 18 oddziałów ujętych w planie zajęć edukacyjnych Liceum w roku szkolnym
2017/2018, w czterech6 wszystkie lekcje matematyki odbywały się w sali innej niż
pracownia matematyczna. W pozostałych oddziałach lekcje matematyki odbywały
się wyłącznie lub częściowo w pracowniach matematycznych?
W okresie objętym kontrolą doposażono pracownie matematyczne w pomoce
dydaktyczne do nauczania matematyki oraz przeprowadzano prace remontowo -
konserwacyjne za łączną kwotę 44,89 tys. zł. finansowanych ze żródeł własnych,
środków uzyskanych z Gminy Miasta Gdańska (1,3 tys.) oraz rady rodziców
(2,8 tys.). Ponadto, w ramach udziału Liceum w projekcie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego w 2017 r. "Rozwijamy kompetencje i programujemy
przyszłość" uzyskano doposażenie sali nr 33 w 35 sztuk ipadów i 2 sztuki
macbooków, natomiast z budżetu własnego zakupiono szafę do przechowywania
ipadów.

(dowód: akta kontroli str. 39-53, 61,149-166)

1.4 W wyniku badania tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno-wychowawczych
obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018 wybranych losowo trzech oddziałów
klasowych8 stwierdzono, że:

- zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia w klasach pierwszych
rozpoczynały się, w zależności od grupy, od pierwszej drugiej albo trzeciej
godziny lekcyjnej natomiast w klasie trzeciej w zależności od grupy
i tygodnia9 - od pierwszej, trzeciej albo szóstej godziny lekcyjnej,
w poszczególnych dniach tygodnia, w zależności od grupy, zaplanowano
od pięciu do ośmiu godzin lekcyjnych w jednej z klas pierwszych, od sześciu
do ośmiu w drugiej z klas pierwszych oraz również w zależności
od tygodnia - od czterech do dziewięciu godzin lekcyjnych w klasie trzeciej,
zajęcia, na których dominuje praca statyczna i długotrwała koncentracja,
tj. matematyka, fizyka i chemialO rozplanowane były w różnych dniach
tygodnia - w wymiarze do trzech godzin lekcyjnych dziennie,
lekcje matematyki ulokowano na godzinach lekcyjnych od pierwszej
do piątej każdego dnia tygodnia, za wyjątkiem lekcji we wtorki w klasie
czwartej i siódmej, które zaplanowano na szóstej godzinie lekcyjnej,
zajęcia, w trakcie których dominuje praca statyczna i długotrwała
koncentracja ulokowane były naprzemiennie z innymi zajęciami,
za wyjątkiem:

o następujących po sobie dwóch lekcji matematyki w klasie trzeciej -
trzy dni w tygodniu,

o po jednym dniu w tygodniu dwóch lekcji: matematyki i chemii
w jednej z klas pierwszych

o trzech lekcji: chemii, fizyki i matematyki w drugiej z klas pierwszych
najkrótsze przerwy trwały 5 minut i były one zaplanowane między pierwszą
i drugą oraz ósmą i dziewiątą godziną lekcyjną, najdłuższa natomiast trwała
15 minut i ulokowano ją po czwartej godzinie lekcyjnej. Pozostałe przerwy
trwały 10 minut.

6 Klasa I d, I e, I f i II e.
I Pracowniami matematycznymi były sale nr 18 i 33.
8 Dwie klasy pierwsze oraz jedna klasa trzecia
9 Część zajęć odbywała się co dwa tygodnie
10 W klasie trzeciej nie odbywały się zajęcia z fizyki i chemii
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Dyrektor wyjaśniła, że nierównomierne rozłożenie zajęć w dwóch oddziałach
klasowych wynikało m.in. z faktu zatrudniania nauczycieli w niewielkim wymiarze
godzin i konieczności dostosowania planu do ich potrzeb, konieczności
dopasowania planu w liceum do planu zajęć na uczelniach wyższych, w których
uczestniczą uczniowie kilku oddziałów oraz dużej ilości zajęć w grupach, w tym
na lekcjach wychowania fizycznego, na których w grupy połączeni byli uczniowie
różnych oddziałów.

(dowód: akta kontroli str. 59-61, 167-173)

1.5 Oględziny lekcji matematyki prowadzonych w czterech oddziałach klasowych11

wykazały, że nauczyciele:
- realizowali podstawę programową oraz przyjęte programy nauczania, osiągając

cele lekcji,
lekcje prowadzono głównie w formie wykładu z aktywnym uczestnictwem
uczniów oraz wspólnego z nauczycielem i samodzielnego rozwiązywania
zadań przez uczniów,
wykorzystywali głównie tablice do prowadzenia zapisu działań
matematycznych,
zadawali uczniom do rozwiązania zadania o takim samym stopniu trudności,
wspierali uczniów mających trudności w realizacji zadań w tempie klasy oraz
pomagali uczniom zgłaszającym problemy,
podawali temat lekcji, zweryfikowali wykonanie zadania domowego, angażowali
wszystkich uczniów stwarzając im równe szanse udziału w lekcji, zadali prace
domowe oraz dali uczniom możliwość dokonania samooceny swojej pracy
poprzez np. rozwiązywanie zadań na tablicy po upływie czasu na samodzielne
lub grupowe ich wykonanie, nagradzali aktywność uczniów na lekcji w formie
komunikatów wspierających, wskazywali zagadnienia nad którymi należy dalej
pracować.

(dowód: akta kontroli str, 46-53)
1.6 W Statucie V Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Żeromskiego w Gdańsku12

określono formy pomocy udzielane przez szkolę uczniom, dla których z przyczyn
rozwojowych, rodzinnych lub losowych niezbędne jest wsparcie oraz zasady i formy
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jedną z form organizacji tej
pomocy były zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

W latach 2014/2015-2017/2018 potrzeby uczniów Liceum, w zakresie zajęć
pozalekcyjnych rozpoznawane były m,in. poprzez badania ankietowe w ramach
ewaluacji wewnętrznej. Ponadto, jak wyjaśniła Dyrektor, uczniowie klas pierwszych
i ich rodzice (opiekunowie) informowani byli na początku edukacji o ich prawie do
zgłaszania jej lub Radzie Rodziców zapotrzebowania na ofertę zajęć
pozalekcyjnych, Składane w tej sprawie umotywowane wnioski podlegały
rozpatrzeniu i przekazaniu nauczycielom matematyki do realizacji. Oferta zajęć
dodatkowych była weryfikowana przez cały rok szkolny i realizowana według
aktualnych potrzeb uczniów.

Przykładowo w 2017 r. wpłynęły podania o przyznanie dodatkowych godzin
matematyki dla pięciu oddziałów (dwóch klas pierwszych, dwóch klas drugich
i jednego klasy trzeciej). Wszystkie rozpatrzone zostały pozytywnie,

11 Oddziały: IlIb, Ib, Id, IId
12 Stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr L11/608/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2002 r. zmieniony
wokresie objętym kontrolą Uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego im, Stefana
Leromskiego w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie V Liceum Ogólnokształcącego
w Gdańsku
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Ponadto dla chętnych uczniów z klas biologiczno-chemicznych wprowadzone
zostały od roku 2017/2018 dodatkowe godziny matematyki w formie zajęć
międzyoddziałowych w ramach innowacji pedagogicznej: "Matematyka nauczana
w zakresie rozszerzonym w formie zajęć międzyoddziałowych dla klas biologiczno-
chemicznych" zarejestrowanej przez Pomorskiego Kuratora Oświaty pod
nr SN.5361,11.201613.

W latach 2014/2015 - 2017/2018 w Liceum organizowane były zajęcia mające na
celu wyrównanie szans edukacyjnych z matematyki w wymiarze odpowiednio 5, 5,
4,5 i 6 godzin tygodniowo. Część z nich została ujęta w tygodniowych planach zajęć,
Zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne realizowano w wymiarze dwóch
godzin tygodniowo w latach 2014/2015-2015/2016, ośmiu godzin w roku 2016/2017
i pięciu w roku 2017/2018. Zajęcia te prowadzone były przede wszystkim dla
uczniów przygotowujących się do matury na poziomie rozszerzonym. Brało w nich
udział średnio od 2% do 6% wszystkich uczniów Liceum.
W Liceum organizowane były również koła olimpijskie przygotowujące uczniów,
w tym szczególnie uzdolnionych do udziału wolimpiadach matematycznych
w wymiarze sześciu godzin w roku 2015/2016 oraz dwóch godzin w roku 2016/2017.
Cześć zajęć przygotowujących do olimpiady w roku 2015/2016 prowadził nauczyciel
akademicki z Politechniki Gdańskiej. Nauczyciele matematyki prowadzili także
w miarę potrzeb przygotowanie uczniów do udziału w innych formach
współzawodnictwa w zakresie matematyki np. Pomorskich Meczach
Matematycznych, Pomorskiej Lidze Zadaniowej czy Naboju Matematycznym.
Ponadto doraźnie udzielali pomocy uczniom mającym trudności w ramach spotkań
indywidualnych.
W Liceum liczba uczniów niepromowanych i powtarzających klasę nie przekraczała
1% wszystkich uczniów (w latach 2014/2015-2016/2017 odpowiednio 1, 4 i 3
osoby), Przyczyną nieuzyskania promocji do następnej klasy były m.in. wyniki
z matematyki. Liczba egzaminów poprawkowych z matematyki zmniejszyła się
z pięciu w 2014/2015 do dwóch w 2016/2017. Dziewięć osób w wyniku zdanego
egzaminu poprawiło ocenę z niedostatecznej na dopuszczającą (pięć osób)
i dostateczną (cztery osoby). Czterech z tych uczniów zrezygnowało z nauki
w Liceum w kolejnym roku szkolnym.
Wszystkim ww. uczniom, którzy kontynuowali naukę w Liceum udzielono pomocy
w postaci indywidualizacji pracy z uczniem na lekcjach matematyki oraz
umożliwiono indywidualne konsultacje z nauczycielami. Ponadto jednemu uczniowi
udzielono wsparcia w postaci nauczania indywidualnego w tym z matematyki,
a siedmiu w postaci wsparcia pedagoga szkolnego.

Analiza ocen rocznych z matematyki otrzymanych w kolejnych latach przez tych
uczniów wykazała, m,in. że:

- trzech uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy po egzaminie
poprawkowym powtórzyli niepowodzenie w postaci oceny niedostatecznej
w kolejnym roku Uedenz nich zdał kolejny egzamin poprawkowy),

- sześciu uczniów w roku następującym po otrzymaniu końcowej oceny
niedostatecznej, otrzymało ocenę dopuszczającą, dwóch dostateczną,
a jeden dobrą.

Analiza wybranych zajęć dodatkowych z matematyki w roku szkolnym 2015/201614

oraz 2017/2018 pod kątem ich dostępności ze względu na sposób ujęcia w planie
wykazała, że zajęcia w roku 2015/2016 odbywały się po zajęciach obowiązkowych,

13 Osiem godzin w trzyletnim cyklu kształcenia.
14 Matematyka olimpijska, matematyka rozszerzona dla trzech oddziałów klas drugich, zajęcia wyrównawcze dla uczniów
dwóch oddziałów klas drugich
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tj. od ósmej do jedenastej godziny lekcyjnej. W roku 2017/2018 dodatkowo
zaplanowane godziny ujęte były w tygodniowym rozkładzie zajęć lub w przypadku
zajęć z matematyki rozszerzonej dla klas trzecich na dziewiątej godzinie lekcyjnej.
W roku szkolnym 2015/2016 średnią ocen powyżej 4,75 uzyskało 279 uczniów.
Za wyniki w nauce dwóch uczniów otrzymało stypendium Prezydenta Miasta
Gdańska15, trzech stypendium naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im.
G.D. Fahrenheita, a dwóch otrzymało stypendium Starosty Gdańskiego, jeden
uczeń uzyskał stypendium Prezesa Rady Ministrów i jeden był finalistą Olimpiady
Lingwistyki Matematycznej. W kolejnym roku szkolnym w procesie nauczania
matematyki udzielono indywidualnego wsparcia jednemu z uzdolnionych uczniów
w postaci indywidualnego toku nauki z tego przedmiotu.

Dyrektor wyjaśniła, że zindywidualizowana praca nauczyciela na lekcjach
matematyki pozwalała na wyłonienie uczniów szczególnie uzdolnionych
matematycznie. Uczniowie ci byli przez nauczycieli mobilizowani do sprawdzania
swoich możliwości w zakresie matematyki, m.in. w konkursach czy meczach
matematycznych. Udzielono im wsparcia w postaci możliwości udziału w kołach
olimpijskich.
Analiza ocen rocznych z matematyki otrzymanych w roku 2016/2017 przez uczniów,
którzy w roku szkolnym 2015/2016 otrzymali bardzo dobrą lub celującą ocenę
roczną z matematyki i kontynuowali naukę w liceum wykazała, że:

- sześcioro uczniów zachowało ocenę celującą,
- 16 zachowało ocenę bardzo dobrą,
- czworo podwyższyło ocenę z bardzo dobrej na celującą,
- 19 uzyskało ocenę gorszą: dwóch z celującej na bardzo dobrą, 10 z bardzo

dobrej na dobrą, czterech z bardzo dobrej na dostateczną oraz trzech
z celującej na dobrą.

Wymienieni wyżej uczniowie w roku szkolnym 2015/2016 nie korzystali z zajęć
pozalekcyjnych z matematyki. W roku szkolnym 2016/2017 na zajęcia dodatkowe
uczęszczało ośmioro uczniów, w tym troje zachowało oceny celujące, dwóch
podwyższyło ocenę z bardzo dobrej na celującą, dwóch zachowało ocenę bardzo
dobrą, a jeden uzyskał ocenę dobrą, podczas gdy w roku poprzednim miał ocenę
bardzo dobrą.

Dyrektor wyjaśniła, że w badanej grupy uczniów w roku 2016/2017, w grupie klas,
w których nauczana jest matematyka na poziomie podstawowym, 12 uczniów
posiadało w klasie drugiej niższą ocenę z matematyki niż w pierwszej, ponieważ
skoncentrowali się oni na zdobywaniu wysokich umiejętności z przedmiotów
rekrutacyjnych (biologia, chemia, historia, wos, język angielski).
Z badanej grupy w roku 2016/2017, w grupie klas w których nauczana jest
matematyka na poziomie rozszerzonym, siedmioro z uczniów w klasie drugiej
otrzymało niższą ocenę niż w pierwszej. Wiąże się to z wyższymi wymaganiami
nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym w klasie drugiej i większą liczbą
godzin zajęć z matematyki (w klasie pierwszej wszystkie klasy są nauczane na
poziomie podstawowym).

W okresie objętym kontrolą Dyrektor zezwoliła na indywidualny program nauki (IPN)
z matematyki jednemu uczniowi. Nie było natomiast uczniów, którym Dyrektor
zezwoliła na indywidualny tok nauki (dalej: ITN), w tym z matematyki. Nie wpłynęły
również inne wnioski rodziców o zezwolenie na IPN lub ITN,

15 Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół w Choczewie
z dnia 9 lutego 2015 r. minimalna średnia uprawniająca do uzyskania stypendium za wyniki w nauce wynosiła 5,0.
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Dyrektor wyjaśniła, że rodzice i uczniowie nie zgłaszali potrzeby realizacji takich
form nauczania. W Liceum nie dysponowano opiniami poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w których zawarte byłyby wytyczne zobowiązujące do stosowania
takiej formy nauki. Wyjaśniła ponadto, że uczniowie otrzymywali w Liceum wsparcie
w rozwoju swoich talentów w szerokim zakresie, zatem uruchamianie IPN nie było
potrzebne.

(dowód: akta kontroli str. 62-126, 174-229, 1004-1021)

1.7 W okresie objętym kontrolą w Liceum uczył się jeden uczeń, dla którego zostało
wydane orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, które w swej treści
odnosiło się do nauczania matematyki. Uczniowi temu udzielono pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w postaci zajęć nadobowiązkowych z matematyki
w wymiarze pół godziny tygodniowo, indywidualnego podejścia podczas lekcji
i przydzielenia nauczyciela wspomagającego podczas matur próbnych i matury
pisemnej z matematyki.

W opinii pedagoga szkolnego przyjęte przez Szkołę formy pomocy były skuteczne
i pozwoliły uczniowi zdać egzamin maturalny.

(dowód: akta kontroli str. 127-128)
1.8 W latach 2014/2015-2016/2017 uczniowie Liceum brali udział w Olimpiadach
Matematycznych oraz Olimpiadach Lingwistyki Matematycznej. Uczniowie ci
siedmiokrotnie zostali finalistami Olimpiady Matematycznej na etapie okręgowym,
dwukrotnie finalistami Olimpiady Lingwistyki Matematycznej na etapie
ogólnopolskim i dwukrotnie na etapie okręgowym. Żaden z uczniów nie został
laureatem tych konkursów.
Uczniowie Liceum brali w tym okresie udział również w innych formach
współzawodnictwa na poziomie województwa lub kraju w dziedzinie matematyki,
jak:

- Konkurs Matematyczny "Alfik" (dwie osoby wyróżniono na etapie
ogólnopolskim) w roku 2014/2015,

- ogólnopolski konkurs Mat2Tab (laureat) w roku 2015/2016,
- Pomorskie Mecze Matematyczne (ćwierćfinał etapu wojewódzkiego), Nabój

Matematyczny (drużyna seniorów - drugie miejsce w Trójmieście, drużyna
juniorów - piąte miejsce w Trójmieście), Wygraj Indeks PG na kierunku
matematyka, Pomorska Liga Zadaniowa (czterech finalistów etapu
wojewódzkiego), Konkurs Matematyczny "Kangur" Uednaosoba wynik bardzo
dobry na etapie ogólnopolskim) w roku 2016/2017.

Nauczyciele prowadzili przygotowanie uczniów do udziału w ww. formach
współzawodnictwa. W Liceum nie dysponowano kompletnymi danymi o liczbie
uczniów biorących, w okresie objętym kontrolą, udział w eliminacjach szkolnych do
tych konkursów.

(dowód: akta kontroli str. 94-97,102-103,106-108,117-118,129-130)
1.9 Kształcenie matematyki w okresie objętym kontrolą prowadzone było na
podstawie programów nauczania dopuszczonych do użytku przez Dyrektora
Liceum, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej16. We wszystkich oddziałach

16 Uchwała Nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana L:eromskiego w Gdańsku,
ul. Polanki 130z dnia 15września 2014r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników
na rok szkolny 2014/2015; Uchwała Nr 16/2014/2015 Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
L:eromskiego w Gdańsku, ul. Polanki 130z dnia 31sierpnia 2015r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania organizacji roku
szkolnego 2015/2016; Uchwała Nr 5/2016/2017 Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana L:eromskiego
w Gdańsku, ul. Polanki 130z dnia 15września 2016r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu programów nauczania
i podręczników na rok szkolny 2016/2017; Uchwała Nr 4/2017/2018 Rady Pedagogicznej V Liceum Ogólnokształcącego im.

9



Ocena cząstkowa I

(z wyjątkiem jednego w cyklu edukacyjnym 2014-2017) stosowano program
nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą
MATeMAtyka w zakresie podstawowym i rozszerzonym17. W jednym oddziale
realizowano program nauczania samodzielnie opracowany przez nauczyciela
matematyki na podstawie ww. programu innego autora. Przeznaczony został dla
uczniów zdolnych w klasie, w której w zakresie rozszerzonym nauczano
matematyki, fizyki i informatyki.

Zestawy podręczników, zaopiniowane przez radę pedagogiczną, zostały podane do
publicznej wiadomości, m.in. na stronie internetowej Liceum przed rozpoczęciem
każdego roku szkolnego.

(dowód: akta kontroli str. 131-145)
1.10 W okresie objętym kontrolą w tygodniowych planach zajęć oddziałów,
w których matematyka nauczana była na poziomie podstawowym, ujęto
obowiązkowe trzy godziny zajęć z tego przedmiotu w klasach pierwszych i trzecich
oraz cztery godziny w klasach drugich, natomiast w planach zajęć oddziałów,
w których matematyka nauczana była na poziomie rozszerzonym, ujęto cztery
godziny zajęć obowiązkowych w klasach pierwszych oraz od siedmiu do dziewięciu
godzin w klasach drugich i trzecich. Ponadto w tygodniowych planach zajęć
15 oddziałów ujęto również, na wniosek uczniów bądź rodziców, od jednej do dwóch
dodatkowych godzin matematyki.

W cyklu edukacyjnym 2014-2017 zaplanowano do realizacji po 305 godzin
matematyki w klasach biologiczno-chemicznych i społeczno-prawnej, w których
matematyka była nauczana na poziomie podstawowym (oddział A, E i F) oraz
po 608 godzin w dwóch klasach matematyczno-informatycznych (oddział S i C)
i 579 godzin w klasie menedżerskiej (oddział D), w których matematyka nauczana
była na poziomie rozszerzonym.

Liczba zrealizowanych godzin z matematyki na poziomie podstawowym
w oddziałach A, E i F wyniosła odpowiednio: 318, 302 i 346 godzin, natomiast
na poziomie rozszerzonym w oddziałach S, C i D 611,657 i 703 godziny.
Zarówno zaplanowana jaki i zrealizowana liczba godzin matematyki były zgodne
z ramowymi planami nauczania określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych18, według których minimalny wymiar godzin obowiązkowych
matematyki w trzyletnim cyklu edukacyjnym wynosił dla czwartego etapu
edukacyjnego 300 godzin na poziomie podstawowym i dodatkowo 180 na poziomie
rozszerzonym.

(dowód: akta kontroli str. 146-148)
1.11 Analiza realizacji treści zawartych w przyjętych w Liceum programach
nauczania matematyki wybranych oddziałach, które w cyklu 2014-2017 ukończyły
edukację wykazała, że podstawa programowa została zrealizowana.

(dowód: akta kontroli str. 230-298 )

Nauczyciele matematyki uczący w Liceum w latach 2014/2015-2017/2018 posiadali
wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu. W okresie objętym kontrolą
podnosili swoje kompetencje pedagogiczne w tym w zakresie nauczania
matematyki, min. poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i doskonalenia

Stefana leromskiego w Gdańsku, ul. Polanki 130 z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szkolnego zestawu
programów nauczania i podręczników na rok szkolny 2017/2018
17 autor Dorota Ponczek, wydawnictwo Nowa Era
18 Dz. U. poz. 204, ze zm.
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zawodowego. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały realizację
podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania matematyki.
Zapewniały także bezpieczeństwo i higienę w trakcie lekcji matematyki. Programy
nauczania matematyki były prawidłowo dopuszczane do użytku, a ich realizacja
w cyklu edukacyjnym 2014-2017 odbyła się w wymaganej liczbie godzin. Plany
zajęć obowiązkowych na rok szkolny 2017/2018 trzech objętych kontrolą oddziałów
spełniały, w ramach możliwości organizacyjnych liceum, zasady higieny nauczania.
W liceum umożliwiono uczniom udział w zajęciach rozwijających zainteresowania
matematyką, a także udział w konkursach matematycznych.

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki

Opis stanu 2.1 Potrzeby społeczności szkolnej w zakresie organizacji i procesu nauczania
faktvczneqo matematyki w okresie objętym kontrolą rozpoznawane były, jak wyjaśniła Dyrektor,

m.in. na podstawie:
- rozmów indywidualnych dyrektora z nauczycielami matematyki w trakcie

trwania roku szkolnego, także w trakcie rozmów pohospitacyjnych,
- zgłaszanych bieżących potrzeb indywidualnych i zespołu matematyków drogą

elektroniczną do dyrektora szkoły,
- rekomendacji wynikających ze sprawozdawczości szkolnej (zespołu

przedmiotowego matematyków, oceny rocznej własnej pracy nauczyciela),
- wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzania sprawdzianów

wiedzy i umiejętności uczniów na poziomie klas I i II, próbnych egzaminów
maturalnych,

- rekomendacji wynikające z przeprowadzania konkursów i olimpiad
matematycznych,

- ustaleń wypracowanych w trakcie posiedzeń rad pedagogicznych,
postulatów potrzeb zgłaszanych przez samorząd uczniowski w imieniu
uczniów,

- inicjatyw rodziców, głównie na zebraniach rady rodziców.
(dowód: akta kontroli str. 299-319 )

2.2 W okresie objętym kontrolą organizacja pracy Liceum była analizowana przez
Dyrektora. W ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektor monitorowała potrzeby
szkoleniowe nauczycieli matematyki m.in. przy pomocy zespołu zadaniowego
ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor, wdrażając rekomendacje
z badań przeprowadzonych przez powołany zespół, dostosowała ofertę szkoleń rad
pedagogicznych do zdiagnozowanych potrzeb m,in. w zakresie tutoringu w szkole,
nowoczesnych metod nauczania i budowania współpracy z rodzicami oraz
nawiązała współpracę z jednym z Wydziałów Politechniki Gdańskiej w zakresie
doradztwa dotyczącego pracy z uczniem zdolnym.
W Liceum monitorowano frekwencję uczniów na wszystkich przedmiotach, w tym na
matematyce. Jak wyjaśniła Dyrektor, niska frekwencja ucznia to objaw najczęściej
sytuacji chorobowej oraz złożonej i trudnej sytuacji rodzinnej ucznia
i dotyczy to wszystkich zajęć edukacyjnych, Wszystkie przypadki takich sytuacji są
diagnozowane przez szkołę i we współpracy z rodzicami ucznia, pedagoga
szkolnego, psychologa oraz innych instytucji pomocowych rozwiązywane poprzez
realizację wytyczonych działań. Monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach,
w tym matematyki jest ważnym zadaniem szkoły, bowiem frekwencja młodzieży
na zajęciach szkolnych ma istotny wpływ na efektywność kształcenia.
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Monitorowano również realizację treści i umiejętności uczniów w zakresie innych niż
matematyka przedmiotów ścisłych, mi.n. poprzez analizę wyników egzaminu
maturalnego. Jak wyjaśniła Dyrektor, nauczyciele innych przedmiotów niż
matematyka układają sprawdziany pod kątem ćwiczenia umiejętności związanych
z umiejętnościami matematycznymi, a także przyjmując często formułę
sprawdzianów zbliżoną do arkuszy maturalnych, poprzez stosowanie sposobu
oceniania egzaminatorów maturalnych, a wyniki tego oceniania omawiają
z uczniami dając informację zwrotną uczniom o ich słabych i mocnych stronach.
Potrzeby w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych zgłaszane były przez nauczycieli
do Dyrektora w formie ustnej oraz pisemnej i realizowane w ramach posiadanych
przez Liceum zasobów.

(dowód: akta kontroli str. 299-334)
2.3 W latach 201412015-2016/2017 liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75 wzrosła
z 248 do 280, podobnie jak liczba uczniów, którzy otrzymali oceny celujące
z matematyki z 41 do 46 uczniów i języka polskiego z 27 do 45. W okresie tym
liczba osób niepromowanych do następnej klasy z powodu matematyki wzrosła
z jednej do trzech osób, natomiast liczba egzaminów poprawkowych z matematyki
spadła z pięciu do dwóch. Liczba osób z ocenami dopuszczającymi z matematyki
spadła z 73 do 45, natomiast liczba osób z takimi ocenami z języka polskiego
wzrosła z 11 do 19.

Analiza wkładu Liceum w wyniki z matematyki osiągane przez dwie pięcioosobowe
grupy uczniów, którzy uczyli się w cyklu edukacyjnym 2013-2016 i uzyskali
najsłabsze (pierwsza grupa) oraz najlepsze (druga grupa) wyniki podczas rekrutacji
wykazała, że:

- trzech uczniów z pierwszej grupy brało udział w doraźnych konsultacjach
z matematyki w każdym roku szkolnym,
trzech uczniów z pierwszej grupy poprawiło ocenę końcową z matematyki
w roku 2015/2016 o jeden stopień w stosunku do oceny końcowej z tego
przedmiotu w pierwszym roku nauki (z dopuszczającej na dostateczną),
jeden uczeń uzyskał ocenę o jeden stopień niższą (dopuszczającą) i jeden
ponownie taką samą ocenę (dostateczną),
uczniowie z niską liczbą punktów podczas rekrutacji otrzymali z egzaminu
maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym w 2016 r. od 60%
do 90%19,
każdy z uczniów z drugiej grupy uczęszczał przynajmniej w jednym roku
nauki na zajęcia dodatkowe z matematyki, w tym dwóch na koło olimpijskie
z tego przedmiotu,
trzech uczniów z drugiej grupy otrzymało takie same wyniki z matematyki na
koniec trzeciego roku nauki co w pierwszym roku (dwóch - oceny bardzo
dobre, jeden - celującą), jeden uzyskał ocenę wyższą (celującą) i jeden
ocenę niższą (bardzo dobrą),
dwóm uczniom z drugiej grupy przyznano stypendium za wyniki w nauce
w pierwszym roku,
uczniowie z wysokimi wynikami podczas rekrutacji otrzymali wyniki
z egzaminu maturalnego w 2016 r. na poziomie podstawowym od 94% do
100%, natomiast trzech uczniów zdających matematykę na poziomie
rozszerzonym uzyskało wyniki od 80% do 88%.

(dowód: akta kontroli str. 338-351)

19 Uczeń, który uzyskał wynik 90% otrzymał ocenę dostateczną na koniec pierwszego roku nauki i oceny dobre na koniec roku
w kolejnych latach
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2.4 W latach 2015, 2016 i 2017 do egzaminu maturalnego z matematyki na
poziomie podstawowym przystąpiło odpowiednio 173, 181 i 172 uczniów, natomiast
na poziomie rozszerzonym 85, 78 i 80 uczniów. Średnie wyniki w Szkole na
poziomie podstawowym wyniosły odpowiednio 81,9%, 86,42% i 85,35%
poprawnych odpowiedzi, podczas gdy średnie wyniki dla kraju kształtowały się na
poziomie 55%, 61% i 60%. Na poziomie rozszerzonym natomiast średnie wyniki
wyniosły 69,6%, 65,33% i 65,68% poprawnych odpowiedzi przy średnich wynikach
dla kraju: 41%, 40% i 47%. Świadectwa dojrzałości w ww. okresie uzyskali wszyscy
zdający.

(dowód: akta kontroli str. 352-369)

2.5 W okresie objętym kontrolą analiza wyników egzaminu maturalnego odbywała
się na podstawie procedury analizy wyników egzaminu maturalnego, przyjętej
Zarządzeniem nr 4/2015 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku z dnia
31 sierpnia 2015 r. Podstawą do formułowania działań doskonalących pracę Liceum
w zakresie podwyższania jakości pracy i podwyższania wyników egzaminu
maturalnego, zgodnie z procedurą, były wyniki egzaminu maturalnego, wnioski
i rekomendacje Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, wnioski
egzaminatorów maturalnych V Liceum Ogólnokształcącego, a także analizy wstępne
wyników matur sporządzone przez Dyrektor Szkoły. Analizy prowadzone były przez
nauczycieli indywidualnie, w zespołach przedmiotowych oraz na radach
pedagogicznych. W trakcie roku szkolnego analizowane były również wyniki
próbnych egzaminów maturalnych oraz sprawdziany wiedzy i umiejętności na
poziomie klas pierwszych i drugich. W wyniku tych analiz identyfikowano
zagadnienia sprawiające uczniom największe trudności oraz wskazywano na
konieczność ich realizacji w poszczególnych oddziałach klasowych.

(dowód: akta kontroli str. 359-375)

2.6 W okresie objętym kontrolą w Liceum trzykrotnie przeprowadzono, w ramach
sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ewaluację wewnętrzną. Przedmiotem
ewaluacji w roku 2014/2015 były cztery wymagania: Wyniki egzaminów
zewnętrznych są analizowane, Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej, Oferta edukacyjna umożliwia realizację
podstawy programowej oraz Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans
edukacyjnych. Sformułowano m.in. następujące wnioski i rekomendacje: oferta
edukacyjna umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, konieczność większego
rozpropagowania informacji o kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych,
w szkole są podejmowane działania zmierzające wyrównywaniu szans
edukacyjnych, uczniowie w małym stopniu korzystają z zajęć wyrównawczych,
konieczność uwzględnienia w rozkładach materiału godzin przeznaczonych na
powtórzenie materiału z wcześniejszych etapów edukacyjnych.
W roku 2015/2016 przedmiotem ewaluacji były trzy wymagania: Wyniki egzaminów
zewnętrznych są analizowane, Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
określone w podstawie programowej oraz Szkoła wspomaga rozwój uczniów,
uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Wnioski i rekomendacje dotyczyły:
konieczności mobilizowania uczniów do systematycznej nauki, podniesienia jakości
kształcenia tych umiejętności, w których uzyskane wyniki okazały się niskie,
stosowania metod i form pracy odpowiednio do potrzeb, umiejętności i preferencji
uczniów, kontynuowania prowadzenia zajęć dodatkowych zgodnie z aktualnymi
potrzebami uczniów, zadbania o informowanie uczniów o zajęciach dodatkowych.
W roku 2016/2017 ewaluacji podlegały wymagania: Respektowane są normy
społeczne oraz Szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich
indywidualnej sytuacji. W rekomendacjach wskazano m.in., że zajęcia dodatkowe
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trudno jest pogodzić z planem lekcji, ale też z rosnącą liczbą zajęć pozaszkolnych,
warto rozważyć metodę tutoringu do pracy szkoły pozwalającą m.in. na
indywidualizację uczenia.
W badanych latach Dyrektor dokonywała oceny efektywności pracy nauczycieli
poprzez analizowanie osiągnięć uczniów i absolwentów, a także monitorowała stan
doskonalenia i dokształcania nauczycieli, w tym nauczycieli matematyki, przy
pomocy zespołu zadaniowego ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W wyniku przeprowadzonych ewaluacji oraz analiz osiągnięć uczniów
i absolwentów, jak wyjaśniła Dyrektor, prowadzono program zarządzania talentami,
poszerzono działania edukacyjne z matematyki o współpracę z wydziałami
matematycznymi Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, wprowadzono
dodatkowe lekcje matematyki w ramach innowacji pedagogicznej, a także
zaplanowano do realizacji w roku 2018/2019 interaktywny sposób nauczania
matematyki w oparciu o tablety.

Ponadto w ramach nadzoru pedagogicznego w latach 2014/2015-2016/2017
przeprowadzono łącznie sześć obserwacji lekcji matematyki (15% wszystkich
obserwacji w tym okresie). W trakcie obserwacji sprawdzono m.in. zagadnienia
związane z celami lekcji, efektywnością uczenia się, jakością nauczania, relacjami
interpersonalnymi, stosowaniem pomocy dydaktycznych. W trzech przypadkach
zostały sformułowane uwagi do dalszej pracy. Dotyczyły one przyspieszenia tempa
lekcji, urozmaicenia metod nauczania, poszerzenia zasobu stosowanych pomocy
dydaktycznych, poprawy czytelności zapisów na tablicy. Lekcje matematyki
prowadzone przez pięciu z sześciu nauczycieli uczących tego przedmiotu w tym
okresie były obserwowane jednokrotnie albo dwukrotnie, natomiast lekcje jednego
nauczyciela nie były w ciągu całego okresu obserwowane ani razu.

Dyrektor wyjaśniła, że lekcje matematyki jednego nauczyciela nie były obserwowane
z uwagi na brak takiego obowiązku. Ponadto nauczyciel ten uzyskiwał wysokie
efekty nauczania, o czym świadczyły wyniki maturalne, a w roku 2016/2017
obserwowano prowadzoną przez niego lekcje informatyki. Kontrola sal lekcyjnych
odbywała się między innymi w ramach corocznego przeglądu szkoły
poprzedzającego rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Przeglądu dokonał inspektor
BHP, społeczny inspektor pracy, konserwator szkoły oraz dyrektor lub wicedyrektor.
Potrzeby w zakresie doposażenia sal zgłaszane były w sprawozdaniach nauczycieli
we wnioskach i uwagach. Warunki lokalowe do nauczania matematyki były
weryfikowane poprzez kontrole doraźne dyrekcji szkoły w czasie obserwacji lekcji
matematyki.

Jakość prowadzonych zajęć z matematyki była oceniana w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego - kontroli oraz obserwacji zajęć edukacyjnych
wynikających z planu. Dyrektor podkreśliła, że jednym z wyników diagnozy
dotyczącej wpływu organizacji procesu nauczania matematyki na jakość pracy
liceum jest planowane wdrożenie nowej formy nauczania matematyki w roku
szkolnym 2018/2019, co przełoży się na nową, jeszcze lepszą jakość nauczania.
Zdaniem Dyrektor, zastosowanie aktywizujących metod nauczania w matematyce
i traktowanie jej interdyscyplinarnie przełoży się na podwyższenie jakości pracy
Liceum.

(dowód: akta kontroli str. 376-467)
2.7 W ramach nadzoru nad Liceum organ prowadzący nie przeprowadził
udokumentowanych kontroli zapewnienia przez Dyrektora Szkoły bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wydatkowania przekazanych szkołom środków
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finansowych lub zapewnienia w szkole warunków i wyposażenia niezbędnego do
realizacji podstawy programowej.

(dowód: akta kontroli str. 468-471 )

2.8 W okresie objętym kontrolą w Liceum nie była prowadzona ewaluacja
zewnętrzna.

(dowód: akta kontroli str. 468-471)

2.9 W latach 2014/2015 - 2017/2018 zagadnienia związane z procesem nauczania
matematyki nie były przedmiotem kontroli zewnętrznych lub audytów.

(dowód: akta kontroli str. 468-471)

2.10. Opinie wyrażane przez uczniów oraz ich rodziców na temat udziału
w zajęciach z matematyki.
W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe, w którym wzięło udział 45
rodziców albo opiekunów prawnych uczniów i 108 uczniów klas III w Liceum.
Według opinii rodziców w Liceum panowała atmosfera sprzyjająca nauce (89%
wskazań), liczba prac domowych z matematyki była odpowiednia (71%),
a uczniowie zazwyczaj poświęcali im mniej niż godzinę dziennie (58%). Znaczna
większość uczniów (87%), według ich rodziców, lubiła uczyć się matematyki
i w ciągu roku szkolnego 2016/2017 większości nie zdarzyły się sytuacje
powodujące niechęć przed pójściem do szkoły z powodu matematyki (84%).
W przypadku uczniów, którym kilka razy zdarzyły się takie sytuacje ich niechęć
wynikała z niejasnego tłumaczenia przez nauczyciela nowego materiału (4%) oraz
powodu nadmiernego obciążenia pracą domową i lęku przed nauczycielem (po 2%).
Na pytanie, czy dzieci stresowały się podczas ustnych odpowiedzi - 13% rodziców
odpowiedziało twierdząco, 36% temu zaprzeczyło, a 29% stwierdziło, ze dziecko nie
sygnalizowało takiego problemu. Ponad połowa uczniów (58%) nie zgłaszała
problemów ze zrozumieniem matematyki. Pomoc w razie trudności udzielana była
najczęściej przez kolegów (40%), rodziców (31%), nauczyciela przedmiotu (33%)
oraz rodzeństwo (18%) oraz korepetytorów (9%). Z dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę nie korzystało 78% uczniów.
Zdecydowana większość nie korzystała z płatnych dodatkowych zajęć z matematyki
(84%), a ci którzy korzystali, czynili to głównie z konieczności przygotowania do
bieżących sprawdzianów (9%) oraz rozwoju zainteresowań i poszerzania wiedzy,
przygotowania do egzaminów końcowych, a także z powodu trudności w nauce
matematyki (po 4%). Spośród ośmiu zaproponowanych zdań określających pracę
nauczycieli matematyki na lekcjach, rodzice najczęściej wybrali: przyjazny uczniom
(62%), dobrze wyjaśnia nowe zagadnienia i obiektywnie ocenia (51%) i ocenia
uczniów obiektywnie (29%). Ponad 80% rodziców uważało, że uczniowie lubią
swojego nauczyciela matematyki, 18% nie miało na ten temat zdania, natomiast
negatywnej odpowiedzi udzieliło 2% respondentów.
Uczniowie w ankietach wskazywali, że w większości lubili lekcje matematyki (tak -
52% i raczej tak 35%), a ci którzy ich nie lubili (nie - 5% i raczej nie - 7%) zmieniliby
sposób prowadzenia lekcji i atmosferę na bardziej przyjazną (po 6%) oraz
najchętniej zmniejszyliby ilość pracy domowej (3%). W poprzednim roku szkolnym
44% uczniów kilkukrotnie było w sytuacji w której denerwowało się przed lekcją
matematyki, 17% uczniów wielokrotnie odczuwało stres z tego powodu, 8%
odczuwa go stale a 6% zadeklarowało, że przynajmniej raz denerwowało się z tego
powodu, natomiast 26% uczniów nie było w sytuacji. Spośród badanej grupy 85%
uczniów stwierdziło, że lęk przed matematyką nie był powodem ich absencji
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w szkole. Największe obawy wśród uczniów wzbudzały prace pisemne (44%), ustne
odpowiedzi (23%), trudne zagadnienia na lekcji (22%), a także ośmieszenie
w oczach kolegów (13%) oraz nieprzyjemnej atmosfery (4%). Na odrabianie lekcji
68% uczniów przeznaczało do godziny dziennie, 29% od dwóch do trzech godzin.
Spośród ankietowanych 54% odpowiedziało, że było dobrze traktowanych
i docenianych przez nauczyciela matematyki, raczej tak odpowiedziało po 34%
uczniów. Negatywnej odpowiedzi na to pytanie udzieliło 3% uczniów, a 6% nie miała
na ten temat zdania. Zdaniem 54% uczniów byli oni obiektywnie lub raczej
obiektywnie (28%) oceniani przez nauczyciela, a 65% uważało że nauczyciel
zrozumiale lub raczej zrozumiale (26%) tłumaczył nowy materiał. Na lekcjach
matematyki według 78% uczniów nie pracuje się w grupach lub robi się to rzadko
(18%), natomiast 5% uczniów jest przeciwnego zdania. Nauczyciele często omawiali
tematy z udziałem uczniów (81%), a uczniowie mogli swobodnie zadawać pytania
podczas lekcji (87%). Zdaniem uczniów na lekcjach nauczyciele matematyki
korzystali z pomocy multimedialnych rzadko (43%) lub nigdy (11%), zaś 37%
stwierdziło, że dzieje się tak często, a 12% że zawsze. Zdaniem 92% uczniów na
lekcjach najczęściej wykorzystywany był podręcznik papierowy, a 14% wskazało, że
materiały nauczyciela. Tempo pracy na lekcji za odpowiednie uważało 58%
uczniów, a 34% było zdania, że czasami tematy omawiane są za szybko. Trudności
z nadążeniem ze zrozumieniem materiału deklarowało 7% badanych. Najwięcej
trudności uczniom sprawiała planimetria (47%), trygonometria (42%), stereometria
(31%) oraz funkcje (25%), rachunek prawdopodobieństwa/kombinatoryka (21%)
i ciągi (14%), a także geometria (10%). W trudnościach w nauce matematyki,
uczniom najczęściej pomagali koledzy (53%), nauczyciel matematyki (32%),
korepetytor (26%) i rodzice (8%). Spośród ankietowanych 66% nie korzystało
z korepetycji z matematyki, 24% robiło to regularnie, a 11% czasami. Na pytanie czy
korzystasz z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę 68%
ankietowanych odpowiedziało, że nie gdyż nie ma takiej potrzeby, a 28% stwierdziło
że w szkole nie ma takich zajęć. Korzystanie z zajęć przygotowujących do
konkursów zadeklarowało 6% uczniów, 2% z zajęć wyrównawczych a 1% z koła
matematycznego. Na płatne kursy przygotowujące do matury uczęszczało 82%
uczniów. Na zajęcia z matematyki organizowane przez wyższe uczelnie
uczęszczało 5% ankietowanych.
Dyrektor wyjaśniła, że Uczniowie o zajęciach pozalekcyjnych z matematyki
dowiadują się od dyrekcji, wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu osobiście.
Podjęto w zakresie informowania rodziców o zajęciach pozalekcyjnych wiele
działań. Zajęcia pozalekcyjne w danym roku szkolnym są umieszczone na tablicy
stałej na holu szkolnym, aby uczniowie i rodzice mogli zapoznać się z ofertą
szkolną. Rodzice uczniów klas pierwszych na pierwszym spotkaniu z dyrekcją
i wychowawcami we wrześniu są informowani o trybie zgłaszania potrzeb w zakresie
zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie klas pierwszych w pierwszych tygodniach szkoły
na biwaku integracyjnym są szczegółowo zapoznawani ze statutem,
wewnątrzszkolnym ocenianiem i trybem oraz organizacją zajęć pozalekcyjnych.
Dodatkowo Dyrekcja V LO od 2016 r. zobowiązała wychowawców klas do
przekazywania oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych, w tym z matematyki,
na spotkaniach wychowawców z rodzicami. Na stronie internetowej szkoły można
znależć informacje w ww. zakresie. Tak więc systematycznie są udrażniane nowe
kanały informacyjne nt. oferty zajęć pozalekcyjnych, w tym matematyki.

(dowód: akta kontroli str.472-1003, 1004-1021)
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

W Liceum monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki i rozpoznawano stopień
zaspokojenia potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Wyniki egzaminów zewnętrznych
z matematyki w okresie objętym kontrolą kształtowały się znacznie powyżej średniej
krajowej. Dyrektor sprawował nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją
procesu nauczania matematyki i podejmował działania mające na celu podnoszenie
jakości pracy szkoły.

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 NIK20kierownikowi 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 Gdańsku.

Gdańsk, dniJS grudnia 2017 r.

Kontrolerzy:
Monika Stępka

starszy inspektor k.p.

6.MQJf~
Podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
~ Uf·
·.C:DYREKTOR DELEGATURY
,·,JWYŻSZEJ IZBY ~~NTROLl

..............J\n~vb[~··
Ter~rsnwicka

Piotr Lewandowski
D r c techniczny

20 Ustawa z dnia 23grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. z 2017r. poz.524)
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