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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/025: Współpraca szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych. 

 Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

Kontroler Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/199/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Zespół Szkół nr 4 w Siemianowicach Śląskich1, ul. Marii Dąbrowskiej 10,  
41-103 Siemianowice Śląskie 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Teresa Golik – Dyrektor Zespołu2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK, Szkoła w okresie objętym kontrolą3 właściwie realizowała swoje 
zadania wychowawcze we współpracy z rodzicami uczniów.  

Szkoła podejmowała, we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, 
dostateczne działania w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji 
działalności wychowawczej, m.in. poprzez zapewnienie rodzicom możliwości 
prawidłowego wyboru Rady Rodziców w kolejnych latach szkolnych, bieżące 
informowanie rodziców o działalności Rady Rodziców oraz udział uczniów 
w zajęciach pozalekcyjnych i w różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach, które 
były realizowane we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami 
pozaszkolnymi. 

Szkoła zapewniła działającej w Zespole Radzie Rodziców możliwość korzystania  
ze swoich ustawowych uprawnień do kształtowania realizowanych w szkole 
programów: wychowawczego i profilaktyki, oraz opiniowania propozycji oceny 
dorobku zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu 
zawodowego, a także możliwość informowania rodziców o działalności Rady. 

W Szkole uczniowie oraz ich rodzice byli zapoznawani na początku każdego roku 
szkolnego z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania, choć nie zawsze 
wychowawcy klas dokumentowali ten fakt. Z analizy klasyfikacji końcowo-rocznych 
z lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016 i z I półrocza 2016/2017 wynika, że 
uczniowie uzyskują coraz wyższe oceny z zachowania, a także poprawia się 
wskaźnik frekwencji, co wskazuje, że podejmowane przez szkołę działania 
w obszarze wychowania przynoszą oczekiwane efekty. 

Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość polegająca na przyjęciu w roku 
szkolnym 2015/2016 przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 
Zespołu jednego dokumentu pn. „Program Wychowawczo-Profilaktyczny”, zamiast 
dwóch odrębnych programów, co było niezgodne z przepisami ustawy z dnia 

                                                      
1 Zwany w dalszym ciągu „Zespołem” lub „Szkołą”. 
2 Od 1 września 2003 r.  
3 Lata szkolne 2014/2015 – 2016/2017. 
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7 września 1991 r. o systemie oświaty4, zdaniem NIK nie miała istotnego wpływu  
na kontrolowaną działalność. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie 

tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności 
wychowawczej. 

W skład Zespołu wchodziły Szkoła Podstawowa nr 4 im. Witolda Budryka 
w Siemianowicach Śląskich oraz Gimnazjum nr 7 in. Antoniego Halora 
w Siemianowicach Śląskich. Organem prowadzącym dla Zespołu jest gmina 
Siemianowice Śląskie. W roku szkolnym 2016/2017 było 18 oddziałów, w tym  
11 w szkole podstawowej, do której uczęszczało 132 uczniów i siedem oddziałów 
w gimnazjum, do którego uczęszczało 199 uczniów. W roku szkolnym 2015/2016 
było 17 oddziałów, w tym 11 w szkole podstawowej, do której uczęszczało 103 
uczniów, i sześć oddziałów w gimnazjum, do którego uczęszczało 177 uczniów. 
W roku szkolnym 2014/2015 było 15 oddziałów, w tym dziewięć w szkole 
podstawowej, do której uczęszczało 98 uczniów i sześć w gimnazjum, do którego 
uczęszczało 183 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. (6 - 72, 182 – 186 i 395 - 397)  

1.1. Współpraca szkoły z radą Szkoły i Radą Rodziców.  

Obowiązujący w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 statut Zespołu 
wymieniał następujące organy: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada 
Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, natomiast nie przewidywał funkcjonowania 
Rady Szkoły.  

 (dowód: akta kontroli str. 76)  

Statut Zespołu, przyjęty uchwałą nr 2/2012/2013 Rady Pedagogicznej, określił m.in. 
kompetencje5 Rady Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców oraz ustalił,  
że w jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 
w tajnych wyborach podczas zebrania klasowego. Uchwalone kompetencje były 
tożsame z kompetencjami Rady Rodziców określonymi w art. 54 ust. 1-2 i 8 ustawy 
o systemie oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 4 – 72) 

W pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego objętego kontrolą, Rada Rodziców 
uchwalała Regulamin Rady Rodziców Zespołu6. W regulaminach tych określono 
zakres i przedmiot działania Rady, tryb przeprowadzania wyborów do rad 
oddziałowych, które przeprowadza się w głosowaniu tajnym, wskazano, że 
przewodniczący rady oddziałowej jest przedstawicielem w Radzie Rodziców. 
W regulaminach określono także zadania rad oddziałowych, zadania i kompetencje 
Rady Rodziców oraz zasady jej działania. Określono także zasady pozyskiwania 
i wydatkowania środków z funduszu Rady Rodziców, w celu wspierania działalności 
statutowej szkoły. W regulaminach zapisano, że fundusze Rady Rodziców mogą być 
przeznaczone w szczególności na poprawę bazy materialnej Szkoły, wspomaganie 
procesu dydaktycznego, wycieczki i imprezy szkolne, a także na nagrody, stypendia 

                                                      
4 Dz.U.2016, poz.1943 ze zm., zwana w dalszy ciągu „ustawą o systemie oświaty”. 
5 § 7 pkt 2 Statutu. Statut przewidywał ponadto, że „działalność Rady Rodziców określa uchwalony 
przez nią regulamin pracy Rady Rodziców, który musi być zgodny ze Statutem”. 
6 Zwanego w dalszym ciągu „regulaminem”.  
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i zapomogi oraz na inne uzasadnione wydatki na rzecz uczniów i związane  
ze szkołą.  

(dowód: akta kontroli str. 100 – 126)  

W toku kontroli ustalono, że w latach szkolnych objętych kontrolą (2014/2015, 
2015/2016 i 2016/2017) w dziewięciu przypadkach (spośród 50) wybory do rad 
oddziałowych odbyły się w trybie jawnym (w tym sześć w bieżącym roku szkolnym).  
Z przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego7 wynika, że 92,2 % 
rodziców uczniów potwierdziło dochowanie tajności głosowania przy wyborach  
rad oddziałowych. 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w skład Rady Rodziców nie weszły 
osoby służbowo podległe dyrektorowi Zespołu. Natomiast w roku szkolnym 
2014/2015 jednym z członków Rady Rodziców był rodzic ucznia, zatrudniony jako 
nauczyciel w Zespole.  

(dowód: akta kontroli str. 76, 93 – 95, 170 – 171, 127-169, 191-192)  

Szkoła gromadziła i archiwizowała dokumentację wytworzoną przez Radę Rodziców 
w formie: protokołów z zebrań Rady, uchwał oraz dokumentację finansową, w tym 
rozliczeń środków, którymi Rada dysponowała (po sprawdzeniu przez komisję 
rewizyjną). W okresie objętym kontrolą Rada Rodziców nie przekazywała na rzecz 
Zespołu środków gromadzonych ze składek rodziców oraz innych źródeł. W roku 
szkolnym 2015/2016 środki funduszu w kwocie 34.704 zł wydatkowano m.in. na: 
remont ogrodzenia (12.546 zł, zakup szafek ubraniowych (8,526 zł) oraz zakup  
189 nagród książkowych (2.207 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 99)  

Zespół, na swojej stronie internetowej8 posiadał prowadzoną przez rodziców 
zakładkę „Rada Rodziców”, w której prezentowane były informacje dla rodziców 
i sprawozdania z prowadzonej działalności, w tym sprawozdania finansowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 91 – 92, 193 – 195)  

W badaniach ankietowych 74,2 % rodziców podało, że są dostatecznie informowani 
o działalności prowadzonej w szkole przez Radę Rodziców. Jako źródło informacji 
o jej działalności, najwięcej ankietowanych rodziców (55,5 %) wskazało dyrektora 
Szkoły i wychowawcę klasy, a szkolną stronę internetową ankietowani wskazywali 
na trzecim miejscu (44,4 %). Zadowolenie z działalności prowadzonej w szkole 
przez Radę Rodziców wyraziło 90 % ankietowanych.  

(dowód: akta kontroli str. 191 – 192)  

W regulaminach Rady Rodziców zawarto zapis, że fundusze Rady Rodziców 
pochodzą z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł pozyskiwanych 
w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Na rok szkolny 2016/2017 Rada 
Rodziców określiła wysokość składki na jedno dziecko w kwocie 100 zł9.  

Większość ankietowanych rodziców (82,2 %) potwierdziła, że składki na fundusz 
Rady Rodziców miały zawsze charakter dobrowolny, a 76,7 % ankietowanych 
rodziców uznało, że uchwalona składka na fundusz Rady Rodziców jest 
wystarczająca, natomiast 20 % uznało, że składka jest za wysoka.  

(dowód: akta kontroli str. 92, 107, 116, 125, 191-192)  
                                                      
7 Badanie ankietowe przeprowadzono wśród rodziców uczniów Zespołu z klas V i VI Szkoły 
podstawowej oraz z klas I – III gimnazjum, ze 135 rozdanych formularzy do NIK wpłynęło  
90 wypełnionych ankiet.  
8 https://zs4siemianowice.edupage.org/ 
9 Przewidziano zniżki w przypadku uczęszczania do szkoły dwojga dzieci – składka była w wysokości 
– 80 zł (za każde dziecko) i trojga dzieci – 60 zł (za każde dziecko). 
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W okresie objętym kontrolą rodzice nie składali wniosków o dokonanie oceny pracy 
nauczycieli oraz dyrektora szkoły. W latach szkolnych 2014/2015–2015/2016 
dyrektor szkoły ustalił dla czterech nauczycieli ocenę dorobku zawodowego za okres 
odbywanego przez nich stażu w procesie ubiegania się o kolejny stopień awansu 
zawodowego. We wszystkich przypadkach Rada Rodziców brała czynny udział 
w tym procesie, przedkładając swoje opinie w tej sprawie.  

(dowód: akta kontroli str. 372 – 373)  

W latach objętych kontrolą, organ prowadzący Zespół nie organizował konkursu  
na stanowisko dyrektora, a tym samym nie było potrzeby angażowania Rady 
Rodziców do pracy w komisji konkursowej.  

(dowód: akta kontroli str. 76)  

Na terenie Szkoły prowadziło działalność jedno stowarzyszenie – Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci, z którym Zespół podpisał dwie umowy o współpracy partnerskiej. 
Obie umowy dotyczyły realizacji programu: „Prowadzenie zajęć świetlicowych dla 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych alkoholizmem – Aktywni i Pozytywni – 
Na tropie historii”10 i „Młody Patriota – wczoraj i dziś”11. Programy te były 
dofinasowane ze środków Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. W zawartych 
umowach określono obowiązki i uprawnienia stron umowy, Towarzystwo 
zobowiązało się do prowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla uczniów 
Zespołu oraz pokrycie kosztów realizacji zadania, a Zespół zobowiązał się do 
udostępnienia sal do prowadzenia tych zajęć.  

Jak podała w wyjaśnieniach Dyrektor Zespołu, umowy z ww. Towarzystwem zostały 
podpisane po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej 
Zespołu, jednak wyrażenie w tej sprawie opinii przez te gremia nie zostało 
odnotowane w protokołach z ich posiedzeń. 

 (dowód: akta kontroli str. 77, 304-310)  

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Zespołu przedkładała Radzie Rodziców 
założenia do projektów planu finansowego, przed złożeniem go do organu 
prowadzącego Zespół. Przedłożone materiały zostały pozytywnie zaopiniowane 
przez Radę Rodziców na zebraniach w dniach 8 września 2014 r., 7 września 
2015 r. i 24 października 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 205 – 206 i 311 – 312).  

W okresie objętym kontrolą dyrektor Zespołu nie był obowiązany do opracowania 
programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, 
wymagającego zaopiniowania przez Radę Rodziców.  

 (dowód: akta kontroli str. 77, 313 – 315 i 322 – 325) 

W Zespole, od 1 września 2004 r. obowiązuje zasada jednolitego stroju dla uczniów 
noszonego na terenie Szkoły. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły żadne 
propozycje zmian w tym zakresie, a zatem nie było potrzeby zajmowania stanowiska 
w tej sprawie przez Radę Rodziców. Jak podała Dyrektor Zespołu, 98 % uczniów 
nosi na co dzień obowiązujący, jednolity strój.  

 (dowód: akta kontroli str. 40, 78. 196 – 198) 

W okresie objętym kontrolą, Rada Rodziców nie występowała z żadnymi wnioskami 
do Dyrektora Zespołu w sprawach szkolnych, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 
wpłynęło do Zespołu pięć skarg od rodziców uczniów, dotyczących niewłaściwego 

                                                      
10 Umowa z 1 września 2016 r., zawarta na okres do 31 grudnia 2016 r. 
11 Umowa z 28 lutego 2017 r. zawarta na okres do 31 grudnia 2017 r. 
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zachowania trzech uczniów Zespołu, będących wychowankami Placówki 
Opiekuńczo-Wychowawczej. W skargach tych rodzice, w obawie o bezpieczeństwo 
swoich dzieci, zwracali się do dyrektora o podjęcie stosownych działań. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że uczniów tych objęto opieką pedagoga i psychologa 
we współpracy z Placówką, a także skierowano do Sądu Rejonowego Wydziału III 
Rodzinnego i Nieletnich w Siemianowicach Śląskich zawiadomienie o negatywnych 
formach zachowania dwóch uczniów, w przypadku trzeciego ucznia, poinformowano 
sąd o przejawach jego demoralizacji. Prowadzono także przez cały rok szkolny, dla 
całej klasy, zajęcia terapeutyczne przez psychologa. Rodzice uczniów, którzy złożyli 
skargę zostali poinformowani o sposobie rozpatrzenia skargi i podjętych działaniach. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 321, 374)  

Dyrektor Szkoły, ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych w okresie objętym kontrolą, zasięgała opinii Rady Rodziców  
w tej sprawie. Rada Rodziców w każdym przypadku pozytywnie zaopiniowała 
przedstawione propozycje.  

(dowód: akta kontroli str. 199 – 204)  

W okresie objętym kontrolą nie było potrzeby angażowania Rady Rodziców do 
spraw związanych z: nadaniem imienia Szkole, odwołaniem od oceny pracy 
nauczycieli lub dyrektora Szkoły, odwołaniem od rocznej oceny zachowania ucznia 
oraz udziałem w pracach zespołu powypadkowego, gdyż zdarzenia takie nie 
wystąpiły. 

(dowód: akta kontroli str. 329)  

1.2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w realizacji zadań 
wychowawczych. 

W okresie objętym kontrolą, w Szkole były organizowane zajęcia dla uczniów w celu 
rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień kształtowania aktywności społecznej 
i umiejętności spędzania wolnego czasu. Oprócz zajęć organizowanych przez TPD, 
były to pozalekcyjne zajęcia sportowe:  

− piłki ręcznej, organizowane przez Miejski Klub Sportowy Siemianowice przy 
Zespole, który dla 30 uczestników prowadził zajęcia w wymiarze ośmiu godzin 
w tygodniu, 

− szermierki – zajęcia prowadzone przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Wołodyjowski” przy Zespole, który dla 25 uczniów prowadził zajęcia 
w wymiarze dziewięciu godzin w tygodniu.  

 (dowód: akta kontroli str. 79)  

Uczniowie Zespołu brali udział w 106 różnego rodzaju akcjach i przedsięwzięciach, 
które były realizowane we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami 
pozaszkolnymi. Zajęcia te miały charakter wychowawczy i propagowały m.in. 
zdrowy styl życia, pomoc potrzebującym, rozwój zainteresowań oraz ochronę 
środowiska. Przedsięwzięcia te umożliwiały także uczniów udział w konkursach oraz 
w wycieczkach krajoznawczych.  

Zespół współpracował z ZHP. Uczniowie do roku szkolnego 2015/2016 spotykali się 
na zbiórkach harcerskich na terenie szkoły, a od września 2016 r. uczniowie 
organizują zbiorki harcerskie w odremontowanej harcówce na terenie miasta.  

(dowód: akta kontroli str. 80 – 86, 368)  
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Zespół współpracował z lokalnymi instytucjami w zakresie oddziaływań 
wychowawczych, w szczególności z instytucjami z Siemianowic Śląskich, takimi jak: 
Urząd Miasta, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Komenda Miejska Policji, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu 
Rejonowego, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach12 oraz 
z instytucjami zajmującymi się sprawami zdrowia, jak np.: Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Siemianowicach Śląskich, Centrum Zdrowa Psychicznego FENIKS 
w Katowicach, Ośrodek Wsparcia Edukacji Osób z Dysfunkcją Wzroku 
w Chorzowie, Ośrodek Terapii i Psychoedukacji KOMPAS w Będzinie. Działania te 
dotyczyły popularyzowania zdrowego stylu życia, stworzenia systemu pomocy 
uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, motywowania uczniów do nauki, 
propagowania znajomości prawa i przestrzegania go, a także propagowania 
znajomości zasad bezpiecznego zachowania. Działania te w okresie 3 lat szkolnych 
objęły od kilku do kilkudziesięciu uczniów, a w przypadku popularyzowania 
zdrowego stylu życia przez PSSE - wszystkich uczniów w szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 86 – 88)  

1. NIK zwraca uwagę, że w okresie objętym kontrolą (lata szkolne 2014/2015–
2016/2017) w dziewięciu przypadkach przeprowadzania wyborów przedstawiciela 
do Rady Rodziców nie dochowano obowiązku tajności głosowania, o którym mowa 
w art. 53 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty.  

Z wyjaśnień podanych przez wychowawców, którzy prowadzili pierwsze zebranie 
rodziców uczniów poszczególnych klas Zespołu w roku szkolnym 2016/2017 wynika, 
że zastosowany tryb jawny wyborów wynikał z woli rodziców, ponieważ do rady 
oddziałowej kandydowały te same osoby, które sprawowały te funkcje w poprzednim 
roku szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 127 – 169)  

2. NIK zwraca uwagę, że w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 przedkładane 
Radzie Rodziców celem zaopiniowania założenia do projektów planów finansowych 
na poszczególne lata budżetowe nie były tymi, o których mowa w art. 248 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych13, co w konsekwencji nie 
odpowiadało wymogom określonym w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie 
oświaty. 

3. NIK zwraca uwagę na potrzebę dokumentowania uchwał podejmowanych przez 
organy kolegialne Szkoły, w szczególności, gdy wymóg ich podjęcia został 
określony przepisami obowiązującego prawa. 

Szkoła podejmowała dostateczne działania w zakresie tworzenia optymalnych 
warunków do realizacji działalności wychowawczej. Przy realizacji programów 
wychowawczych i profilaktyki uchwalonych przez Radę Rodziców w porozumieniu 
z Radą Pedagogiczną. W celu poszerzenia oddziaływań wychowawczych  
Szkoła prowadziła aktywną współpracę z Radą Rodziców, stowarzyszeniami 
i organizacjami pozaszkolnymi oraz instytucjami lokalnymi.  

                                                      
12 Zwana w dalszym ciągu „PSSE”.  
13 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. Według art. 248 ust. 1 i 2 ustawy projekty planów finansowych 
opracowuje się po przekazaniu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego projektu uchwały 
budżetowej na podstawie informacji przekazanych przez zarząd jst. 
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Ocena cząstkowa 
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2 Aktywność Rady Rodziców w zakresie kształtowania realizowanych 
w szkole programów: wychowawczego i profilaktyki. 

W latach szkolnych okresu objętego kontrolą, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia 
każdego roku szkolnego, Zespół dysponował programem wychowawczym 
i programem profilaktyki, przy czym w roku szkolnym 2015/2016 przyjęty został 
jeden dokument – Program wychowawczo-profilaktyczny. Programy profilaktyki 
i Programy wychowawczo-profilaktyczne, odrębnie dla szkoły podstawowej 
i gimnazjum, oraz programy wychowawcze dla całego Zespołu zostały przyjęte 
przez Radę Rodziców uchwałami odpowiednio w dniach: 8 września 2014 r., 
7 września 2015 r. i 6 września 2016 r.; natomiast przez Radę Pedagogiczną 
programy te zostały przyjęte odpowiednio w dniach 9 września 2014 r., 8 września 
2015 r. i 13 września 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 205 – 217)  

Analiza treści obydwu programów pod kątem ich zgodności z wymogami ustawy 
o systemie oświaty, a w szczególności z postanowieniami art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a i b 
ustawy o systemie oświaty wykazała, że adresatami programu wychowawczego 
i profilaktyki byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Programy zawierały wykazy 
zadań, sposoby ich realizacji oraz osoby odpowiedziane za ich realizację. Programy 
profilaktyki miały na celu m.in.: propagowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości 
prawa i zasad przestrzegania go, stworzenie systemu pomocy uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne 
i wychowawcze, systematyczne motywowanie uczniów do nauki, stwarzanie 
możliwości budowania właściwych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji, 
mobbingowi, propagowanie zdrowego stylu życia. Określono w nich zasady 
współpracy z rodzicami i współdziałanie wszystkich pracowników szkoły z rodzicami. 
Realizacja celów i zadań zakładała współpracę ze środowiskiem lokalnym w tym 
m.in. z instytucjami zajmującymi się zdrowiem, sportem, kulturą, wsparciem 
edukacyjnym oraz z organem prowadzącym szkołę i nadzoru pedagogicznego oraz 
z instytucjami zajmującymi się ochroną bezpieczeństwa.  

Ewaluacja programu wychowawczego miała być dokonywana poprzez monitoring 
m.in. sprawozdań wychowawców klas z przebiegu realizacji programu, semestralną 
diagnozę sytuacji wychowawczej, analizę frekwencji i ocen z zachowania uczniów.  

W programach nie określano wskaźników, mierników realizacji celów i zadań w nich 
ujętych, które umożliwiałyby dokonanie oceny stopnia realizacji przyjętych założeń 
oraz skuteczności podejmowanych działań.  

 (dowód: akta kontroli str. 319 – 320)  

W trakcie roku szkolnego 2015/2016 dokonano zmian w treści programu 
wychowawczego i profilaktyki, w związku z koniecznością dostosowania ich  
do treści przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 
2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 
oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej 
w celu przeciwdziałania narkomanii14. Dokonane zmiany zostały wprowadzone 
w wymaganym terminie i przyjęte stosownymi uchwałami Rady Rodziców oraz Rady 
Pedagogicznej15.  

(dowód: akta kontroli str. 330 – 367)  

 

                                                      
14 Dz. U. z 2015 r. poz. 1249.  
15 Uchwały z dnia 29 lutego 2016 r. i z dnia 15 marca 2016 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

1. W roku szkolnym 2015/2016, realizując obowiązek, wynikający z art. 54 ust. 2 
pkt 1 ustawy o systemie oświaty, Rada Rodziców Zespołu w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną Zespołu16 uchwaliła17 jeden dokument pn. „Program Wychowawczo-
Profilaktyczny”, zamiast dwóch dokumentów: programu wychowawczego szkoły 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane 
do uczniów, realizowanego przez nauczycieli18 oraz programu profilaktyki 
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, 
obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane 
do uczniów, nauczycieli i rodziców19.  

W złożonych wyjaśnianiach, Dyrektor Zespołu podała, że w roku szkolnym 
2015/2016 uchwalono jeden program wychowawczo-profilaktyczny, ponieważ 
zasugerowano się informacją o projekcie zmiany ustawy o systemie oświaty, która 
miała obowiązywać od września tego roku szkolnego, przekazywaną dyrektorom 
szkół podczas szkolenia. Zgodnie z tymi informacjami, szkoły miały być 
zobowiązane do utworzenia jednego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
Po uchwaleniu tego programu, okazało się, że projektowana zmiana jeszcze nie 
weszła w życie. 

(dowód: akta kontroli str. 241 – 255, 316 – 318) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę określania w przygotowywanych 
programach mierzalnych celów ich realizacji oraz wskaźników pozwalających na 
pomiar skuteczności realizowanych programów. Zdaniem NIK, niezbędne dla 
skutecznego zarządzania Szkołą jest nie tylko właściwe wyznaczenie jej celów 
i zadań, ale również sformułowanie wskaźników i przypisanych im mierników w taki 
sposób, żeby po zrealizowaniu zadań uzyskać odpowiedź, czy działania 
podejmowane przez szkołę przyniosły zamierzone efekty. 

Szkoła, dysponowała gotowymi do realizacji programami wychowawczym 
i profilaktyki, uchwalonymi przez Radę Rodziców w Porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. Realizowane przez szkołę programy wychowawcze  
obejmowały m.in.: zadania nauczycieli oraz zasady współpracy i współdziałania  
z rodzicami. Treści wychowawcze zawarte w tych programach były zgodne  
z postanowieniami statutu. Szkoła przy realizacji kolejno uchwalanych programów 
wychowawczych i profilaktyki współpracowała ze środowiskiem lokalnym. Jednakże 
w przygotowanych programach nie określono mierzalnych celów ich realizacji oraz 
wskaźników pozwalających na pomiar efektywności programów, a tym samym na 
rzetelne monitorowanie stopnia osiągania celów, co umożliwia ocenę skuteczności 
oraz trwałości podejmowanych działań. Stwierdzona nieprawidłowość polegała  
na uchwaleniu w roku szkolnym 2015/2016, niegodnie z postanowieniami art. 54 
ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, jednego dokumentu pn. „Program 
Wychowawczo-Profilaktyczny”. 

 

                                                      
16 Rada Pedagogiczna zatwierdziła „Program Wychowawczo-Profilaktyczny” uchwałą z dnia 
8 września 2015 r. 
17 W dnu 7 września 215 r. 
18 art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty. 
19 art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty. 
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3. Efekty wychowania. 

W Zespole po każdym semestrze przedstawiane były Radzie Pedagogicznej 
„Analizy i oceny sytuacji wychowawczej”20, w których omawiano zaobserwowane 
zdarzenia i zachowania uczniów wymagające interwencji i oddziaływań 
wychowawczych ze strony szkoły: niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych, 
zachowania naruszające dyscyplinę szkolną na zajęciach lekcyjnych, zachowania 
agresywne i konflikty rówieśnicze, zachowania autodestrukcyjne, przypadki 
niszczenia mienia szkoły, naruszenia własności osobistej, zaburzenia lękowe 
u uczniów, występowanie niepowodzeń i trudności szkolnych uczniów, których 
powodem są deficyty rozwojowe, brak pomocy i wsparcia ze strony rodziców, brak 
konsekwencji wychowawczej obserwowany u rodziców. W roku szkolnym 
2016/2017 zauważono nadmierne spędzanie wolnego czasu przez uczniów  
przy urządzeniach elektronicznych. Przedstawiano jakie podejmowano działania 
profilaktyczne i wychowawcze, np. indywidualne konsultacje doradcze 
z psychologiem dla ucznia przejawiającego zachowania autodestrukcyjne oraz jego 
rodziców, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
i dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia psychoedukacyjne, współpraca z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną w zakresie udzielania pomocy psychologicznej 
uczniom oraz rodzicom, mediacje rówieśnicze, pogadanki. Przedstawiono wnioski 
do dalszej pracy, np. monitorowanie występowania zachowań autodestrukcyjnych 
u ucznia, kontynuacja działań psychoedukacyjnych w tym zakresie, kontynuacja 
działań i programów profilaktycznych, poszerzenie działań z doradztwa 
zawodowego.  

W przedstawianych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej analizach nie 
odnoszono się do realizacji przyjętych przez szkołę programów: wychowawczego 
i profilaktyki, nie określano stopnia ich realizacji, nie oceniano także ich skuteczności 
oraz adekwatności.  

Jak podała Dyrektor Zespołu, pomimo braku standaryzacji oceny skuteczności 
działań szkoły wynikających z ww. programów, takiej oceny dokonywano, m.in. 
poprzez semestralnie sporządzane oceny i analizy sytuacji wychowawczej w szkole 
przez pedagoga i psychologa we współpracy z gronem pedagogicznym, a także 
poprzez działanie zespołu wychowawczego, spotkania wychowawców oraz 
systematyczne konsultacje nauczycieli i specjalistów między sobą nawzajem, 
spotkania z rodzicami w obecności wychowawcy i specjalistów, indywidualne 
konsultacje rodziców z wychowawcą, nauczycielami lub specjalistami, badania 
diagnostyczne i ewaluacyjne, z których wyciągano wnioski do realizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 317 – 320, 369 – 371, 375 – 376)  

W okresie objętym kontrolą w Zespole nie była przeprowadzana ewaluacja 
zewnętrzna, a przeprowadzone na koniec roku szkolnego 2014/2015 i 2015/2016 
ewaluacje wewnętrzne nie obejmowały obszaru dotyczącego efektów wychowania. 

(dowód: akta kontroli str. 379 – 388)  

Ustawowy obowiązek Szkoły zapoznania uczniów oraz ich rodziców 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania nie został udokumentowany 
w 44 % dzienników lekcyjnych oraz 38 % protokołów z zebrań rodziców 
poszczególnych oddziałów.  

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że na początku każdego roku szkolnego nauczyciele 
zobowiązani są do poinformowania uczniów o systemie oceniania, co przypominała 
na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej. Część wychowawców nie 
                                                      
20 Analizy były przygotowywane m.in. na podstawie dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego.  
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odnotowała realizacji postanowień art. 44b ust. 9 i 10 ustawy o systemie oświaty, 
natomiast zapisy w dzienniku typu – „zapoznanie z kontraktem” sugerują, że 
nauczyciel omawiał sprawy wychowawcze, a jednocześnie zapoznawał z kryteriami 
ocen zachowania.  

(dowód: akta kontroli str. 316 – 319, 389 – 395) 

W badaniu ankietowym21 NIK 82,7 % uczniów szkoły podstawowej i 72,3 % uczniów 
gimnazjum zadeklarowało znajomość zasad oceniania zachowania w Szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 187 – 190)  

Analiza wyników klasyfikacji końcowej lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
w zakresie uzyskanych ocen z zachowania, wskaźnika frekwencji na zajęciach 
lekcyjnych, promocji z wyróżnieniem i wskaźnika drugoroczności wskazuje na 
pozytywną tendencję uzyskiwanych efektów wychowawczych. 

 (dowód: akta kontroli str. 396 – 401)  

Według danych Policji (pozyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 
23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli22) odnotowano pojedyncze przypadki 
zdarzeń z udziałem uczniów Zespołu, w których przejawiano zachowania 
problemowe. Zdarzenia te dotyczyły przejawów agresji wobec innych23, i tak: 
w 2014 r. odnotowano jedno zdarzenie, w 2015 r. – dwa zdarzenia, natomiast 
w 2016 r. liczba odnotowanych zdarzeń wzrosła do sześciu. W zdarzeniach tych 
brało udział odpowiednio dwóch, dwóch i pięciu uczniów Zespołu, w stosunku do 
których podjęto działania interwencyjne. Inne odnotowane zdarzenia to: agresja 
wobec dorosłych – dwa w 2014 r., w stosunku do jednego ucznia podjęto działania 
interwencyjne, wandalizm – jedno zdarzenie w 2015 r. i dwa zdarzenia w 2016 r., 
w związku z tymi sprawami w stosunku do trzech uczniów Zespołu podjęto działania 
interwencyjne, oraz kradzież – zdarzenie miało miejsce w 2014 r., i w związku z tym 
zdarzeniem w stosunku do jednego ucznia Zespołu podjęto działania interwencyjne. 
Innych zdarzeń Policja nie odnotowała.  

(dowód: akta kontroli str. 402 – 403)  

Dyrektor Zespołu podała, że po każdej sytuacji stwarzającej zagrożenie dla 
rówieśników organizowane były tematyczne spotkania rodziców uczniów 
sprawiających problemy wychowawcze z psychologiem i pedagogiem w szkole lub 
w placówkach pozaszkolnych24 i udzielono ich rodzicom potrzebnych informacji. 
Z tej formy pomocy skorzystało pięcioro rodziców. Wychowawcy klas uczniów 
sprawiających problemy wychowawcze na bieżąco sprawowali kontrolę ich 
zachowania, współpracując w tym zakresie z psychologiem, pedagogiem szkolnym 
i dyrektorem. Za zgodą rodziców uczniowie sprawiający problemy wychowawcze 
uczestniczyli w indywidualnych spotkaniach o charakterze terapeutycznym 
z psychologiem szkolnym lub w zajęciach grupowych o charakterze 
socjoterapeutycznym (radzenie sobie z agresją i stresem). Ponadto szkoła objęła 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów, którzy ucierpieli w wyniku 
agresywnych zachowań swoich rówieśników.  

(dowód: akta kontroli str. 328)  

                                                      
21 badanie ankietowe przeprowadzono wśród 52 uczniów z klas V i VI szkoły podstawowej oraz  
82 uczniów z klas I – III gimnazjum.  
 
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
23 bez poważnych konsekwencji zdrowotnych. 
24 Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego,  
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NIK zwraca uwagę na potrzebę dokumentowania przez Szkołę realizacji 
ustawowego obowiązku, jakim jest informowanie uczniów oraz ich rodziców 
o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania. 

W Szkole diagnozowano problemy wychowawcze. Uczniowie oraz ich rodzice byli 
zapoznawani na początku każdego roku szkolnego z wewnątrzszkolnym systemem 
oceniania zachowania, jakkolwiek nie wszyscy wychowawcy klas należycie 
udokumentowali ten fakt. Jak wskazują analizy klasyfikacji końcowo-rocznych oraz 
frekwencji z kolejnych lat szkolnych, realizacja programów wychowawczych 
i profilaktyki korzystnie oddziaływała na uczniów w Szkole.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli25. 
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 Katowicach. 

Katowice, dnia 13 lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

 

Kontroler 

 

Anna Hulboj  
Gł. specjalista kontroli państwowej  

 

.....................................  

  

 

                                                      
25 Dz. U. z 2017 r., poz.524.  
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