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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kobiórze ul. Juliana Tuwima 33, 43-210 
Kobiór1. 

 

Beata Witańska, Dyrektor Szkoły, od 1 września 2014 r. do nadal.  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Jerzy 
Orlikowski, Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze, od 1 lipca 2014 r.  
do 31 sierpnia 2017 r. 

 

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku ze zmianami w systemie 
oświaty. 

Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 

 

Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli 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 Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach. 

 

 

 Marian Dłucik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/306/2018 z 1 października 2018 r.  

 Krzysztof Zwierzchowski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli 2.
nr LKA/327/2018 z 25 października 2018 r. 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Zwana dalej „Szkołą Podstawową” lub „Szkołą”. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm. zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szkoły w zakresie wdrożenia 
z początkiem roku szkolnego 2017/2018 zmian w jej funkcjonowaniu, 
wprowadzonych reorganizacją systemu oświaty. 

 

Działania Szkoły przygotowujące do wdrożenia niezbędnych zmian związanych 
z  reorganizacją systemu oświaty były rzetelne i skuteczne. Obiekt szkolny wraz  
z jego zewnętrzną infrastrukturą oraz poszczególne pomieszczenia i wyposażenie, 
przygotowane były do funkcjonalności przewidzianej w nowym ustroju szkolnym, 
a warunki lokalowe i organizacyjne w Szkole nie uległy pogorszeniu. W salach 
lekcyjnych i pracowniach przedmiotowych znajdował się sprzęt umożliwiający 
realizację podstawy programowej. Kadra kierownicza i nauczyciele Szkoły 
uczestniczyli w szkoleniach przygotowujących do podjęcia działalności dydaktyczno-
wychowawczej, a kwalifikacje i stan zatrudnienia nauczycieli były odpowiednie  
do potrzeb wynikających z realizowanych zadań. Dyrektor Szkoły prowadziła 
adekwatną współpracę  z instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzanie zmian 
w oświacie, o których informowała również społeczność szkolną. Nie stwierdzono 
zasadniczych nieprawidłowości mających wpływ na kontrolowaną działalność. 
NIK zauważa przy tym, że sposób organizacji zajęć w roku szkolnym 2018/2019 
zmienił się na niekorzyść w stosunku do lat przed wprowadzeniem zmian 
w systemie oświaty i nie we wszystkich przypadkach uwzględniał on zasady higieny 
pracy umysłowej. Obowiązkowe zajęcia dla części uczniów klas I-III odbywały się 
w systemie częściowo zmianowym, zwiększyła się  też rozpiętość godzin w jakich 
prowadzone były zajęcia dla uczniów tych klas (w niektóre dni tygodnia 
rozpoczynano je o godz. 11.50), a w przypadku części klas zajęcia wymagające 
koncentracji organizowano po szóstej godzinie lekcyjnej  lub kumulowano (łączono 
w bloki).  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 
1. Przygotowanie zmian w systemie oświaty. 

W roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor Szkoły Podstawowej na zebraniach rady 
pedagogicznej i rady rodziców, zebraniach dyrektora szkoły i wychowawców klas 
z rodzicami uczniów, a nauczyciele na wywiadówkach klasowych, przekazywali 
informacje dotyczące zmian w systemie oświaty. Tematyka wywiadówek  
w klasach Szkoły Podstawowej prowadzonych 12 stycznia i 24 kwietnia 2017 r. 
obejmowała m.in. informacje dotyczące planowanych zmian z dniem 1 września 
2017 r. Na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 15 marca 2017 r. Dyrektor Szkoły 
poinformowała zebranych o projekcie dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i przedstawiła uchwałę Rady Gminy w tej 
sprawie. Dyrektor Szkoły przedstawiła również projekt arkusza organizacji Szkoły  
na rok szkolny 2017/2018. Rodzice zaopiniowali pozytywnie przedstawioną  
przez Dyrektora Szkoły propozycję arkusza organizacji na kolejny rok szkolny. 
Na posiedzeniu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w dniu 19 czerwca 2017 r. 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 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. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Dyrektor Szkoły przekazała informacje związane ze zmianą systemu oświaty. 
Poinformowała o funkcjonowaniu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w nowym 
systemie oświatowym. W oparciu o arkusz organizacji Szkoły Podstawowej 
z oddziałami gimnazjalnymi na rok szkolny 2017/2018 Dyrektor Szkoły 
poinformowała, że wszyscy nauczyciele z obu szkół będą zatrudnieni z dniem 
1 września 2017 r. w Szkole Podstawowej. Zmiany w systemie oświaty były również 
omawiane na zebraniach Rady Pedagoicznej Szkoły Podstawowej w listopadzie 
2016 r., lutym i kwietniu 2017 r.   

(akta kontroli str. 6-17) 

Dyrektor Szkoły, zgodnie z treścią art. 234 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe5, informowała 
o wprowadzanych zmianach pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 
Szkoły. Do wszystkich osób zatrudnionych w Szkole skierowane były pisma 
informujące o zatrudnieniu z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole 
podstawowej. 

(akta kontroli str. 18-23) 

O planowanych zmianach w systemie oświaty w szczególności na terenie Gminy, 
nauczyciele informowali uczniów Szkoły na lekcjach wychowawczych w styczniu 
i lutym oraz w kwietniu i maju 2017 r. 

(akta kontroli, str. 24) 

W latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 w ramach kształcenia i dokonalenia 
nauczycieli, 16 nauczycieli Szkoły brało udział w 13 szkoleniach, konferencjach 
i spotkaniach informacyjnych organizowanych poza Szkołą, związanych ze 
zmianami w systemie oświaty. W konferencjach organizowanych w Szkole: w dniu 
29 września 2017 r. na temat organizacji pracy zgodnie z podstawą programową 
w edukacji wczesnoszkolnej, brało udział ośmiu nauczycieli, w dniu 23 października 
2017 r. na temat organizacji pracy zgodnie z nową podstawą programową – klasy  
4 i 7, brało udział 35 nauczycieli, oraz w dniu 23 marca 2018 r. na temat zmian 
w prawie oświatowym i Karcie Nauczyciela, brało udział 43 nauczycieli. 

(akta kontroli, str. 25-47) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że (…) protesty/niepokoje społeczne związane z trybem 
i sposobem wprowadzania zmian w systemie oświaty nie wystąpiły ani w szkołach 
ani w Gminie Kobiór. Nie protestowali rodzice, nauczyciele oraz pracownicy 
niepedagogiczni (…). 

(akta kontroli, str. 48-49) 

Dyrektor Szkoły od roku szkolnego 2017/2018 ustalała nowe plany nauczania dla 
klas I, IV i VII szkoły podstawowej, dostosowane do nowej podstawy programowej, 
zgodnie z art. art. 273 i 291 ustawy przepisy wprowadzające ustawę Prawo 
oświatowe. 

(akta kontroli, str. 50-51) 

Projekt arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 2017/2018 Dyrektor Szkoły 
ustaliła i przedłożyła organowi prowadzącemu w dniu 20 kwietnia 2017 r. Organ 
prowadzący w dniu 15 maja 2017 r. przekazał ten dokument do zaopiniowania przez 
organ nadzoru pedagogicznego.  

(akta kontroli, str. 52-53) 

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 60, ze zm. zwana dalej „ustawą przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe”. 
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Nie było konieczności korekty realizowanego w 2017 r. planu finansowego Szkoły 
z uwagi na zmiany w systemie oświaty. 

(akta kontroli, str. 54-59) 

Projekty planów finansowych Szkoły na lata 2017 i 2018 przedłożone Radzie 
Rodziców Szkoły 17 października 2017 r. i 11 października 2018 r., zostały  
przez to gremium zaopiniowane pozytywnie i złożone w Gminie Kobiór w dniach 
20 października 2017 r i 19 października 2018 r. 

(akta kontroli, str. 60-63) 

Obiekt szkolny wraz z jego zewnętrzną infrastrukturą oraz poszczególne 
pomieszcznia i wyposażenie były przygotowane do funkcjonalności przewidzianej 
w nowym ustroju szkolnym. W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Szkoły stwierdziła, 
że (…) Obiekt szkolny wraz z infrastrukturą zewnętrzną był przygotowany do 
działalności w nowym ustroju szkolnym, gdyż stanowi on od początku swej pracy 
Szkołę Podstawową. W budynku istniejącej Szkoły Podstawowej rozpoczęło 
działalność Gimnazjum, które wraz ze zmianą ustroju szkolnego zostało włączone 
w struktury istniejącej Szkoły Podstawowej (…). 

(akta kontroli, str. 64-65)  

Dyrektor Gimnazjum w Kobiórze w czerwcu 2017 r. zarządził przeprowadzenie 
inwentaryzacji składników majątkowych będących na wyposażeniu i w dyspozycji 
Gimnazjum6 oraz powołał komisję inwentaryzacyjną i zespoły spisowe. 
Inwentaryzację przeprowadzono na dzień 31 sierpnia 2017 r. i w tym dniu 
protokołem zdawczo odbiorczym, Dyrektor Gimnazjum przekazał Szkole 
Podstawowej majątek i dokumentację organizacyjną. 

(akta kontroli, str. 64-99) 

Dyrektor Gimnazjum w umowach z  wykonawcami usług telekomunikacyjnych, 
internetowych, obsługi sprzętu informatycznego oraz aplikacji internetowej 
usprawniającej pracę szkolnego sekretariatu7  wskazał Szkołę Podstawową jako 
kupującego te usługi. Pozostałe umowy dotyczące zakupu energii, gazu, wody, 
odbioru odpadów i nieczystości, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, realizowała Szkoła 
Podstawowa. 

(akta kontroli, str.  64-65, 100-102) 

 

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

 

NIK ocenia pozytywnie działania Szkoły przygotowujące do wdrożenia niebędnych 
zmian w systemie oświaty.  

                                                      
6 Zarzadzenie nr 22/2017 Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kobiórze z dnia 19 czerwca 2017 r.  
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych wg stanu na dzień 31 sierpnia 2017 r. 
7 Umowa nr 2111-1/2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. na wykonanie zadania bieżącej obsługi informatycznej, 

Umowa nr ESW/2017/6/MS/17/137825/3 z dnia 1 czerwca 2017 r. na wdrożenie i użytkowanie aplikacji  
e-Świadectwa, 

Umowa o świadczenie usług telefonicznych usług powszechnych i internetowych nr 2003/9 z 8 stycznia 2003 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych 
w związku ze zmianami w systemie oświaty. 

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku ze 
zmianami w systemie oświaty. 

Na mocy uchwały Rady Gminy w Kobiórze8, publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Kobiórze włączono z dniem 1 września 2017 r. do 8-letniej Szkoły Podstawowej. 
W roku szkolnym 2016/2017 w 14 oddziałach Szkoły Podstawowej uczyło się 
308 uczniów (w sześciu oddziałach Gimnazjum w tym okresie uczyło się 
117 uczniów). W kolejnych latach szkolnych okresu objętego kontrolą odpowiednio 
w 20 i 21 oddziałach naukę pobierało 423 i 463 uczniów. Projekt Statutu Szkoły 
Podstawowej przygotowała i 28 listopada 2017 r. uchwaliła Rada Pedagogiczna 
Szkoły9, stosownie do art. 80 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe10, w związku z art. 82 ust. 2 tej ustawy 

(akta kontroli str. 103) 

W myśl art. 98 ustawy Prawo oświatowe w Statucie uwzględniono wszystkie zmiany, 
dotyczace m.in.: zakresu zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy, 
organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, organizacji 
wolontariatu w Szkole, zadań biblioteki szkolnej, form współdziałania Szkoły 
z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki.  

(akta kontroli str. 104-151) 

W roku szkolnym 2016/2017 na 28,04 etatach w Szkole zatrudnionych było 
29 nauczycieli. W kolejnych latach szkolnych liczby te wzrosły o 20,27 etatów 
i 16 osób i w roku szkolnym 2017/2018 na 48,31 etatach zatrudnionych było 
45 nauczycieli a w roku szkolnym 2018/2019 liczby te w porównaniu z rokiem 
szkolnym 2017/2018 wzrosły o 2,64 etatu i o jedną osobę i na 50,95 etatach 
zatrudnionych było 46 nauczycieli. 

(akta kontroli, str. 156) 

Wzost w zatrudnieniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów w roku szkolnym 
2018/2019 w porównaniu z latami szkolnymi 2016/2017 i 2017/2018 dotyczył: języka 
polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, muzyki, plastyki, 
historii, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, geografii, chemii, wiedzy 
o społeczeństwie, biologii, edukacji dla bezpieczeństwa i doradztwa zawodowego. 

Natomiast zmniejszenie wymiaru etatów nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 
w porównaniu do lat poprzednich dotyczyło: przyrody, edukacji wczesnoszkolnej 
i zajęć artystycznych. 

(akta kontroli, str. 157) 

W sprawie przyczyn zmian w zatrudnieniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów 
Dyrektor Szkoły stwierdziła, że: (...) Wzrost zatrudnienia w wybranych przedmiotach 
wynika z ramowego planu nauczania i zwiększenia liczby oddziałów klas (IV-VIII 
z dziewięciu w roku szkolnym 2016/2017 do 13 w roku szkolnym 2018/2019). 
Zmniejszenie zatrudnienia w przypadku wybranych przedmiotów wynika ze zmian 
w ramowym planie nauczania oraz zmniejszenia oddziałów (I-III z dziewięciu w roku 
szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 do sześciu w roku szkolnym 2018/2019, oddziałów 

                                                      
8 Uchwala Nr RG.0007.182.2017 z dnia 2 lutego 2017 r. 
9 Uchwała nr 5/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Kobiórze z dnia 28 listopada 2017 r.  
w sprawie uchwalenia Statutu Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kobiórze. 
10 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. zwanej dalej „ustawą Prawo oświatowe lub prawem oświatowym”. 

Opis stanu 
faktycznego 
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gimnazjalnych z czterech w roku szkolnym 2017/2018 do dwóch w roku szkolnym 
2018/2019) (…). 

(akta kontroli, str. 158) 

W roku szkolnym 2018/2019 nie wystąpiło szczególne obciążenie nadgodzinami11 
nauczycieli uczących w Szkole. Większość z nich zatrudniona była powyżej pensum 
wynoszącym 18 godzin i nauczała kilku przedmiotów, do których posiadali 
udokumentowane uprawnienia i wyrażali na to pisemną zgodę, co było zgodne 
z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela12.  

 (akta kontroli, str. 157,161-174) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie wystąpiła sytuacja zwolnień nauczycieli w trybie 
art. 20 ustawy Karta Nauczyciela, wydanych przez Dyrektora Szkoły zgód na 
przeniesienie nauczyciela do innej szkoły w trybie art. 18 powołanej wyżej ustawy 
oraz polecenia organu prowadzącego w trybie art. 22 tej ustawy dotyczącego 
obowiązku podjęcia pracy w innej szkole celem uzupełnienia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru pensum. Przed i po 1 września 2017 r. nie występowały 
w Szkole przypadki zatrudnienia nauczycieli świadczących równocześnie pracę 
w innych szkołach13. 

Koszty zatrudnienia nauczycieli w latach budżetowych 2016-2018 (do końca 
października) wynosiły, odpowiednio: 1 415,1 tys. zł, 1 678,0 tys. zł, 1 962,7 tys. zł 
i wzrosły w porównaniu z rokiem 2016 o 18,6% w roku 2017 i o 38,7%  
do końca października 2018 r. Przyczynami tego wzrostu były: ustawowy wzrost 
wynagrodzeń14, zwiększenie przydziału godzin korekcyjno-kompensacyjnych15 
i rewalidacyjnych16 na podstawie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – 
pedagogicznych oraz zwiększenie przydziału godzin nauczycielom 
współorganizującym kształcenie specjalne na podstawie orzeczeń tych poradni 
stwierdzających autyzm i zespół Aspergera17.     

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że na bieżąco diagnozowała sytuację kadrową 
nauczycieli, współpracowała w tym zakresie z Dyrektorem Gimnazjum oraz 
organem prowadzącym i w związku ze zmianą ustroju oświaty nie wystąpiły żadne 
braki kadrowe, które wymagałyby podejmowania działań w tym zakresie.  

(akta kontroli, str. 175-176) 

Objęci badaniem nauczyciele zatrudnieni w Szkole18, posiadali odpowiednie  
do realizowanych zajęć edukacyjnych kwalifikacje, o których mowa w § 4 ust. 1  
pkt. 1 i w § 12 ust. 2 pkt. 2 lit.a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji  wymaganych  
od nauczycieli19. Ukończyli oni bowiem jednolite studia magisterskie na kierunku 
zgodnym z nauczanym przedmiotem. W przypadku jednego nauczyciela języka 
angielskiego, studia magisterskie ukończył on na dowolnym kierunku i legitymował 
                                                      
11 Powyżej 27 godzin w tygodniu. 
12 Dz. U. z 2018 r., poz. 967. 
13 tzw. „wędrujących nauczycieli”.  
14 O 1,3% w 2017 r. i 5,9% w 2018 r. 
15 11 opinii w 2016 r., 29 opinii w 2017 r. i 19 opinii w 2018 r. 
16 3 orzeczenia w 2016 r., 5 orzeczeń w 2017 r. i 8 orzeczeń w 2018 r. 
17 W roku szkolnym 2016/2017 nie realizowano godzin współorganizujących kształcenie specjalne, natomiast  
w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 godziny takie były organizowane odpowiednio dla 3 i 5 uczniów. 
18 Wyboru dokonano w odniesieniu do 10% nauczycieli klas IV-VIII, którym powierzono nauczanie w roku 
szkolnym 2018/2019. Badanie kwalifikacji i prawidłowości powierzenia zajęc, przeprowadzono w oparciu  
o zatwierdzony arkusz organizacyjny Szkoły wraz z aneksami oraz teczki osobowe pięciu nauczycieli. 
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 1575. 
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się świadectwem egzaminu z języka angielskiego w stopniu biegłym, o którym 
mowa w załączniku do powołanego rozporządzenia. Nauczyciele ci posiadali 
również przygotowanie pedagogiczne. 

(akta kontroli, str. 163-174, 177-178) 

W planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej na rok 2016, w dziale 801 – 
Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia 
nauczycieli,  zaplanowanao wydatki w kwocie 15,0 tys. zł. Na koniec tego roku 
wydatkowano środki w kwocie 7,5 tys. zł, tj. w 50,0% i sfinansowano nimi:  
zakupy materiałów szkoleniowych i informacyjnych (0,6 tys. zł), organizację  
szkoleń, seminariów i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli oraz szkolenia  
rady pedagogicznej (5,3 tys. zł), organizację wartsztatów metodycznych 
i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających 
z potrzeb edukacyjnych. 

(akta kontroli, str. 179-188) 

Niepełne wykorzystanie środków finansowych na szkolenie i doskonalenie 
zawodowe nauczycieli w 2016 r. wyjaśniła Dyrektor Szkoły i stwierdziła,  
że (…) W roku 2016 nastąpiło niepełne wykorzystanie środków finansowych na 
szkolenia i doskonalenie zawodowe spowodowane tym, że zaplanowaną tematykę 
szkoleń zrealizowano bezpłatnie. Szkolenia na temat: 
- „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych przepisów” 
przeprowadziła pedagog zatrudniona w Szkole, 
- „Zasad postępowania w przypadku wystąpień o charakterze terrorystycznym” 
przeprowadziła bezpłatnie Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie, 
- „Lekcje z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej (TIK)” 
przeprowadził nauczyciel informatyki, który wcześniej odbył szkolenie w tym 
zakresie i wykorzystuje technologię informatyczno-komunikacyjną (IK) na 
prowadzonych zajęciach (…) 

(akta kontroli, str. 189-190) 

W planie finansowym wydatków po zmianach Szkoły Podstawowej na rok 2017, 
zaplanowano środki finansowe na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w kwocie 14,8 tys. zł. Zaplanowane wydatki na ten cel w tym roku zostały wykonane 
w 95,3%, tj. w kwocie 14,1 tys. zł. 

(akta kontroli, str. 191-199) 

Zaplanowane na rok 2018 środki na wspieranie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w kwocie 24,2 tys. zł zostały wydatkowane na koniec października 
w kwocie 12,5 tys. zł, tj. w 52,0%. 

(akta kontroli, str. 200-207) 

Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole w kontrolowanym okresie podnosili 
swoją wiedzę ogólną i zawodową, uczestnicząc w szkoleniach związanych 
z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty i były one adekwatne do potrzeb 
Szkoły. 

Ukończyli np. studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki i biologii, 
surdopedagogiki i tyflipedagogiki, informatyki, edukacji i wspomagania osób 
z autyzmem i zespołem Aspergera a także uczestniczyli w szkoleniach Rady 
Pedagogicznej m.in. na temat „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”, „Dziecko 
z zespołem Aspergera w szkole”, „Nauczyciel funkcjonariuszem publicznym”, 
„Internetowe dylematy”. Nauczyciele ukończyli także różne kursy, warsztaty, 
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seminaria i konferencje20 i uczestniczyli w szkoleniach związanych  
z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty21 oraz brali udział w szkoleniach 
Rady Pedagogicznej22. 

(akta kontroli, str. 208-229) 

W Planach doskonalenia zawodowego nauczycieli i szkoleń Rady Pedagogicznej 
w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od listopada 2018 r. do maja 2019 r. 
zaplanowano szkolenia dotyczące m.in.: zasad stosowania RODO w placówkach 
oświatowych, bezpieczeństwa w szkole zgodnie z przepisami wchodzącymi w życie 
od 1 marca 2019 r., dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.                            

(akta kontroli, str. 230-236) 

Liczba godzin zaplanowanych w szkolnym planie nauczania sporządzonym dla klas: 
IV b, VI b i VII b szkoły podstawowej i III a gimnazjum23 w roku szkolnym 2017/2018, 
odpowiadała wpisom w dziennikach lekcyjnych tych klas i była zgodna z przepisami, 
tj. dla klas IV i VII szkoły podstawowej z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla 
publicznych szkół24, a dla klas VI szkoły podstawowej i gimnazjum, które w roku 
szkolnym 2017/2018 zakończyły cykl edukacyjny, z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
dla szkół publicznych. 

 (akta kontroli, str. 237-244) 

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązkowe zajęcia w Szkole dla części uczniów 
odbywały się w systemie częściowo zmianowym. W ogólnym planie lekcji dla klas 
od I do VIII i dla III klas gimnazjalnych zaplanowano lekcje w przedziale od godz. 
8.00 do 15.25. W przypadku klasy VIII a i b i VII b zajęcia z wychowania do życia 
w rodzinie odbywały się w poniedziałki, wtorki i środy w godz. od 7.10 do 7.55, 
a klasy I, II i III w niektóre dni tygodnia rozpoczynały naukę np. o 9.50, 10,45 i 11.50 
i kończyły najpóźniej o 15.2525. Duża rozpiętość w porze rozpoczynania zajęć 
lekcyjnych w tych klasach, naruszała zasady higieny pracy umysłowej uczniów. 
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole funkcjonowało 21 oddziałów a zajęcia 
odbywały się w 17 salach lekcyjnych26. Relacja liczby oddziałów klasowych do liczby 
                                                      
20 M.in. Edukacja regionalna w systemie szkolnym, Przygotowujemy do algebraizacji, Ćwiczenia twórczego 
pisania, Kreatywna edukacja o twórczym myśleniu, Nowoczesna biblioteka  we współczesnej szkole,  
Na lekcjach polskiego kreatywnie i z humorem. 
21 „Nowe prawo oświatowe a zmiany w pracy nauczycieli, „Wdrożenie nowej podstawyprogramowej 2017”, 
„Nauczanie języka polskiego dla klas IV-VIII wg nowej podstawy programowej”, „Dokonane i planowane zmiany 
w ustawach i rozporządzeniach regulujących funkcjonowanie edukacji”, „Jak analizować nową podstawę 
programową”, „Szkoła na nowej podstawie”, „Praktyczne wdrożenie założeń nowej podstawy programowej  
w pracy z klasami 1-3 nowej szkoły podstawowej”, „Wychowanie do życia w rodzinie w kontekście zmian  
w systemie oświaty – podstawa programowa”. 
22 Nauczyciel Funkcjonariuszem Publicznym, Internetowe dylematy, Dziecko z zespołem Aspergera w szkole, 
Bezpieczeństwo ucznia w szkole, Mam prawo do stawiania granic. 
23 Wybranych losowo. 
24 Dz. U. z 2017 r. poz. 703. 
25 W poniedziałek klasa kl. I c i II a rozpoczynała zajecia o godzinie 9.50 a kończyła o godz. 13.35 klasa II b 
rozpoczynała zajecia o godz. 10.45 a kończyła o godz. 14.30. We wtorek kl. I a rozpoczynała zajecia o godz. 
10.45 a kończyła o godz. 15.25, kl. I b rozpoczynała zajecia o godz. 8.55 a kończyła o 12.35, kl. III a 
rozpoczynała zajęcia o godz. 10.45 a kończyła o godz. 14.30. W środę kl. I b rozpoczynała zajęcia o godz. 9.50 
a kończyła o godz. 14.30 i III a rozpoczynała zajęcia o godz. 10.45 a kończyła o godz. 15.25. W czwartek kl. I c 
rozpoczynała zajęcia o godz. 9.50 a kończyła o godz. 14.30 a kl. I b i II a rozpoczynały zajęcia 10.45 i kończyły  
o 14.30. W piątek kl. I a rozpoczynała zajęcia o 10.45 i kończyła o 14.30, kl. I b i II a rozpoczynały zajęcia  
o godz. 8.55 i kończyły o 13.35, kl. I c rozpoczynała zajęcia o godz. 11.50  kończyła o 15.25 i III a rozpoczynała 
o godz. 9.50 a kończyła o 14.30. 
26 Nie uwzględniono 2 sal gimnastycznych, w których odbywały się zajęcia z wychowania fizycznego. 
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sal lekcyjnych27 w roku szkolnym 2017/2018 wynosiła 1,18 a w roku szkolnym 
2018/2019 nieznacznie się zwiększyła wynosiła 1,24. 

(akta kontroli, str. 245-249) 

W wyjaśnieniach przyczyn organizowania uczniom obowiązkowych zajęć przed 8.00 
rano oraz wzrostu współczynnika zmianowości  z 1,18 w roku szkolnym 2017/2018 
do 1,24 w roku szkolnym 2018/2019 Dyrektor Szkoły podała, że: (…) Organizowanie 
zajęć na tzw. zeówkach odbywa się za zgodą rodziców. Rodzice wolą, aby uczeń 
rozpoczynał zajęcia wcześniej, co wiąże się z wcześniejszym powrotem do domu 
i możliwością odpoczynku oraz przygotowania się do lekcji w dniu następnym. 
„Zerówki” są sporadyczne i dotyczą przede wszystkim klas najstarszych. Liczba 
oddziałów klasowych w roku szkolnym uległa zwiększeniu z 20 w roku szkolnym 
2017/2018 do 21 w roku szkolnym 2018/2019, dlatego, że w roku szkolnym 
2017/2018 opuściły szkołę 2 trzecie klasy gimnazjum a z dniem 1 września 2018 r. 
rozpoczęły naukę 3 klasy pierwsze szkoły podstawowej. W roku szkolnym 
2018/2019 zaadaptowano na pomieszczenia lekcyjne dotychczasowy gabinet 
pedagoga szkolnego, a biblioteka gimnazjalna została przeniesiona i połączona 
z biblioteką szkoły podstawowej, dając w efekcie kolejną salę lekcyjną (…) 

(akta kontroli, str. 250-252) 

Organizacja kształcenia pięciu oddziałów wszystkich klas28 w latach szkolnych 
2016/2017 i 2018/2019 była zgodna z zasadami higieny procesu nauczania i nie 
uległa pogorszeniu. W planach zajęć szkolnych uwzględniono fizjologiczny rytm 
aktywności ucznia, jego wydolność w układzie dziennym i tygodniowym. Lekcje 
rozłożone były równomiernie zarówno pod względem liczby godzin jak i stopnia 
trudności przedmiotów, unikano bowiem komasowania w jednym dniu przedmiotów 
takich jak: matematyka, fizyka i chemia a drugiego dnia wychowanie fizyczne, 
rysunki i zajęcia techniczne i umieszczania tuż po sobie przedmiotów o zbliżonych 
treściach lub pokrewnej tematyce. Przedmioty humanistyczne umieszczane były 
w planie lekcji na przemian z przedmiotami ścisłymi, z wyjątkiem przypadków 
łączenia zajęć z matematyki i chemii dla klasy III b gimnazjalnej zaplanowanych 
i realizowanych we wtorek na szóstej i siódmej godzinie lekcjyjnej oraz dla klasy 
VII a zaplanowanych i realizowanych w czwartek na pierwszej i drugiej godzinie 
lekcyjnej. Zajęcia z chemii i fizyki dla klasy VIII a były zaplanowane i realizowane 
w czwartek na szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej a w piątek lekcje z matematyki 
i fizyki w tej klasie odbywały się na drugiej i trzeciej lekcji. Zajęcia w poszczególnych 
dniach tygodnia nie zawsze rozpoczynały się o stałej porze co opisano wyżej. 
Zajęcia z matematyki, fizyki, chemii wymagające zwiększonej koncentracji, z reguły 
były planowane i realizowane przed szóstą godziną lekcyjną. Wyjątkiem były klasy: 
V a, dla której lekcje matematyki zaplanowano we wtorek po szóstej lekcji oraz  
ww. klasy III b gimnazjalna, dla której lekcje z chemii zaplanowano po szóstej 
godzinie zajęć a w środę z fizyki po szóstej godzinie zajęć i VIII a, dla której zajęcia  
z fizyki zaplanowano w czwartek na siódmej lekcji. 

(akta kontroli, str. 245-249) 

W złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Szkoły stwierdziła, że (…) Jednakowa pora 
rozpoczynania zajęć przez wszystkie klasy jest uzależniona przede wszystkim od 
stosunku sal lekcyjnych do ilości klas w szkole. Mniejsza liczba sal niż oddziałów 
klasowych jest jednym z powodow rozpoczynania zajęć o różnych porach. Poza tym 
na różne godziny rozpoczynania zajęć wpływa podział na grupy w klasach na 

                                                      
27 Zwana dalej „współczynnikiem zmianowości”. 
28 Klasa IV a, V b, VII a, VIII a, III b gimnazjalna wybranych losowo z 21 funkcjonujących w Szkole. 
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lekcjach języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. Biorąc pod uwagę 
wszystkie potrzeby dla zrelizowania zajęć i występowanie niedoborów bazy 
lokalowej trudno ułożyć plan w taki sposób, aby godziny wymagające większej 
koncentracji zaplanować wyłącznie do szóstej godziny lekcyjnej. Poza tym, 
w przypadku, gdy klasa rozpoczyna zajęcia później niż o godzinie 8.00 cały cykl 
lekcji jest przesunięty. Na plan lekcji, jego ułożenie wpływa także wzrost klas 
starszych o klasy gimnazjalne, w których także realizowane są zajęcia z podziałem 
na grupy (…). 

(akta kontroli, str. 250-252) 

Przerwy lekcyjne pomiędzy zajęciami wynosiły 10 minut a przerwa na spożycie 
posiłku pomiędzy czwartą a piatą lekcją trwała 20 minut. 

(akta kontroli, str. 245-249) 

W roku szkolnym 2016/2017 w klasach: IV a, V b i VI b29 wszystkie zaplanowane 
zajęcia z języka polskiego, muzyki, plastyki, przyrody, informatyki oraz wychowania 
fizycznego odbywały się w pracowniach przedmiotowych. 

(akta kontroli, str. 253-263) 

W roku szkolnym 2018/2019 dostęp do pracowni przedmiotowych dla 
poszczególnych klas nie zmnieszył się. Zajęcia z muzyki, historii, wiedzy 
o społeczeństwie, przyrody, chemii, fizyki, informatyki i wychowania fizycznego  
dla klas: IV a, V b, VI b, VIIa, VIII a i III b gimnazjalnej30 zaplanowane do realizacji 
w tygodniowym planie lekcji na ten rok, prowadzone były w pracowniach 
przedmiotowych. 

(akta konroli, str.264-291)    

W roku szkolnym 2016/2017 w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w celu 
rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego, w Szkole prowadzono 
17 różnego rodzaju kółek zainteresowań, na które przeznaczono 38 godzin 
tygodniowo. W roku szkolnym 2017/2018 na taką samą liczbę kółek przeznaczono 
45 godzin w tygodniu. W roku 2018/2019 oferta zajęć pozalekcyjnych w tym 
zakresie zmalała do 15 kółek zainteresowań realizowanych na 41 godzinach 
w tygodniu. Zrezygnowano w tym roku szkolnym z prowadzenia kółka 
matematycznego i polonistycznego w zamian realizwane były zajęcia z języka 
niemieckiego i gry planszowe w wymiarze po jednej godzinie w tygodniu. W tym 
roku szkolnym zrezygnowano również z prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie31, określonych w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach32. Zmniejszono również tygodniową liczbę godzin 
przeznaczonych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: w edukacji wczesnoszkolnej 
z ośmiu godzin tygodniowo w roku szkolnym 2016/2017 i siedmiu godzin w roku 
2017/2018 do sześciu godzin w roku szkolnym 2018/2019, z języka polskiego 
z siedmiu godzin w roku 2017/2018 do trzech godzin w roku 2018/2019 oraz 
z języka angielskiego z siedmiu godzin tygodniowo w roku 2017/2018 do trzech 
godzin w roku 2018/2019. Zwiększeniu natomiast uległa tygodniowa liczba godzin 
przeznaczonych na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka 

                                                      
29 Wybranych do kontroli losowo. 
30 Wybranych do kontroli losowo. 
31 Zajęcia takie w wymiarze 2 odzin tygodniowo prowadzone były w roku szkolnym 2017/2018. 
32 Dz. U. z 2017 r. poz. 1591 zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej”. 
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niemieckiego33. Uczniom klas VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjum 
zaoferowano w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia przygotowujące do egzaminów 
z siedmiu przedmiotów34 w łącznym wymiarze tygodniowym 15 godzin. Tygodniowa 
liczba godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wzrosła z siedmiu i sześciu 
w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 do 13 godzin w roku szkolnym 
2018/2019 a zajęć rewalidacyjnych w tych latach odpowiednio z dziewięciu  
i 23 do 28 godzin w tygodniu. 

(akta kontroli, str. 292-293) 

W wyjaśnieniu przyczyn uboższej oferty zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 
2018/2019 prowadzonych w celu rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu 
wolnego, zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego i z języka 
angielskiego Dyrektor Szkoly stwierdziła, że (…) zmniejszenie godzin zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych w klasach I-III wynika z mniejszej liczby klas edukacji 
wczesnoszkolnej w roku szkolnym 2018/2019 w stosunku do lat minionych: w roku 
szkolnym 2016/2017 – 8 klas I-III, w roku szkolnym 2017/2018 – 7 klas I-III w roku 
szkolnym 2018/2019 – 6 klas I-III. Stąd wynika zmniejszony wymiar realizowanych 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Wymiar zajęć pozalekcyjnych z języka 
polskiego został zmniejszony, gdyż w roku szkolnym 2018/2019 nie jest 
kontynuowane redagowanie szkolnej gazetki „Kleks”. Wieloletnie prowadzenie tych 
zajęć nie przyniosło oczekiwanych efektów. Pomimo starań i motywacji uczniowie 
nie byli zainteresowani szkolną gazetką, dlatego jej redagowanie zostało 
zakończone. Zajęcia z uczniem szczególnie zdolnym są prowadzone poza ramówką 
określona w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. z uczennicą, która 
dwukrotnie w latach 2016/2017 i 2017/2018 została finalistką konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty 
w Katowicach, a w roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikowała się do etapu 
rejonowego, który poprzedza etap wojewódzki. Rodzaj organizowanych zajęć 
pozalekcyjnych jest przede wszystkim wynikiem potrzeb uczniów. Ich oferta jest 
modyfikowana w każdym roku szkolnym, stąd też zmienność realizowanych form 
oraz liczby godzin (…).    

(akta kontroli, str. 294-296) 

Objęte kontrolą zajęcia wspomagające z edukacji wczesnoszkolnej i z matematyki 
oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne były zorganizowane w roku 
szkolnym 2018/2019  w sposób zgodny z przepisami powołanego wcześniej 
rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Liczba godzin zrealizowanych zajęć odpowiadała ustalonej przez 
Dyrektora Szkoły, w myśl § 6 ust. 2 pkt. 4 i 5 powołanego wyżej rozporządzenia 
a liczba uczestników zajęć odpowiadała liczbie określonej w tym rozporządzeniu. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zorganizowane dla uczniów klas IV-VII  
i III gimnazjum, mających trudności w nauce matematyki oraz dla uczniów klas I- III 
objętych edukacją wczesnoszkolną, nie kolidowały z tygodniowym rozkładem  
zajęć lekcyjnych a wymiar zrealizowanych w tygodniu godzin (osiem z matematyki  
i sześć z edukacji wczesnoszkolnej) odpowiadał  tygodniowej liczbie godzin 
ustalonej w roku szkolnym 2018/2019 przez Dyrektora Szkoły. W zajęciach 
uczestniczyło od dwóch do siedmiu uczniów. 

                                                      
33 W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia wyrównawcze z matematyki prowadzone były przez 2 godziny  
w tygodniu, a w kolejnych latach szkolnych 4 i 8 godzin w tygodniu. 
34 Język polski 5 godzin, matematyka i język angielski po 3 godziny i po 1 godzinie: z języka niemieckiego, 
chemii, biologii, historii.  
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Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas  
od I-III i III gimnazjum nie kolidowały z tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych 
a wymiar zrealizowanych w tygodniu godzin (13 godzin i 28 godzin) odpowiadał  
tygodniowej liczbie godzin ustalonej w roku szkolnym 2018/2019 przez Dyrektora 
Szkoły. W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczyło od dwóch do 
siedmiu uczniów a w zajęciach rewalidacyjnych od jednego do czterech uczniów. 

(akta kontroli, str. 297) 

W czerwcu 2017 r. zespoły nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedmiotów 
humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, wychowania fizycznego oraz 
nauczyciele fizyki, biologii i chemii, wnioskowali do Dyrektora Szkoły o dopuszczenie 
do użytku szkolnego nowych programów nauczania i podręczników m.in. dla klas I, 
IV i VII odpowiadających nowe podstawie programowej. 

Dyrektor Szkoły dopuściła do realizacji programy zawarte w „Szkolnym zestawie 
programów nauczania oraz podręczniki szkolne wraz z materiałami ćwiczeniowymi, 
na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 22 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 298-323) 

Przed rozpoczęciem nauki w roku szkolnym 2017/2018 wszyscy uczniowie klas I  
(40 uczniów), IV (67 uczniów) i VII (49 uczniów) a w roku szkolnym 2018/2019 
uczniowie klas II (43 uczniów) i VIII (49 uczniów), otrzymali podręczniki i materiały 
edukacyjne. Rodzice tych uczniów potwierdzali odbiór kompletu podręczników 
i oświadczali, że zapoznali się ze Szkolnym regulaminem korzystania z darmowych 
podręczników i materiałów edukacyjnych oraz zobowiązali się do jego 
przestrzegania. 

(akta kontroli, str.324-325) 

 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku ze zmianami 
w systemie oświaty. 

 
W salach lekcyjnych dla klas I-III znajdowały się części edukacyjne wyposażone 
w stoliki, krzesła i tablice oraz części rekreacyjne z dywanem lub wykładziną. Sale 
lekcyjne dla klas III wyposażone były w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne 
do prowadzenia zajęć m.in. liczmany, sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem 
do internetu, zabawki dydaktyczne a uczniowie mieli możliwość pozostawienia 
swoich rzeczy na oznakowanych półkach. Wyposażenie pomieszczeń odpowiadało 
wymogom określonym w podstawie programowej z 2012 r. 

Sale, w których odbywała się nauka języka obcego nowożytnego dla klas I-II 
wyposażone były w słowniki, pomoce wizualne, odtwarzacze płyt CD, komputer 
z dostępem do internetu, tablice interaktywne, zgodnie z podstawą programową 
z 2017 r. 

(akta kontroli str.326-335) 

Sale, w których prowadzone były zajęcia z języka obcego nowożytnego, muzyki, 
plastyki, wychowania fizycznego oraz zajęcia komputerowe były wyposażone 
w pomoce dydaktyczne potrzebne do zajęć z przedmiotów znajdujących się 
w podstawie programowej z 2012 r. dla klas V. 

W sali, w której prowadzono zajęcia muzyczne znajdował się komputer z łączem 
internetowym, pianino, sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłaśniania dźwięku. 

Opis stanu 
faktycznego 
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W sali, w której prowadzone były lekcje języków obcych znajdowały się potrzebne 
do nauki języków obcych słowniki, odtwarzacz płyt CD oraz komputer z łączem 
internetowym. 

Dwie pracownie informatyczne wyposażone były w osobne komputery z dostępem 
do internetu dla każdego ucznia. 

Szkoła zapewniła uczniom wszystkich klas możliwość korzystania z urządzeń 
sportowych i rekreacyjnych. Lekcje wychowania fizycznego prowadzone były 
w dwóch salach gimnastycznych wyposażonych w urządzenia i sprzęt sportowy 
oraz na dwóch boiskach do piłki nożnej, boisku do piłki ręcznej oraz na bieżni 
prostej, skoczni i ścianie wspinaczkowej. Liczba zajęć wychowania fizycznego 
prowadzonych w salach gimnastycznych i na wolnym powietrzu prowadzonych 
w roku szkolnym 2018/2019, nie zmniejszyła się w stosunku do liczby zajęć w sali 
gimnastycznej i na boiskach przed 1 września 2017 r. 

(akta kontroli, str. 326-335) 

Sale lekcyjne dla klas IV, V, VII i VIII wyposażone były w pomoce dydaktyczne 
i przedmioty potrzebne do zajęć znajdujących się w podstawie programowej 
z 2017 r. W pracowniach przedmiotowych i salach do nauki: biologi, chemii, 
matematyki, fizyki, języka polskiego, języków obcych, geografii, historii i wiedzy 
o społeczeństwie, informatyki, przyrody, plastyki, techniki znajdowały się 
odpowiednio: projektory multimedialne, tablice interaktywne, komputery z głośnikami 
i z dostępem do internetu, sprzęt laboratoryjny, preparaty mikroskopowe oraz 
modele obrazujące elementy organizmu człowieka, sprzęty i odczynniki chemiczne, 
literatura tematyczna. Sala przeznaczona do prowadzenia zajęć z muzyki 
wyposażona była ponadto w pianino, instrumenty perkusyjne, flety, tablicę 
z pięciolinią, sprzęt do odtwarzania, nagrywania dźwięku, bibliotekę muzyczną 
i plansze dydaktyczne. 

 (akta kontroli, str. 326-335) 

Meble szkolne (krzesła i stoły) w pomieszczeniach, w których odbywały się zajęcia 
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla 20 uczniów klasy I a i 23 uczniów 
klasy VII a35, były na trwale oznakowane numerami rozmiaru i odpowiadały normie 
PN-EN 1729-1:2016-02, w której określono wymiary krzeseł i stołów przewidzianych 
do użytku w instytucjach edukacyjnych. 

(akta kontroli str.336-339) 

Dyrektor Szkoły w latach 2017-2018 przeprowadzał kontrole dotyczące zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do 
Szkoły36, spełniając wymóg § 3 ust. 1 rozporządenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placowkach37. Kontrole dotyczyły całej przestrzeni 
szkolnej i nie stwierdzono nieprawidowości, a kopie protokołów były przekazywane 
organowi prowadzącemu, zgodnie z § 3 ust. 2 powołanego wyżej rozporządzenia.  

(akta kontroli, str. 384-411) 

Kontrole sanitarne przeprowadzone w Szkole w tym okresie przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach38 w zakresie przygotowania 

                                                      
35 Do kontroli wybrano losowo klasy I a i VII a. 
36 W roku 2016 r. przegląd taki był przeprowadzony w dniu 31 sierpnia 2016 r.  W roku 2017 r. przeglądu 
dokonano dwukrotnie: 30 stycznia 2017 r. i 22 sierpnia 2017 r. a w roku 2018 r. w dniach: 12 lutego i 30 sierpnia. 
37 Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm. 
38 Zwanego dalej „PPIS”. 
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placówki do nowego roku szkolnego39 oraz oceny stanu sanitarnego Szkoły a także 
przestrzegania ustawy o zakazie palenia40 nie stwierdziły nieprawidowości i nie 
sformułowano uwag, zaleceń ani wniosków. W ocenie PPIS wyposażenie i szkolny  
sprzęt meblowy był w dobrym stanie, meble posiadały atesty lub certyfikaty,  
a zajęcia były prowadzone w systemie jednozmianowym.  

(akta kontroli, str. 326-335, 340-363) 

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole utworzono gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej czynny we wtorki, środy i piątki w godzinach od 9.00  
do 15.00. W myśl §§ 27, 29 i 36 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą41, 
gabinet wyposażony był w umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozowniki 
z mydłem w płynie i ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki a meble i podłogi umożliwiały 
ich dezynfekcję. 

(akt kontroli, str.326-331) 

W Szkole zapewniono uczniom możliwość korzystania ze świetlicy czynnej 
w godzinach od 6.30 do 16.30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne. 
Liczebność grup świetlicowych nie przekraczała 25 uczniów na jednego 
nauczyciela, a uczniom klas I-III zorganizowano odrębne zajęcia świetlicowe. 
Informacje dotyczące prowadzenia świetlicy były zawarte w arkuszu organizacyjnym 
Szkoły, a sposób funkcjonowania świetlicy określał Regulamin świetlicy szkolnej, 
który był składową częścią Statutu Szkoły.Roczny plan pracy świetlicy uchwalony 
został przez Radę Pedagogiczną na początku roku szkolnego 2018/2019. 

(akta kontroli, str.326-335, 364-379)   

Miejsce do spożywania gorących posiłków wydzielono w świetlicy szkolnej, a posiłki 
wydawane były w godzinach od 11.25 do 11.50 dla klas od I-V szkoły podstawowej 
i od 12.25 do 12.50 dla klas od VI-VIII szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych. 

(akta kontroli, str. 326-335, 364-367) 

W godzinach zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie mogli korzystać 
z biblioteki szkolnej42. Zasoby biblioteki były dostępne i zapewniały dostęp do lektur 
zgodnych z nową podstawą programową. Biblioteka szkolna działała na podstawie 
Regulaminu pracy biblioteki, który był częścią składową Statutu Szkoły. 

(akta kontroli, str. 326-331, 380-381, 104-151)  

Szkoła nie dysponowała placem zabaw. Dyrektor Szkoly wyjaśniła, że (…) gminny 
plac zabaw znajduje się w pobliżu Szkoły, uczniowie korzystają z tego placu 
wychodząc pod opieką nauczyciela, gdyż jego usytuowanie daje taką możliwość. 
Plac spełnia wymogi bhp (…). 

(akta kontroli, str. 382-383) 

 

                                                      
39 Protokół kontroli nr 310/1217/NS/HD/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r.   i  Protokół nr 391/1217/NS/HD/18 z dnia 
29 sierpnia 2018 r. 
40 Protokół kontroli nr 401/1217/NS/HD/17 z dnia 7 listopada 2017 r. i  Protokół nr 438/1217/NS/HD/18 z dnia  
10 października 2018 r. 
41 Dz. U. z 2012 r. poz.. 739. 
42 Biblioteka czynna była od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 i w czwartek od godz. 10.00  
do 16.00. 
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W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
NIK ocenia pozytywnie zmianę warunków organizacyjnych i lokalowych Szkoły 
w związku z nowymi uregulowaniami w systemie oświaty.  

 

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

W związku z tym, że od początku funkcjonowania Szkoła była z założenia  
szkołą podstawową i spełniała wymagania wynikające z wprowadzonych zmian  
w systemie oświaty, Dyrektor Szkoły nie przeprowadziła analizy potrzeb Szkoły i nie 
występowała do organu prowadzącego z wnioskami dotyczącymi zdiagnozowanych 
potrzeb Szkoły. 

(akta kontroli str.412-413) 

Współpraca Dyrektora Szkoły z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrożenie  
zmian w systemie oświaty miała charakter obligatoryjny. Śląski Kurator Oświaty 
zatwierdzał szkołom arkusze organizacyjne szkoły przystosowane do nowego 
ustroju szkolnego. 

(akta kontroli str.414-415) 

Ponadto, Dyrektor Szkoły brała udzial w organizowanych przez Kuratorium Oświaty 
spotkaniach z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjów w celu przedstawienia 
zagadnień związanych ze zmianą w systemie edukacji. W ramach wdrożenia  
tych zmian odbywały się spotkania z przedstawicielami organu prowadzącego,  
na których omawiano sytuację lokalową i bazową Szkoły oraz kwestie zatrudnienia 
kadry pedagogicznej, a także pracowników administracji i obsługi. Dyrektor Szkoły 
uczestniczyła w szkoleniach dotyczących zmian ustroju w oświacie organizowanych 
dla Rady Pedagogicznej.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie podejmowała innych działań w ramach współpracy 
z instytucjami na rzecz wprowadzenia zmian w systemie oświaty z uwagi na to,  
że nie były konieczne. 

(dowód: akta kontroli, str. 412-413) 

NIK ocenia pozytywnie współpracę Dyrektora Szkoły z instytucjami przy 
wprowadzaniu zmian wynikających z reorganizacji systemu oświaty. 

  

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli  
nie formułuje uwag i wniosków do przedstawionej oceny. 

 

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 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 

OCENA CZĄSTKOWA 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 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. 

 

 

Katowice, dnia 11 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler nadzorujący 

Gabriela Tutak 

Doradca ekonomiczny 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


