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I. Dane identyfikacyjne 
VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka 
Ul. Ludwika Zamenhofa 15, 41-200 Sosnowiec 
 

Joanna Napora-Ćmachowska, p.o. Dyrektora, od 1 września 2018 r.1 
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 
Marek Wiewiórkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2  
w Sosnowcu2, do 31 sierpnia 2018 r. 
Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty  

 

2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

 

 

Joanna Paliga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/321/2018 z 23 października 2018 r.  

(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Zwana dalej: „Dyrektor”. 
2 Dalej: „ZSO nr 2”. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
VI Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu5 było przygotowane do przyjęcia 
skumulowanego rocznika w przyszłym roku szkolnym pod względem lokalowym 
i kadry nauczycielskiej, nie zapewniono natomiast odpowiedniego wyposażenia sal 
lekcyjnych oraz stanu zaplecza sportowego. 
 
Decyzją  Urzędu Miasta Sosnowiec, z dniem 1 września 2018 r. Szkoła zmieniła 
siedzibę i przeprowadziła się do budynku uprzednio zajmowanego przez Gimnazjum 
nr 13, co z uwagi na jego powierzchnię i liczbę sal lekcyjnych, pozwoli na przyjęcie 
skumulowanego rocznika w przyszłym roku szkolnym. Zatrudnieni w Szkole 
nauczyciele posiadali kwalifikacje odpowiednie do prowadzonych zajęć,  
a Dyrektor diagnozowała potrzeby Szkoły i zatrudnionych w niej pracowników.  

W Szkole nie zapewniono jednak wyposażona w sprzęt umożliwiający pełną 
realizację podstawy programowej liceum ogólnokształcącego6. Wyposażenie to  
nie jest również wystarczające dla realizacji nowej podstawy programowej7, która 
w Liceum zacznie obowiązywać w kolejnym roku szkolnym. 
NIK zauważa, iż do tego stanu przyczyniła się niewłaściwa organizacja przez organ 
prowadzący tj. Urząd Miasta w Sosnowcu przeniesienia Szkoły do nowego obiektu. 
Pełniąca od 1 września 2018 r. obowiązki Dyrektora Szkoły we wrześniu 2018 roku 
podjęła działania w celu pozyskania dodatkowych środków na doposażenie szkoły, 
które przyniosły wymierny skutek.  
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 
1.1  
Liceum do końca roku szkolnego 2017/2018 funkcjonowało jako Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w budynku współdzielonym ze Szkołą Podstawową nr 45. 
Począwszy od roku szkolnego 2018/2019, Liceum zostało przeniesione do budynku 
w którym do końca sierpnia 2018 r. mieściło się Gimnazjum nr 13 i do końca tego 
roku szkolnego liceum będzie funkcjonowało z oddziałami gimnazjalnymi. 

(akta kontroli str.187-188) 

W roku szkolnym 2018/2019 w budynku funkcjonowało 13 oddziałów licealnych oraz 
trzy oddziały gimnazjalne. W ramach Liceum funkcjonowało pięć klas I i po cztery 
klasy II i III. W Szkole uczyło się łącznie 455 uczniów8, z tego 84 w klasach 
gimnazjalnych. Łączna liczba uczniów I klas licealnych  to 151, klas II – 117, a klas 
III - 103. 

(akta kontroli str.4) 

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

opisowej. 
5 Zwane dalej : „Szkołą” lub „Liceum”. 
6 Rozporządzenie Miinistra Edukacji z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 ze zm.), dalej: 
„obecna podstawą programową”. 
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 467), dalej: 
„nowa podstawą programową”. 
8 Stan na 10 października 2018 r. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Na wszystkich poziomach nauczania licealnego funkcjonowały profile:  
− obecne klasy I – matematyczno-politechniczny, biologiczno-chemiczny, 

lingwistyczny i dziennikarski. Obecna pierwsza klasa Liceum posiadała 
dodatkową klasę łączoną biologiczno-chemiczną i lingwistyczną, 

− obecne klasy II – matematyczno-politechniczna, biologiczno-chemiczna, 
lingwistyczna i dziennikarsko-społeczna, 

− obecne klasy III - matematyczno-politechniczna, biologiczno-medyczna, 
prawno-dziennikarska i klasa łączona matematyczno-ekonomiczna 
i bilogiczno-chemiczna. 

Liceum prowadziło nauczanie na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, fizyki, 
matematyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto prowadzone  
było nauczanie na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego, niemieckiego, 
francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego. 
121 kandydatów do szkoły na rok 2018/2019 (obecne klasy I), wskazało Liceum jako 
szkołę pierwszej preferencji, a przyjętych zostało 149 uczniów. Liczebność klas 
pierwszych wynosiła od 27 do 32 uczniów. 
101 kandydatów do szkoły na rok 2017/2018 (obecne klasy II), wskazało Liceum 
jako szkołę pierwszej preferencji, a przyjętych zostało 109 uczniów. Liczebność klas 
pierwszych wynosiła od 21 do 31 uczniów.  
102 kandydatów do szkoły na rok 2016/2017 (obecne klasy III), wskazało Liceum 
jako szkołę pierwszej preferencji  i 102 osoby zostały przyjęte. Liczebność klas 
pierwszych wynosiła od 22 do 31 uczniów9.  

(akta kontroli str. 9-15) 

Na rok szkolny 2019/2020 zaplanowano do uruchomienia osiem oddziałów, w tym 
cztery dla absolwentów gimnazjów i cztery dla absolwentów szkół podstawowych 
(w obu przypadkach planowane było przyjęcie 128 uczniów, czyli łącznie 256 osób; 
średnio na klasę przypadać będzie 32 uczniów). W roku szkolnym 2018/2019 
w szkole funkcjonowały cztery klasy III liceum i trzy klasy III gimnazjum. Według 
stanu na 10 października 2018 r., w III klasie gimnazjum i III klasie liceum uczyło się 
187 uczniów. W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła planuje przyjąć o 79 uczniów 
więcej aniżeli rocznik, który w roku 2019 opuści szkołę10 i 153 uczniów więcej aniżeli 
uczniów Liceum, którzy zakończą naukę11.  

(akta kontroli str. 4, 16) 

W przyszłym roku szkolnyjm zaplanowano uruchomienie w szkole dla obu grup 
absolwentów (szkoły podstawowej i gimnazjum) po cztery profile: matematyczny 
z elementami informatyki, lingwistyczny, biologiczno-chemiczny i dziennikarski. 
Profile te były analogiczne do obecnie funkcjonujących.  
Jak wyjaśniła Dyrektor, analizy dotyczące możliwości przyjęcia do szkół 
skumulowanego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 nie odbywały się na poziomie 
szkoły. Szkoła przekazywała organowi nadzoru informację o liczbie planowanych 
oddziałów i liczbie uczniów możliwych do przyjęcia. Ponadto wyjaśniła, że 
w przypadku większego zainteresowania ofertą Szkoły w przyszłym roku szkolnym, 
istnieje możliwość uruchomienia dziewiątego oddziału (w ramach klas pierwszych). 

(akta kontroli str.187-188) 

                                                      
9 P.o. Dyrektora Szkoły nie posiadała w czasie przeprowadzania kontroli informacji o liczbie kandydatów  
na poszczególne profile. 
10 Co stanowi 42,2% więcej uczniów przyjętych w stosunku do uczniów kończących naukę. 
11 Co stanowi 148,5% więcej uczniów przyjętych do Liceum w stosunku do uczniów Liceum kończących naukę. 
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1.2  
Szkoła zlokalizowana była w spokojnej okolicy, bez ruchliwych dróg w najbliższym 
sąsiedztwie. Szkoła posiadała 50 pomieszczeń, z czego 22 to obecnie sale lekcyjne. 
Pozostałe pomieszczenia to m.in. dwie sale gimnastyczne (jedna duża i jedna 
mała12), stołówka, szatnie, gabinet doradcy zawodowego i psychologa szkolnego.  
Wyposażenie czterech z 22 sal lekcyjnych było wystarczające dla  pełnej realizacji 
obecnej i nowej podstawy programowej (sale przeznaczone do nauki języka 
polskiego13). Sale te zostały wyposażone w rzutniki i ekrany. Wyposażenie 
pozostałych 18 sal  oraz biblioteki szkolnej i stan sali gimnastycznej zostały opisane 
w sekcji „Stwierdzone nieprawidłowości”. 
W szkole znajdowało się 510 szafek uczniowskich.  
W stołówce było ok. 50 - 55 miejsc siedzących. Obiady wydawane były na dwóch 
przerwach i korzystało z nich 100 - 110 uczniów. W nowym roku szkolnym, kiedy 
zgodnie z planem przyjętych zostanie dodatkowo około 80 osób, wg oświadczenia 
p.o. Dyrektora, podejmowane będą działania mające na celu dostosowanie 
organizacji wydawania obiadów do liczby uczniów zainteresowanych korzystaniem 
z nich.                                                                                                                                                         

(akta kontroli str.18) 

W budynku szkolnym funkcjonuje 16 oddziałów, a w przyszłym roku zaplanowano 
funkcjonowanie 17. Stosunek liczby oddziałów do liczby sal dydaktycznych w obu 
przypadkach jest mniejszy od 1. Zajęcia  lekcyjne w obecnym roku szkolnym 
rozpoczynały się od godziny 8.00, a kończyły o 15.15. Wyjątkiem były zajęcia  
etyki dla dwóch klas gimnazjum, które rozpoczynały się w jednym dniu tygodnia 
o godzinie 7.00. 

(akta kontroli str.18, 64-79) 

Dyrektor szkoły funkcjonującej wcześniej w budynku (Gimnazjum nr 13) 
zajmowanym obecnie przez Liceum, przeprowadziła w sierpniu 2018 r. kontrolę, 
o  której mowa w § 3 ust. 1 oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach14. W czerwcu 2018 r.  
kontrolę przeprowadziła Państwowa Inspekcja Sanitarna.  Dyrektor Liceum w dniu 
4 września 2018 r. przeprowadziła wraz z konserwatorem kontrolę techniczną 
urządzeń metalowych na boiskach. Nieprawidłowości nie stwierdzono.  

(akta kontroli str.83-94) 

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sosnowcu 
przeprowadzona 27 marca 2017 r. w budynku przy ul. Zamenhoffa 15 skutkowała 
zarządzeniem, zgodnie z którym należało zapewnić równą nawierzchnię przejścia 
z budynku na teren boiska zewnętrznego (termin wykonania 31 sierpnia 2018 r.). 
Dyrektor znajdującego się wówczas w tym budynku Gimnazjum nie wykonała 
zalecenia. Dyrektor Liceum zwróciła się do Inspektoratu Sanitarnego o prolongatę 
terminu do 30 września 2019 r., na co uzyskała zgodę. Zabezpieczone zostały 
również środki w budżecie na 2018 r. na ten cel. 

(akta kontroli str.95-108) 

                                                      
12 Wielkości sali do aerobiku, wyposażona w lustra. 
13 Sale nr 8, 9, 25 i 27 
14 Dz. U. 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm. 
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Dyrektor zwracała się pisemnie do organu prowadzącego o zwiększenie budżetu 
Szkoły o środki finansowe niezbędne do uzupełniania brakującego wyposażenia 
i poprawy warunków lokalowych15.  

W ww. pismach Dyrektor zwracała uwagę m.in. na brak pracowni fizycznej (szkoła 
prowadzi nauczanie na poziomie rozszerzonym z fizyki), zniszczoną podłogę  
w sali gimnastycznej, brak sprzętu komputerowego odpowiedniego dla liceum. 
Z wnioskowanych 67.400 zł, otrzymała 45.487 zł16 (67,5%). 

Dyrektor podjęła też skuteczną próbę pozyskania środków lub wyposażenia z innych 
źródeł kierując pismo z 11 października 2018 r. w tej sprawie do Narodowego Banku 
Polskiego, w wyniku czego Szkoła otrzymała 2 skanery. 

(akta kontroli str.110-115) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Wyposażenie 18 z 22 sal lekcyjnych nie było wystarczające dla  pełnej realizacji 
obecnej i nowej podstawy programowej (na poziomie rozszerzonym 
i podstawowym): 

− z sześciu sal, w których prowadzone były zajęcia z języka obcego, jedynie 
jedna 17 była należycie wyposażona w sprzęt, tj. w rzutnik z osprzętem, 
tablicę interaktywną, komputer, głośniki i rolety. Pozostałe sale nie zostały 
wyposażone w: rzutniki (dwie sale18), głośniki (trzy sale19), komputery (dwie 
sale20). Ponadto sala nr 41 nie została wyposażona w rolety (sala od strony 
zachodniej). Żadna z sal nie posiadała słowników. Braki te uniemożliwiały 
realizację obecnej21 i nowej podstawy programowej22; 

− żadna z sal matematycznych (nr 33, 35 i 36) nie była wyposażona w sprzęt 
umożliwiający działanie programu GEOGEBRA, potrzebnego do realizacji 
nowej podstawy programowej23; 

− w salach historycznych (nr 28 i 38) nie było map24;  
− sala geograficzna (nr 26) nie była wyposażona w mapy i atlasy25;   

                                                      
15 Wniosek o zwiększenie budżetu z 20 września 2018 r., pismo z 21 września 2018 r. skierowane do Naczelnika 
Wydziału Edukcji Urzędu Miasta w Sosnowcu i z dnia 27 września 2018 r. skierowane do Prezydenta Miasta 
Sosnowiec. 
16 Pismo z 7 listopada 2018 r. 
17 Sala nr 15. 
18 Sala 6 i 41. 
19 Sala nr 39, 40 i 41. 
20 Sala nr 7 i 41. 
21 Język obcy nowożytny, IV etap edukacyjny: wariant IV.1 i IV.0– wymagania ogólne pkt II i V (rozumienie  
i przetwarzanie wypowiedzi), wymagania szczegółowe pkt II, VIII i XI. 
22 Język obcy nowożytny: wariant III.1.P i III.1.R  i wariant III.2.0 i III.2– wymagania ogólne pkt II i V (rozumienie  
i przetwarzanie wypowiedzi), wymagania szczegółowe pkt II, VIII, IX i XII. 
23 VI Ciągi – zakres rozszerzony, pkt 1 i 2, VIII Planimetria – zakres podstawowy pkt 1-12 i zakres rozszerzony 
pkt 1, X Stereometria – zakres podstawowy pkt 1-7 i zakres rozszerzony. 
24Brak map ściennych w salach historycznych: Powstanie i rozwój chrześcijaństwa, Europa 
wczesnośredniowieczna, Europa Karola Wielkiego, Europa wczesnośredniowieczna (od VIII wieku do połowy  
X wieku), Europa XII-XIII wieku, Imperium mongolskie w XII w, Europa w dobie rewolucji francuskiej, Europa  
w epoce absolutyzmu oświeconego, Europa w latach 1789-95, Francja w okresie rewolucji, Powstania śląskie, 
Polska po II wojnie światowej, Działania Armii Czerwonej na ziemiach polskich 1944-1945 (dwustronna mapa 
ścienna).  
25 Sala geograficzna nie została wyposażona w: mapy topograficzne i klimatyczne (pkt I. 6-7 i pkt III. 4-6 nowej 
podstawy programowej rozszerzonej oraz pkt I.3 i 5 oraz III.4 obowiązującej  podstawy programowej 
rozszerzonej), profile glebowe i próbki minerałów i skał (pktVI. 1-2 i pkt V 3-4 nowej podstawy programowej 
rozszerzonej), atlasy geograficzne i mapy fizyczne i polityczne (pkt XIV nowej podstawy programowej 
podstawowej i rozszerzonej i pkt X obecnej podstawy programowej rozszerzonej).  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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− w sali do Edukacji Dla Bezpieczeństwa (nr 37) nie było m.in. fantomów  
i automatu ćwiczebnego do defibrylacji26; 

− sala informatyczna (nr 13) nie była wyposażona w sprzęt komputerowy 
odpowiedniej jakości27; 

− żadna z dwóch sal biologicznych (nr 29 i 30) nie była wyposażona w sposób 
umożliwiający pełną realizację podstawy programowej oraz programu na 
poziomie rozszerzonym z biologii. Sale nie zostały wyposażone w sprzęt  
i odczynniki laboratoryjne28, palniki29, modele (oka, ucha itp.), atlasy 
anatomiczne, klucze do oznaczania organizmów, przewodniki roślin  
i zwierząt, filmy i programy30 oraz dostęp do bieżącej wody i środki ochrony 
(fartuchy i rękawiczki)31; 

− sala chemiczna (nr 22) nie  była wyposażona w sposób umożliwiający 
realizację podstawy programowej oraz programu na poziomie rozszerzonym 
z chemii.  Sala została wyposażona w trzy stoły do przeprowadzania 
doświadczeń, jednak nie zostały one wpięte do kanalizacji. Sala nie została 
wyposażona w stół demonstracyjny ze zlewem i instalacją gazową  
z palnikiem oraz wyciąg laboratoryjny32, wagę laboratoryjną chemiczną33, 
pehametr34, pytki do chromatografii cienkowarstwowej, komorę 
chromatograficzną, końcówki kapilarne, pipetę Paustera35 oraz zestaw  
do ćwiczeń z elektrochemii36;  

− sala do fizyki (nr 31) również nie  była wyposażona w sposób umożliwiający 
realizację podstawy programowej w zakresie podstawowym oraz w zakresie 
rozszerzonym. Braki w wyposażeniu dotyczyły stołów laboratoryjnych 
wyposażonych w zasilacze prądu stałego37, krótkoogniskowego  
projektora multimedialnego z wyjściem HDMI (przystosowanego do pracy 

                                                      
26 Pkt II 10d i 10e nowej podstawy programowej (brak fantomu osoby dorosłej i niemowlęcia). 
27 Obecny sprzęt nie umożliwia uruchomienia aktualnych środowisk programistycznych, treści można realizować 
tylko przy wykorzystaniu przestarzałych środowisk programistycznych, nie ma możliwości tworzenia modeli oraz 
wizualizacji 3D, a obecna sieć komputerowa (wg oświadczenia nauczyciela informatyki) uniemozliwia pracę  
w wirtualnych środowiskach multimedialnych.   
28 Nowa podstawa programowa podstawowa, punkty:I.1.2, II.5 wymagań szczegółowych i pkt III wymagań 
ogólnychi oraz podstawa programowa rozszerzona: I.2.1, 2.2., 2.3, 3.4, II.1, III.5, IV.5, IX.2.3, IX.3.4, IX.4.5, 
XI.1.1, XI.2.1.f, oraz punkt III wymagań ogólnych obowiązującej podstawy programowej rozszerzonej. 
29 Pkt. I.2.1 i III.3.5 nowej podstawy programowej rozszerzonej i punkt III wymagań ogólnych nowej podstawy 
programowej podstawowej oraz punkt III wymagań ogólnych obowiązującej podstawy programowej 
rozszerzonej. 
30 Pkt I i IV wymagań ogólnych nowej podstawy programowej podstawowej oraz pkt:IX, X i XI nowej podstawy 
programowej rozszerzonej oraz pkt IV.1.5 i 6 i V obowiązującej podstawy programowej rozszerzonej. 
31 Pkt I i IV wymagań ogólnych nowej podstawy programowej podstawowej,  pkt I.2.1, 2.2., 2.3, III.5, IX.3.4, 
IX.4.5, XI.2.1f podstawy programowej rozszerzonej oraz punkt III wymagań ogólnych obowiązującej podstawy 
programowej rozszerzonej. 
32 Potrzebne do wszystkich doświadczeń z nowej i obowiązującej podstawy programowej. 
33 Nowa podstawa programowa podstawowa: pkt. V.5 i podstawa programowa rozszerzona pkt I.6., IV.5., V.5.; 
obecna podstawa programowa rozszerzona pkt I.5, IV.3 i V.5. 
34 Nowa podstawa programowa podstawowa i rozszerzona: pkt. XXII.1, obecna podstawa programowa 
podstawowa pkt. IV.1.  
35 Nowa podstawa programowa podstawowa i rozszerzona: pkt. V.4. i pkt V.4 obecnej podstawy programowej 
rozszerzonej. 
36 Nowa podstawa programowa rozszerzona: pkt. IX.9.  
37 Nowa podstawa programowa  rozszerzona pktI.10,  II.26a-d., III.8 a-b, V.8.a-e, VI.19 a-c, VII.13 a-b,  
VIII.16 a-d, IX.13 i 15, X.1., X.20 a-f i XI.10 oraz nowa podstawa programowa w zakresie podstawowym:  
I.10. i VII.10. a-c, obecna podstawa programowa rozszerzona pkt X.4. 
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znowoczesną tablicą interaktywną)38 oraz rolet skutecznie zaciemniających 
salę lekcyjną (sala była od strony zachodniej)39. 

(akta kontroli str. 18-63, 116-129) 

2. Szkolna biblioteka nie była należycie wyposażona. Z 94 lektur obowiązkowych 
z zakresu podstawowego Szkoła nie posiada żadnego egzemplarza z 41 pozycji.  
W przypadku zakresu rozszerzonego biblioteka nie posiadała żadnego egzemplarza 
21 z 36 pozycji. Braki występowały również w lekturach uzupełniających:  
w przypadku zakresu podstawowego szkoła nie posiadała żadnego egzemplarza  
21 z 38 pozycji, a w przypadku zakresu rozszerzonego szkoła nie posiadała 
żadnego egzemplarza 12 z 19 pozycji.   

(akta kontroli str. 131-137) 
3. Sala gimnastyczna była zaniedbana (zniszczony parkiet z ubytkami i odklejonymi 
klepkami, zabrudzone ściany). Pomieszczenia (szatnie) przy sali gimnastycznej 
wymagały uzupełnienia o drzwi do jednej z nich. W obu szatniach nie było 
pryszniców. Wyposażenie w zakresie wychowania fizycznego również nie 
umożliwiało realizacji nowej podstawy programowej, która40 zakłada organizację 
zajęć adekwatnych do zainteresowań i potrzeb uczniów – Szkoła nie została 
wyposażona np. w bieżnię i skocznię do skoku w dal. 

(akta kontroli str. 18, 59-62, 130) 

4. W sali nr 31 lokalizacja kranu uniemożliwiała zamontowanie tablicy.  
Ponadto w czterech salach41 brakowało rolet, co utrudniało korzystanie z innego 
wyposażenia sal (rzutniki, tablice multimedialne). 

(akta kontroli str. 18-63, 116-137) 

Odnośnie przyczyn braku wymaganego wyposażenia Dyrektor wyjaśniła, że w toku 
oglądania obiektu przed jego przejęciem na potrzeby Liceum, kierownictwo42 i część 
nauczycieli zapoznało się ze stanem pomieszczeń i ich wyposażeniem. Brak 
odpowiedniego wyposażenia sal tematycznych rzucał się w oczy, niestety pomimo 
prób ówczesny Dyrektor nie zezwoli zabrać z zajmowanego wcześniej budynku 
wyposażenia pracowni chemicznej i fizycznej argumentując to tym, że nie należy 
rozmontowywać sal. Dlatego w ramach posiadanych środków jeszcze przed 
rozpoczęciem roku szkolnego zakupiono trzy stoły laboratoryjne do sali chemicznej. 
Dalej w wyjaśnieniach podała, że poprzednia szkoła w tym budynku (Gimnazjum) 
użytkowała 2 z 3 jego poziomów. Dopiero po faktycznym przejęciu budynku,  
tj. po 31 sierpnia 2018 r. okazało się, że część wyposażenia jest przestarzała, 
nieczynna i zdekompletowana. Natomiast sala informatyczna, która bardzo dobrze 
się prezentowała wizualnie, była wyposażona w sprzęt uniemożliwiający realizację 
podstawy programowej liceum. Dlatego, jak dalej wyjaśniła, od początku roku 
szkolnego  2018/2019  rozpoczęła starania o pozyskanie dodatkowych środków nie  

                                                      
38 Nowa podstawa programowa  rozszerona  pkt I.5 i 7., IV.8-10, V.4., VI. 17 i 18, VII.3, X.4, 8, 9, 10, 13, 14,  
18 i 19, XI. 1, 4 i 5 oraz XII.18 oraz podstawa programowa w zakresie podstawowym: pkt  I.5 i 7, IX.3, 4, 6 i 7, 
obecna podstawa programowa rozszerzona pkt I.1, VI.4 i V.9. 
39 Nowa podstawa programowa  rozszerzona  pkt X.10., X.20d., X.20f., XI.10., VII.13b, IX. 3 i XI.5. oraz 
podstawa programowa w zakresie podstawowym: pkt IX.9.b, obecna podstawa programowa rozszerzona  
pkt IX.3.  
40 W pkt. I.2.2. 
41 Sala 31, 41 (od strony zachodniej) i sale 36 i 37 (strona poudniowa). 
42 Ówczesny Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Sosnowcu (w ramach której funkcjonowało  
VI Liceum Ogólnokształcące), obecna p.o. Dyrektora – wówczas Wicedyrektor ds. VI Liceum 
Ogólnokształcącego. 



 

9 

tylko od organu prowadzącego ale również od współpracujących już wcześniej  
ze Szkołą sponsorów i rodziców (którzy sfinansowali uzupełnienie wyposażenia sali 
nr 36 oraz doposażyli salę lustrzaną – małą salę gimnastyczną).   

(akta kontroli  str. 187-188) 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 243, w ramach którego do 31 sierpnia 
2018 roku funkcjonowało Liceum wyjaśnił, że podczas przeprowadzki przyjęto 
założenie, że sprzęt zamocowany na stałe w dotychczasowej siedzibie Liceum nie 
będzie demontowany, a nauczyciele Liceum zostali zobligowani do spakowania 
wyposażenia, które uznali za konieczne do zabrania do nowego budynku. Dalej 
wyjaśnił, że wyposażenie to zostało przewiezione do nowego budynku w lipcu  
2018 r.; w tym momencie pracownicy ZSO nr 2 nie mieli możliwości swobodnego 
zagospodarowania sal, gdyż oficjalnie nadal było tam gimnazjum. Możliwość 
swobodnego poruszania się po budynku i zagospodarowywania sal pracownicy ZSO 
nr 2 otrzymali w ostatnim tygodniu sierpnia 2018 roku. Wyjaśnił również, że w jego 
ocenie obecne VI LO jest dobrze wyposażone, a na etapie przeprowadzki, 
załatwiania spraw administracyjnych z tym związanych, co było wówczas 
najważniejsze, w okresie wakacyjnym dla nauczycieli, tj. lipcu i sierpniu nikt nie 
zastanawiał się nad ewentualnymi brakami w wyposażeniu. Zaznaczył, że istotne 
wyposażenie, jak stoły demonstracyjne do sali chemicznej, których brak rzucał się 
w oczy zostały zakupione i zainstalowane jeszcze w sierpniu, podobnie jak szafki. 

(akta kontroli str. 224) 

NIK zawuważa przy tym, iż do tego stanu przyczyniła się niewłaściwa organizacja 
przez organ prowadzący tj. Urząd Miasta w Sosnowcu przeniesienia Szkoły  
do nowego obiektu. Urząd Miasta w Sosnowcu wydał44 wprawdzie wytyczne 
dotyczące wydzielenia Liceum ze struktury ZSO nr 2, które skierowane były do 
Dyrektora ZSO nr 2 i Gimnazjum nr 13 (czyli szkoły likwidowanej i szkoły włączanej 
w struktury Liceum), ale nie obejmowały one kwestii dotyczących wyposażenia 
liceum w sprzęt i pomoce dydaktyczne, a wskazane w wytycznych terminy 
inwentaryzacji majątku ZSO nr 2 i przekazania majątku Gimnazjum do Liceum 
wyznaczono na 31 sierpnia 2018 r., co uniemożliwiło podjęcie skutecznych działań 
w zakresie pełnego wyposażenia Liceum przed rozpoczęciem obecnego roku 
szkolnego. 
W wytycznych tych nie odniesiono się także do kwestii dotyczących: 1] zapewnienia 
rzetelnego zinwentaryzowania wyposażenia, wykorzystywanego w poprzedniej 
lokalizacji z jednoznacznym wskazaniem elementów, które – z uwagi np. na ich 
trwałe zainstalowanie w pracowniach przedmiotowych – nie będą mogły być 
przeniesione, 2] zidentyfikowania braków w wyposażeniu wymaganym dla liceum  
wymagających uzupełnienia, 3] określenia osoby odpowiedzialnej za powyższe  
ze wskazaniem terminów dla poszczególnych etapów postępowania.  
Organ prowadzący przyjął w powyższej sprawie postawę bierną i nie włączył się  
w stopniu wystarczającym w proces. Tymczasem ustalenie jednoznacznych 
wytycznych w tym przypadku było zdaniem NIK niezbędne z uwagi na fakt, że w tym 
samym czasie zbiegło się: wydzielenie Liceum ze struktur ZSO nr 2, zmiana jego 
lokalizacji oraz wynikające z tego zmiany na stanowiskach Dyrektorów, tj. osoby 
dotychczas pełniące funkcję Dyrektorów ZSO nr 2 i Gimnazjum nr 13 zatrudnione 
były do 31 sierpnia 2018 r., a powierzenie obowiązków Dyrektora Liceum  
nastąpiło 1 września 2018 r. (w tym udzielenie stosownych pełnomocnictw, m.in.  
do zaciągania zobowiązań). 

(akta kontroli str. 221-223) 

                                                      
43 Zwanego dalej: „ZSO nr 2”. 
44 pismo nr WED.4424.5.18.2018.DP z 20 czerwca 2018 r. 
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1.3 
Nauczyciele zatrudnieni w Liceum posiadali kwalifikacje wymagane ustawą z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela45, adekwatne do realizowanych zajęć 
edukacyjnych46. 

(akta kontroli str. 138-148) 

1.4 
Oobciążenie godzinowe 24 z 46 nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019 
przekraczało pensum, w tym 13 nauczycieli pracowało w wymiarze od 1,20 do 1,47 
etatu (etat 8 nauczycieli wynosił od 1,20 do 1,30 etatu, a w pozostałych  
5 przypadkach wynosił: 1,31 – nauczyciel języka niemieckiego, 1,36 – nauczyciel 
języka angielskiego, 1,39 – nauczyciel chemii i nauczyciel matematyki i 1,47etatu – 
nauczyciel matematyki). Siedmiu nauczycieli było zatrudnionych na mniej niż  
0,5 etetu (nauczyciel języka rosyjskiego, niemieckiego, matematyki, biologii, 
geografii, wiedzy o społeczeństwie i muzyki). Według oświadczenia Dyrektor 
tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli nie przekraczał 40 godzin, co odpowiadało 
treści art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela. 
Do czasu niniejszej kontroli NIK, nie wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum  
nie zostali przeszkoleni w zakresie zmian w systemie oświaty. Dyrektor wyjaśniła,  
że szkolenia takie planowane są do realizacji do końca czerwca 2019 r.  

(akta kontroli str. 149-178, 187-188) 

1.5.  
Na zebraniach rad pedagogicznych oraz w trakcie zebrań z rodzicami poruszane 
były kwestie zmian w systemi oświaty. W roku szkolnym 2018/2019 z inicjatywy 
Kuratorium Oświaty w Szkole odbyło się (26 września 2018 r.) zebranie nauczycieli 
z rodzicami klas gimnazjalistów poświęcone tej tematyce.  

Ponadto, 14 listopada 2018 r. odbyła się debata z udziałem przedstawicieli 
środowsk poselskich i władz Miasta pod tytułem E jak Edukacja, której przewodnim 
tematem były zmiany w systemie oświaty. Również uczniowie w trakcie m.in. godzin 
wychowawczych gimnazjum mogli uzyskać informacje na ten temat. Materiały  
na ten temat zostały także zamieszczone na korytarzu szkolnym na tablicy 
informacyjnej.  

(akta kontroli str. 179-188) 

 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

 
Podjęcie skutecznych działań mających na celu:  

1. Wyposażenie sal lekcyjnych w sposób umożliwiający realizację podstawy 
programowej obowiązującej dla Liceum i poprawę warunków prowadzenia 
zajęć. 

2. Wyposażenie biblioteki szkolnej w stopniu niezbędnym dla Liceum. 
3. Doposażenie zaplecza sportowego do poziomu wymaganego nową 

podstawą programową. 
  

                                                      
45 Dz. U. z 2018 r. , poz. 967 ze zm., zwana dalej: „Kartą Nauczyciela”. 
46 Co ustalono na podstawie analizy wykształcenia dziewięciu z 46 czynnych nauczycieli. 

Opis stanu 
faktycznego 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, 14 stycznia 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

                  Joanna Paliga 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
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