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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Okres objęty kontrolą Lata szkolne 2014/2015 – 2016/2017 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Janusz Gosik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/73/2017 z dnia 27.04.2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego, 
Ul. Nałkowskich 110, 20-470 Lublin (dalej „Szkoła”, „SP”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Jezierska, dyrektor Szkoły1 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Szkoła2 właściwie realizowała zadania wychowawcze, a współpraca z rodzicami 
w tym zakresie przebiegała prawidłowo.  

Szkoła współdziała z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie tworzenia 
warunków do realizacji działalności wychowawczej. Skuteczność stosowanych 
metod wychowawczych potwierdza odsetek wzorowych i bardzo dobrych ocen 
z zachowania, który w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 wynosił odpowiednio 
55%, 57% i 65% oraz odsetek uczniów (29-35%) promowanych do klasy wyższej 
z wyróżnieniem. Szkoła zapewniła rodzicom odpowiednie warunki wyboru kolejnych 
rad rodziców oraz umożliwiła radzie rodziców realizację jej zadań statutowych. 
Dyrektor Szkoły stworzyła warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, które rozszerzały formy prowadzonej działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej. Szkoła zapewniła radzie rodziców terminowe 
uchwalanie programów wychowawczego i profilaktyki, a przy ich realizacji była 
wspierana przez organizacje pozaszkolne i instytucje lokalne. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieujęcia w statucie Szkoły trybu wyboru członków rady szkoły,  

 niepodjęcia współpracy z radą rodziców i radą szkoły na etapie wydawania 
zgody na działalność prowadzoną przez organizację pozaszkolną, 

 opóźnienia w dostosowaniu programów wychowawczego i profilaktyki w zakresie 
działalności dotyczącej przeciwdziałania narkomanii. 

                                                      
1 Dyrektor od 1.09.2016 r., poprzednio dyrektorem w okresie do 1.09.1996 r. do 31.08.2016 r. była Elżbieta Satowska. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Współpraca szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym 
w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji 
działalności wychowawczej 

1.1. Współpraca szkoły z radą szkoły i radą rodziców 

1. W roku szkolnym 2014/2015 funkcjonowało 36 oddziałów (w tym dwa oddziały 
„0”), do których uczęszczało 897 uczniów, w 2015/2016 – 38 oddziałów z 920 
uczniami, a w 2016/2017 – 35 oddziałów (w tym jeden oddział „0”) z 840 uczniami. 

We wrześniu 2015 r. na trzyletnią kadencję została powołana rada szkoły. Sześciu 
członków rady zostało wybranych spośród przedstawicieli nauczycieli i rodziców 
uczniów, zgodnie z art. 51 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty3. Rada uchwaliła regulamin swojej działalności. W statucie 
Szkoły4 zapisano, że wybory przygotowuje i przeprowadza przewodniczący rady 
w ostatnim miesiącu kadencji w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, 
a także określono kompetencje rady szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 23-24, 50-51, 82-83, 106-107, 296-297, 133-140) 

W okresie objętym kontrolą rada rodziców została wybrana zgodnie z art. 53 ust. 2 
pkt 1 i ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W statucie Szkoły określono kompetencje 
rady rodziców, w szczególności wynikające z ustawy o systemie oświaty, ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela5 oraz innych przepisów prawa 
w oświacie. 

 (dowód: akta kontroli, str. 22-23, 49-50, 81-82, 105-106, 197-202) 

Regulamin rady rodziców6, zgodnie z art. 53 ust. 4 i art. 54 ust. 8 ustawy o systemie 
oświaty, określał szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad klasowych 
oraz ich przedstawicieli do rady rodziców, wewnętrzną strukturę i tryb pracy, a także 
zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy. 

Według ww. regulaminu, środki finansowe pochodziły z dobrowolnych składek 
rodziców oraz wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji. W 30% środki 
finansowe zebrane przez rodziców danej klasy pozostawały w jej dyspozycji pod 
warunkiem, że w danej klasie uiściło składki na konto rady 90% rodziców. Pozostała 
część środków ze składek przeznaczona była do dyspozycji rady rodziców. Środki 
pochodzące ze składek rodziców mogły być wydatkowane m.in. na: pomoc 
materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, 
odzieży i podręczników, dofinasowanie konkursów, imprez o charakterze 
ogólnoszkolnym, zajęć pozalekcyjnych, zakup nagród rzeczowych dla 
wyróżniających się uczniów oraz zespołów artystycznych i sportowych 
reprezentujących szkołę na zewnątrz, a także zakup książek i pomocy 
dydaktycznych. 

 (dowód: akta kontroli, str. 197-202, 209-216) 

W okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły przypadki podległości służbowej 
dyrektorowi Szkoły lub członkostwa w radzie pedagogicznej osób wchodzących 
w skład rady rodziców.  

(dowód: akta kontroli, str. 143-165, 172-177 ) 

2. Szkoła gromadziła i archiwizowała dokumentację wytworzoną przez radę 
rodziców, a bieżącą dokumentacją dysponował jej przewodniczący. 

                                                      
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. (dalej: ustawa o systemie oświaty). 
4 Statut SP przyjęty uchwałami Rady Szkoły z 27.02.2014 r., 20.10.2015 r., 23.11.2016 r. i 8.03.2017 r. 
5 Dz. U. 2016 r. poz. 1379, ze zm.  
6 Regulamin obowiązujący od 27.05.2011 r. oraz regulamin z 6.06.2017 r.  
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Kwota dobrowolnej składki rocznej na fundusz, obowiązująca w okresie objętym 
kontrolą, została ustalona w wysokości 30 zł na pierwsze dziecko, 40 zł na dwoje 
dzieci, a kolejne dzieci były zwolnione z opłat. Ze sprawozdań finansowych rady 
wynika, że w okresie objętym kontrolą zgromadzono 26.235 zł. Źródłem przychodów 
głównie były składki rodziców uczniów oraz wpłaty od osób fizycznych, organizacji 
i instytucji. 

Badanie wydatków w wysokości 7.238 zł zrealizowanych w roku 2015/2016 
wykazało, że były one poniesione, zgodnie z art. 54 ust. 8 ustawy o systemie 
oświaty, na wspieranie działalności statutowej Szkoły, tj. m.in. na zakup książek 
przeznaczonych na nagrody dla uczniów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 166-170,192-196) 

Spośród 100 rodziców uczniów, którzy wzięli udział w anonimowym badaniu 
ankietowym przeprowadzonym w trakcie kontroli przez NIK, 94% podało, że składki 
na fundusz rady rodziców miały charakter dobrowolny.  

(dowód: akta kontroli, str. 286-287) 
Na stronie internetowej SP zamieszczano sprawozdania z działalności rady. 
Badanie ankietowe wykazało, że 54% rodziców pozyskiwało informacje 
o działalności rady ze strony internetowej, ale także od jej przedstawicieli (65%) oraz 
dyrektora i wychowawców (43%). 

(dowód: akta kontroli, str. 190-202) 

3. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 dokonano: 

 21 ocen pracy nauczycieli, w tym żadna ocena nie była przeprowadzona 
na wniosek rady rodziców, 

 37 ocen dorobku zawodowego nauczyciela w procesie ubiegania się o kolejny 
stopień awansu zawodowego, w trakcie których Rada wydała pozytywne opinie. 

Przedstawiciel rady rodziców uczestniczył w komisji konkursowej wybierającej 
w 2016 r. dyrektora Szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 4, 119, 171, 291, 379-385) 

4. W okresie objętym kontrolą ze Szkołą współdziałało sześć organizacji, 
wspierających działalność wychowawczą szkoły, z których pięć rozpoczęło 
działalność przed rokiem 2014/2015: 
1) Caritas Polska w ramach szkolnego koła prowadzącego działalność wolontariatu 

organizującego akcje charytatywne, 
2) Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Nowa Kuźnia” prowadzące 

dzienną placówkę wsparcia specjalistycznego (zajęcia wychowawcze 
i socjoterapeutyczne oraz działania profilaktyczne dla dzieci i młodzieży),  

3) Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN prowadzący dla dzieci spotkania 
obejmujące m.in. czytanie literatury dziecięcej oraz zajęcia plastyczne, 

4) Uniwersytet Dziecięcym „Unikids” realizujący w roku szkolnym cykl zajęć dla 
uczniów w zakresie rozbudzania zainteresowania nauką przez prezentowanie 
różnych dyscyplin naukowych, 

5) Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy działający na terenie szkoły od 2001 roku, 
z którym została podpisana umowa użyczenia na bezpłatne użytkowanie pływalni 
na zajęcia sportowo profilaktyczne w ramach projektu z Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 292-294) 

W okresie objętym kontrolą działalność w Szkole podjęła Fundacja 5 Medium, 
realizująca w roku szkolnym 2015/2016 projekt akademia sztuk dziecięcych dla 
uczniów klas drugich w ramach zajęć świetlicowych. Dyrektor Szkoły wyraziła zgodę 
w formie ustnej na prowadzenie tej działalności, nie uzgodniła jednak jej warunków i 
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nie wystąpiła do rady rodziców i rady szkoły o uzyskanie opinii dotyczącej 
działalności Fundacji w Szkole.  

(dowód: akta kontroli, str. 377-378) 

5. W okresie objętym kontrolą rada rodziców opiniowała projekty planu finansowego 
na poszczególne lata. Rada nie wnosiła zastrzeżeń w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli, str. 119-120, 172-177) 

6. Organ nadzoru pedagogicznego nie wydał zalecenia opracowania programu 
i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania. 

(dowód: akta kontroli, str. 120) 

7. W Szkole obowiązywał jednolity strój uczniowski, który został wprowadzony przed 
2014 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 56-57, 85, 110, 120, 178, 299) 

8. W okresie objętym kontrolą rada rodziców nie składała do dyrektora Szkoły 
wniosków w sprawach szkoły. W związku z brakiem odwołań nauczycieli od oceny 
ich pracy przez dyrektora Szkoły lub dyrektora od oceny jego pracy, a także 
odwołań rodziców uczniów od rocznej oceny z zachowania rada nie uczestniczyła 
w tych procedurach. W każdym roku szkolnym dyrektor zasięgała opinii rady 
rodziców przy ustalaniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Zarządzeniem dyrektora Szkoły z 30.08.2016 r. został powołany zespół 
powypadkowy, w skład którego powołano dwóch pracowników. Rada rodziców była 
informowana przez dyrektora Szkoły o wypadkach uczniów. 

dowód: akta kontroli, str. 113-114, 120, 172-177, 179-183, 219) 

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

1. W statucie SP nie określono trybu wyboru członków rady szkoły, tj. zasad 
powołania komisji przeprowadzającej wybór, sposobu przeprowadzenia głosowania, 
wymogów w zakresie minimalnej liczby osób biorących udział w głosowaniu. 
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, tryb wyboru członków rady 
określa statut szkoły. 

Według dyrektora Szkoły (przewodniczącego komisji opracowującej projekt statutu), 
nie określono trybu wyboru, ponieważ w regulaminie rady w § 3 ust. 2 wskazano, że 
wybory do nowej rady przygotowuje i przeprowadza przewodniczący. Pominięte 
w statucie wymogi w zakresie minimalnej liczby osób biorących udział w głosowaniu 
oraz miejsca wyboru członków rady zostaną uzupełnione.  

(dowód: akta kontroli, str. 5-107, 203-205, 218, 374-375) 

2. Dyrektor Szkoły nie współpracowała z radą rodziców i radą szkoły na etapie 
wydawania zgody na podjęcie działalności w Szkole przez Fundację 5 Medium i nie 
występowała do tych organów o uzyskanie opinii w tym zakresie, a także nie 
uzgadniała warunków prowadzonej działalności. Tym samym nie zostały spełnione 
wymogi zawarte w art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że organizacja ta nie funkcjonowała w Szkole, a jedynie 
przeprowadzała zajęcia dla uczniów na jej terenie, czym wzbogacono działalność 
dydaktyczną i wychowawczą placówki. Zajęcia odbywały się także poza Szkołą 
w pomieszczeniach tej organizacji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 205-206, 292-294, 377-378) 

W art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty wskazano, że podjęcie działalności 
w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację wymaga uzyskania zgody 
dyrektora szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców. Zdaniem NIK, 
powyższy zapis odnosi się do szkoły jako instytucji, a nie ogranicza się do jej 
pomieszczeń.  

1. Uwaga NIK dotyczy zapisu w § 2 ust. 3 regulaminu ustanowionego przez radę 
szkoły, według którego w jej skład wchodzą również uczniowie. Powyższy zapis 
był niezgodny z art. 51 ust. 1a ustawy o systemie oświaty, według którego 
uczniowie szkoły podstawowej nie wchodzą w skład rady szkoły.  

2. NIK zwraca uwagę na istniejącą możliwość powoływania w skład zespołu 
powypadkowego (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) przedstawiciela 
rady rodziców, do czego upoważnia dyrektora szkoły przepis § 43 ust. 7 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa oraz higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach7. 

1.2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w realizacji zadań 
wychowawczych 

1. W SP działały organizacje pozaszkolne i stowarzyszenia, na podstawie art. 39 
ust. 1 pkt 9 ustawy o systemie oświaty, których celem była działalność 
wychowawcza, rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, tj.: 
1) Caritas prowadził szkolne koło (dwie godziny lekcyjne w tygodniu), w ramach 

którego 20-50 uczniów, jako wolontariusze, prowadziło akcje charytatywne, 
2) Fundacja 5 Medium (lubelska organizacja pozarządowa, zajmująca się edukacją 

skoncentrowaną na upowszechnianiu tzw. „nowych mediów” w procesie 
edukacyjnym, zorganizowała dla 24 uczniów zajęcia (dwie godziny lekcyjne 
w tygodniu od października do grudnia 2015 r.) z zakresu integracyjnych technik 
plastyczno-artystycznych, 

3) Towarzystwo Nowa Kuźnia Środowiskowa (organizacja zajmująca się m.in. 
zapobieganiem patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym 
uwzględnieniem uzależnień i przemocy) prowadziła w kolejnych latach objętych 
kontrolą program pod nazwą „Środowiskowa profilaktyka uzależnień” dla ok. 20 
dzieci zajęcia i poradnictwo dla rodziców (cztery godziny lekcyjne tygodniowo),  

4) Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN (instytucja kultury wpisana do rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Lublin) prowadził zajęcia 
artystyczno-literackie, na których czytana była literatura dziecięca dla ok. 20-30 
uczniów (raz w miesiącu przez dwie godziny lekcyjne), 

5) Uniwersytet Dziecięcy Unikids (organizacja prowadząca dla dzieci wykłady 
naukowe) zorganizowała od sześciu do 10 spotkań (zajęć edukacyjnych) 
w trakcie roku szkolnego (po 60 minut) dla 192-225 uczniów, 

6) Wodniacki Uczniowski Klub Sportowy - organizacja prowadziła zajęcia sportowe 
z pływania przez dwie-trzy godziny lekcyjne w tygodniu dla 24-27 uczniów.  

Dyrektor wyjaśniła, że w Szkole nie działają organizacje harcerskie, ponieważ nie 
ma wykwalifikowanych instruktorów. 

 (dowód: akta kontroli str. 205-206, 292-293) 

W okresie objętym kontrolą, we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami 
pozaszkolnymi prowadzącymi pracę wychowawczą, w SP zorganizowano m.in.: 

 akcje charytatywne (np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom), 

 zajęcia z zakresu integracyjnych technik plastyczno-artystycznych zakończone 
wystawą prac opublikowaną na stronie internetowej szkoły, 

 zajęcia uniwersytetu dziecięcego na wybrane przez rodziców tematy, 

                                                      
7 Dz. U z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

 zajęcia na pływalni w ramach organizowanego wypoczynku zimowego i letniego 
dla członków wodniackiego uczniowskiego klubu sportowego. 

 (dowód: akta kontroli str. 292-293) 

2. Szkoła współpracowała z instytucjami lokalnymi w zakresie oddziaływań 
wychowawczych, dotyczących upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy 
o bezpieczeństwie oraz kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji 
nadzwyczajnych, tj.:  

 z Policją celem zapoznania uczniów z zasadami ruchu drogowego, 
bezpiecznego poruszania się po ulicach, zachowania w sytuacji ataku psa 
i rozmowy z nieznajomym, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz 
omawiano zagrożenia wynikające z przyjmowania środków odurzających,  

 z Państwową Strażą Pożarną w zakresie przedstawienia środków ochrony przed 
zagrożeniami,  

 ze Strażą Miejską celem zapoznania z zasadami wchodzenia w relacje 
z dorosłymi obcymi osobami, 

 z Uniwersytetem Medycznym w ramach realizacji programów promocji zdrowia, 
prowadzonych badań przesiewowych i kształtowania prawidłowych nawyków 
prozdrowotnych, 

 ze stomatologiem na temat dbania o higienę jamy ustnej, 

 z Akademickim Zespołem Sportowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
i Urzędem Miasta Lublin celem upowszechniania kultury fizycznej i promowania 
aktywności fizycznej, 

 z Brygadą Wielonarodową celem szerzenia wartości patriotycznych, zapoznania 
z symbolami narodowymi i zasadami bezpieczeństwa podczas imprez 
masowych. 

Dodatkowo w okresie objętym kontrolą w celu wspierania prowadzonej działalności 
wychowawczej SP zorganizowała dla uczniów imprezy, w tym m.in.: spotkania 
z pisarzami, wycieczki do kopalni, stadniny koni, skansenu, radia, telewizji, Centrum 
Nauki Kopernik, a także wyjścia do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, kina i teatru. 

(dowód: akta kontroli str. 302-315) 

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

Szkoła8 podejmowała skuteczne działania w zakresie tworzenia warunków 
do realizacji działalności wychowawczej. Dyrektor Szkoły stworzyła warunki 
do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, które rozszerzały 
formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W statucie Szkoły 
określono prawidłowo kompetencje rady rodziców, a wybór jej członków był 
prowadzony zgodnie z ustawą o systemie oświaty. W statucie nie ujęto jednak trybu 
wyboru członków rady szkoły. Nie podjęto również współpracy z radą rodziców 
i radą szkoły na etapie wydawania zgody na działalność prowadzoną przez 
organizację pozaszkolną. 

2. Aktywność rady rodziców w zakresie kształtowania 
realizowanych w szkole programów wychowawczego 
i profilaktyki 

Rada rodziców w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017, w porozumieniu z radą 
pedagogiczną, terminowo przyjęła programy wychowawcze i profilaktyki. W roku 

                                                      
8 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według 
proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 
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2016/2017 był to dokument „Program wychowania i profilaktyki”, który obejmował 
działania o charakterze wychowawczym (dotyczące uczniów) oraz profilaktycznym 
(kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców).  

(dowód: akta kontroli str. 222, 252, 299, 301) 

Z analizy ww. programów wynika, że były one skierowane do całej społeczności 
szkolnej. Program profilaktyczny z 2014 r. oraz program wychowania i profilaktyki 
z 2016 r. przewidywał współpracę z organizacjami i instytucjami środowiska 
lokalnego. W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła dostosowała swoje programy 
do wymogów 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 narkomanii9. 

W programach wychowawczym i profilaktyki wskazano cele i zadania, sposoby ich 
realizacji. W programach wymieniono oczekiwane efekty, w tym m.in. zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa w Szkole, poprawa sposobu komunikowania między 
uczniami, przekazanie informacji o zagrożeniach w Internecie, rozwijanie 
zainteresowań uczniów, zapobieganie uzależnieniom. 
Jednak nie określono mierzalnych wskaźników pozwalających na pomiar 
efektywności realizowanych programów. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w programach nie określono mierzalnych wskaźników, 
ponieważ przepisy oświatowe nie wymagały ich sprecyzowania. 

 (dowód: akta kontroli str. 224-271, 316-321, 378) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Szkoła dostosowała programy wychowawczy i profilaktyki do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z półrocznym opóźnieniem w stosunku do terminu 
określonego w § 8 ww. rozporządzenia. Według dyrektor Szkoły przyczyną 
opóźnienia było prowadzenia badań w celu opracowania nowego programu. 

(dowód: akta kontroli str. 388) 

NIK zwraca uwagę na potrzebę określania w przygotowywanych programach 
mierzalnych celów ich realizacji oraz wskaźników pozwalających na pomiar 
efektywności realizowanych programów.  

Szkoła w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 dysponowała gotowymi 
do realizacji programami wychowawczym i profilaktyki, uchwalonymi przez radę 
rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną. Programy zakładały działania 
w stosunku do całej społeczności szkolnej oraz przewidywały współpracę 
z organizacjami i instytucjami środowiska lokalnego. Stwierdzono jednak 
nieterminowe dostosowanie programów wychowawczego i profilaktyki w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii. 

3. Efekty wychowania 

1. W Szkole zdiagnozowano problemy wychowawcze polegające na opuszczaniu 
zajęć, nieradzeniu sobie z niepowodzeniami szkolnymi, występowaniu agresji 
i przemocy wobec rówieśników, a także zagrożenia związane z Internetem 
i naruszaniem dóbr osobistych w cyberprzestrzeni.  
Podejmowano działania mające na celu ograniczenie występujących zjawisk, w tym 
m.in. uwrażliwiano uczniów na potrzeby innych ludzi, promowano życie bez 

                                                      
9 Dz. U. z 2015 r. poz. 1249, dalej „rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej”. 
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uzależnień, zachęcano uczniów do inicjowania i realizacji działań na rzecz rozwoju 
własnego, szkoły i społeczności lokalnej.  

 (dowód: akta kontroli str. 184-186) 

Z programów profilaktyki obowiązujących w latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 
wynikał obowiązek sporządzania raportów z ewaluacji, które miały być 
przedstawiane na zebraniu rady pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego.  
W Szkole nie przeprowadzono w badanym okresie ewaluacji realizacji programów 
wychowawczego i profilaktyki. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie dokonywano całościowej analizy tych programów, 
ale w każdym roku badano jeden aspekt realizowanego programu. W Szkole 
opracowano diagnozę nagannych postaw i zachowań uczniów przedstawioną na 
posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 26.08.2015 r. W roku szkolnym 2016/2017 
efekty programów były monitorowane na bieżąco poprzez obserwacje uczniów, 
rozmowy z nauczycielami, uczniami i rodzicami.  

W roku szkolnym 2014/2015 przeprowadzono ewaluację wewnętrzną w zakresie 
diagnozowania i rodzajów nagannych postaw i zachowań uczniów. Do zbadania 
problemu wykorzystano kwestionariusz ankiety10 oraz przeprowadzono debatę 
wśród członków samorządu uczniowskiego i gospodarzy klas. Analiza wyników 
badania pozwoliła na sformułowanie m.in. następujących wniosków: 

 z wiekiem wzrasta tendencja do odczuwania zagrożenia psychicznego, pojawia 
się zjawisko cyberprzemocy, wzrasta poziom zachowań opartych na braku 
szacunku do innych, a szczególnie do rówieśników (wyzwiska, wyśmiewanie 
się), 

 istnieją miejsca na terenie szkoły, w których należy wzmocnić kontrolę 
nauczycieli (np. korytarze szkolne w czasie przerw, stołówka szkolna). 

W roku szkolnym 2015/2016 dokonano badania jakości nauczania i uczenia się 
uczniów (działania badawcze skierowane były na obszar dydaktyki), a w roku 
szkolnym 2016/2017 ewaluacją objęto organizację pracy świetlicy szkolnej. 
 
W okresie objętym kontrolą w Szkole nie prowadzono ewaluacji zewnętrznej. 
 

 (dowód: akta kontroli str. 127-130, 233-250, 374-375, 388-413) 

Ponadto w marcu 2015 r. zorganizowano debatę szkolną na temat atrakcyjności 
prowadzonych zajęć dodatkowych, w ramach której wypracowano wnioski 
dotyczące sposobów przekazywania wiedzy. Debata ta nawiązywała do celu 
określonego w programach profilaktyki i związanego z nim efektu oczekiwania 
odnośnie wzrostu liczby uczestników kół zainteresowań.  

Sformułowane w programach wychowawczych cele odnoszące się do poczucia 
bezpieczeństwa uczniów zostały poddane analizie i były przedmiotem szkolnej 
debaty przeprowadzonej w czerwcu 2017 r. Określono m.in. mapę miejsc, w których 
może dochodzić do niebezpiecznych zachowań.  

(dowód: akta kontroli str. 229, 237, 240-242, 258-260, 355-363) 

Szkoła zatrudniała w latach szkolnych 2014/2015 i 2016/2017 dwóch pedagogów 
w wymiarze po 20 godzin tygodniowo (łącznie 40 godzin), a w roku szkolnym 
2015/2016 trzech pedagogów w wymiarze po 20 godzin (łącznie 60 godzin). 

(dowód: akta kontroli str. 121-132, 185-186, 272-277) 

                                                      
10 Badaniem objęto 55 uczniów klas III i 78 uczniów klas V oraz 108 rodziców/opiekunów prawnych dzieci. 
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2. Wychowawcy informowali rodziców o przewidywanych niedostatecznych ocenach 
rocznych lub nieodpowiednich i nagannych ocenach z zachowania.  

Wszystkie zmiany dotyczące systemu oceniania zachowania były przekazywane 
uczniom na zajęciach przez wychowawców, a rodzicom na najbliższych zebraniach. 
Rodzice nieobecni na zebraniach w wyznaczonym terminie przez wychowawcę 
zapoznawali się ze zmianami indywidualnie. 

Z zapisów w dziennikach wychowawców oraz dziennikach lekcyjnych wynika, że 
uczniowie i rodzice zostali zapoznani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 
zachowania we wrześniu każdego roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 132, 322-354) 

W badanym okresie uczniowie otrzymywali z zachowania oceny według 
następującej skali: ocena wzorowa, bardzo dobra, dobra, poprawna, nieodpowiednia 
i naganna. W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas IV-VI uzyskali w roku 
szkolnym 75 ocen wzorowych, 148 bardzo dobrych, 93 dobre, 71 poprawnych i 17 
nieodpowiednich. W kolejnym roku szkolnym były to: 72 oceny wzorowe, 146 bardzo 
dobrych, 92 dobre, 62 poprawne, 8 nieodpowiednich i 2 naganne. W roku szkolnym 
2016/2017 uczniowie uzyskali 100 ocen wzorowych, 152 bardzo dobre, 85 dobrych, 
39 poprawnych, 11 nieodpowiednich i 1 naganną. 

Frekwencja w okresie objętym kontrolą wyniosła dla wszystkich uczniów Szkoły: 
90%, 91% i 92%. 

Liczba uczniów klas IV-VI promowanych z wyróżnieniem wyniosła w roku szkolnym: 
2014/2015 – 116 tj. 29% ogółu uczniów, 2015/2016 – 126 tj. 32%, a w roku 
szkolnym 2016/2017 – 136 tj. 35% uczniów. Niepromowany do następnej klasy 
w roku szkolnym 2014/2015 był jeden uczeń z liczbą trzech ocen niedostatecznych 
oraz w 2016/2017 jeden uczeń z siedmioma ocenami niedostatecznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 295-298) 

Według informacji uzyskanych od Komendanta III Komisariatu Policji w Lublinie11, 
w latach 2014-2016 z udziałem uczniów Szkoły doszło do dziewięciu zdarzeń (trzy 
przypadki agresji, cztery kradzieże, dwa przypadki wandalizmu). Policja 
podejmowała także interwencje na terenie Szkoły m.in. w związku ze zniszczeniem 
przez nieznanych sprawców placu zabaw, napaścią rodzica na ucznia, 
spożywaniem alkoholu na boisku, zakłóceniem ciszy nocnej na boisku, pobiciem 
ucznia przez ucznia, kradzieży roweru. 

(dowód: akta kontroli str. 278-280) 

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

NIK zwraca uwagę na potrzebę dokonywania udokumentowanej raportem ewaluacji 
realizowanych programów wychowawczego i profilaktyki, która umożliwi dyrektorowi 
Szkoły przeprowadzenie pełnej oceny ich efektywności oraz wyciagnięcie 
prawidłowych wniosków wykorzystanych w kolejnych szkolnych programach.  

Przyjęte w programach cele i sposoby ich realizacji były adekwatne 
do występujących problemów wychowawczych. Nie sporządzono jednak raportów 
z ewaluacji programów. W Szkole uczniowie oraz ich rodzice, na początku każdego 
roku szkolnego, byli zapoznawani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 
zachowania. Z danych z klasyfikacji rocznych z lat szkolnych 2014/2015-2016/2017 
wynika, że uczniowie uzyskiwali coraz wyższe oceny w nauce i zachowaniu, 
a rosnący wskaźnik frekwencji wskazywał, że rzadziej opuszczali zajęcia szkolne.  

                                                      
11 Informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli. 
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IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli12, wnosi o: 
1. Podjęcie działań w celu wprowadzenia do statutu Szkoły zapisów dotyczących 

trybu wyboru członków rady szkoły. 
2. Wydawanie zgody na podejmowanie działalności przez stowarzyszenia 

i organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności 
oraz uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły i rady rodziców. 

  

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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Lublin, dnia 14 lipca 2017 r. 
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Edward Lis 

Janusz Gosik 
Specjalista kontroli państwowej 
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podpis podpis 

  

 
 

  

 

 

 

                                                      
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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