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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/026 — Nauczanie matematyki w szkołach. 

Okres objęty kontrolą 2015-2017 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych, tj. do 6 listopada 2017 r.). 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Piotr Kwaśniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/151/2017 z dnia 29 września 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mętowie (dalej: Szkoła lub SP); Mętów 124, 
20-388 Lublin1. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

 
 

Barbara Ufnal-Budzyła – Dyrektor Szkoły od 1 września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli (dalej: NIK)2, Szkoła zapewniła warunki 
i organizację procesu nauczania dla rozwoju kompetencji matematycznych uczniów, 
a dyrektor właściwie monitorowała i usprawniała proces nauczania matematyki. 

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu oraz zgodnie z potrzebami szkoły podnosili swoją wiedzę i umiejętności. 
W salach dydaktycznych, w których nauczano matematyki, zapewniono warunki 
bezpieczeństwa i higieny. Oferta zajęć pozalekcyjnych z matematyki była 
adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb uczniów. W szkole monitorowano 
osiągnięcia uczniów z matematyki i rozpoznawano stopień zaspokojenia potrzeb. 
Wyniki egzaminów zewnętrznych z tego przedmiotu w roku 2016/2017 uległy 
poprawie w porównaniu do lat poprzednich. Dyrektor prawidłowo i skutecznie 
sprawowała nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu nauczania 
matematyki.  
NIK zwraca uwagę, że w rozkładach zajęć lekcyjnych stwierdzono przypadki 
kumulowania zajęć z przedmiotów ścisłych w ciągu dnia oraz realizowania zajęć 
lekcyjnych z tych przedmiotów na końcowych godzinach. Zauważa też, że warunki 
lokalowe utrudniały nauczycielom realizację podstawy programowej i przyjętych 
w szkole programów nauczania matematyki, co wynikało z braku możliwości 
realizacji wszystkich zajęć z matematyki w pracowniach matematycznych.  

                                                      
1 Do 31 sierpnia 2017 r. Szkoła funkcjonowała jako Zespół Szkół w Mętowie, w skład którego wchodziły: Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. Jana Pawła II. 
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 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 liczba uczniów w oddziałach klas 1–3 SP 
wynosiła od 16 do 25, a w oddziałach klas 4–6 od 14 do 27. W klasach 
gimnazjalnych (dalej: Gimnazjum) ich liczba wynosiła minimalnie 16, a maksymalnie 
26.  

Liczba godzin matematyki w tygodniowym planie zajęć, w latach objętych kontrolą, 
dla poszczególnych klas wyniosła: cztery godziny w klasach czwartej i szóstej SP 
oraz drugiej i trzeciej Gimnazjum, pięć w oddziałach klasy piątej SP oraz pierwszej 
Gimnazjum.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-11) 

1.1. W badanym okresie w każdym roku szkolnym matematyki nauczali czterej 
nauczyciele zatrudnieni w  łącznym wymiarze czterech pełnych etatów. Poza tym 
w każdym z badanych lat realizowano zajęcia z matematyki w ramach godzin 
ponadwymiarowych (w wymiarze etatu od 0,61 do 1,39). 

W latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 w Szkole nauczało matematyki czterech 
nauczycieli dyplomowanych, w roku szkolnym 2016/2017 trzech dyplomowanych 
i jeden mianowany, 2017/2018 — dwóch nauczycieli dyplomowanych, jeden 
mianowany i jeden kontraktowy. Nauczyciele uczący matematyki w szkole, łącznie 
w latach objętych kontrolą, to siedem osób posiadających stopnie awansu 
zawodowego: nauczyciel kontraktowy (jeden), mianowany (dwóch) i dyplomowany 
(czterech).  

Nauczyciele matematyki posiadali kwalifikacje do zajmowania takiego stanowiska  
w odpowiednim typie szkoły wchodzącej w skład Zespołu (tj. SP i Gimnazjum) 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w badanym okresie3. Posiadali wyższe 
wykształcenie magisterskie na kierunku matematyka (trzy osoby) oraz wyższe 
wykształcenie magisterskie w innych specjalnościach i ukończone studia 
podyplomowe z matematyki (cztery osoby). Wszyscy posiadali przygotowanie 
pedagogiczne.  

(dowód: akta kontroli, str. 55-63, 76-91, 100) 

Na jeden etat nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w oddziałach klas 1–3 SP 
przypadało średnio od 12 do 20 uczniów,  w oddziałach 4–6 SP od 88 do 102, 
a w Gimnazjum od 82 do 84.  

(dowód: akta kontroli, str. 9) 

1.2. Dyrekcja Szkoły diagnozowała potrzeby szkoleniowe nauczycieli i na tej 
podstawie corocznie opracowywała plany szkoleń. W ramach tych planów pięciu 
nauczycieli klas 1–3,  uczestniczyło w dwugodzinnych szkoleniach pn.: Tworzenie 
quizów i testów on-line4, Naturalne strategie uczenia się dzieci jako wyznacznik 
aktualizacji podstaw programowych i programów uczenia się oraz Jak zachęcić 
dziecko do nauki. Spośród nauczycieli, uczących matematyki powyżej trzeciej klasy 
SP, sześciu5 korzystało z form doskonalenia zawodowego w formie studiów 

                                                      
3 Tj. obowiązującym od 1 września 2017 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) oraz poprzednio obowiązującym 
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 
ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) 
4 W tym z matematyki.  
5 Siódmy nauczyciel rozpoczął pracę w 2017 r. 
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podyplomowych, kursów, warsztatów lub seminariów, np.: Nauczyciel 45+ (czterech 
nauczycieli w wymiarze po 42 godzin), Ocenianie wspierające rozwój uczniów 
(jeden nauczyciel 12 godzin), Robotyka i programowanie w pracy z uczniem (dwóch 
nauczycieli po 16 godzin), Lider Oświaty (dwuletnie studia podyplomowe; jeden 
nauczyciel).  

Rada pedagogiczna przeprowadziła od dwóch do trzech szkoleń wszystkich 
nauczycieli (w każdym roku szkolnym) m.in. w zakresie możliwości wykorzystania 
tablicy interaktywnej w nauczaniu przedmiotowym, wykorzystania programów 
wspomagających pracę nauczycieli, monitorowania realizacji podstawy 
programowej, oceniania kształtującego, stosowania strategii oceniania 
kształtującego.  

Średnie oceny końcoworoczne z matematyki dla SP, w klasach 4 – 6 wyniosły: 3,9 
w latach 2014/2015–2015/2016 i 3,7 w roku 2016/2017, natomiast oceny 
w Gimnazjum były niższe i wynosiły: 3,3 w latach 2014/2015 – 2015/2016 i 3,2 
w roku 2016/2017. Analiza wyników powyższych średnich ocen oraz 
sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych osiąganych przez uczniów, w porównaniu 
z posiadanymi przez nauczycieli kwalifikacjami zawodowymi, stopniami awansu 
i odbywanymi szkoleniami, wykazała że nauczyciele prezentują wyrównany poziom, 
a ich uczniowie osiągają zbliżone do siebie wyniki w nauce matematyki6.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-12, 55-97) 

1.3. Szkoła zapewniała uczniom możliwość korzystania z dwóch pracowni 
matematycznych z niezbędnym wyposażeniem. W pozostałych salach, w których 
nauczano matematyki (dwie sale informatyczne, pracownia historyczna i sala 
z tablicą interaktywną7) nie było wyposażenia w postaci, np. przyrządów 
do kreślenia na tablicy, tablic matematycznych, plansz ze wzorami, przeźroczystych 
modeli brył matematycznych, zestawów brył do mierzenia i porównywania objętości 
czy też do demonstracji jednostek pola i objętości. Jak wyjaśniła dyrektor Szkoły 
przedmioty te były przenoszone na lekcje z pracowni matematycznych. Według 
dyrekcji było to działanie skuteczne, ponieważ wyniki osiągane przez uczniów 
na koniec roku szkolnego 2016/2017 i w trakcie roku 2017/20188, którzy pobierali 
naukę matematyki w tych salach, (np. uczniowie klas: 4a i 5a w roku szkolnym 
2016/2017 i 4a w roku 2017/20189 realizowali zajęcia z matematyki tylko w salach 
niebędących pracowniami matematycznymi a uczniowie klas 4d, 5a i 6b w roku 
szkolnym 2017/2018 uczyli się matematyki, w wymiarze ponad połowy zajęć, 
w salach niebędących pracowniami matematycznymi) były zbliżone do wyników 
rówieśników, którzy korzystali wyłącznie z pracowni matematycznych.  

Warunki pobytu w Szkole uczniów z klas 1-3 SP były zgodne z zaleceniami 
dotyczącymi funkcji pomieszczeń i wyposażenia, określonymi w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w załączniku nr 2 
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół10. Sale 
lekcyjne składały się z dwóch części: edukacyjnej (odpowiednio wyposażonej) 

                                                      
6 Uczniowie którzy otrzymywali najsłabsze, w porównaniu do rówieśników, oceny od jednego nauczyciela osiągali średnie 
końcoworoczne niższe od tych z poziomu całej szkoły o ok. 0,2 stopnia, natomiast wynik egzaminu gimnazjalnego w klasie 
nauczanej przez tego nauczyciela był wyższy od średniej z klas trzecich o 1,3%.  
7 Sale zlokalizowane w sąsiedztwie pracowni matematycznych.  
8 Ustalone na podstawie zestawienia średnich ocen ważonych.  
9 Do zakończenia kontroli – 6 listopada 2017 r. 
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 895. Rozporządzenie obowiązywało od 1 września 2016 r. 
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i rekreacyjnej (odpowiednio do tego przystosowanej)11. Były także wyposażone 
w pomoce dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć np.: liczmany, sprzęt 
audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne, 
biblioteczkę. 

We wszystkich salach zapewniono: sprzęt multimedialny, taki jak komputery 
z dostępem do Internetu, rzutniki oraz możliwość korzystania z e-podręcznika 
do nauki matematyki, a także bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia. Na 
jednego ucznia12 przypadała powierzchnia sali od 2 m² do 2,8 m². 

W okresie objętym kontrolą dokupiono pomoce dydaktyczne, które wykorzystywano 
w nauczaniu matematyki, takie jak: programy multimedialne (do nauki algebry 
i geometrii), zestaw domino do obliczania kątów dla klas 1–4 SP (zakupione 
w ramach projektu „Szkoły sukcesu Gminy Głusk”) oraz tablicę interaktywną 
i po dwa: komputery, projektory, ekrany i drukarki  (zakupione ze środków 
własnych).  

(dowód: akta kontroli, str. 39-54, 133-161, 324-337) 

1.4. Zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia rozpoczynały się o godzinie 8.00, 
w nielicznych przypadkach, zajęcia rozpoczynały się o godz. 8.50 dla jednej grupy 
przy podziale klasy na grupy w nauczaniu języków obcych. We wszystkich 
badanych latach szkolnych plany lekcji uwzględniały podobną liczbę godzin 
lekcyjnych w poszczególne dni tygodnia. 
W szkolnych rozkładach zajęć lekcyjnych występowały dni kumulujące zajęcia, 
w których dominowała praca statyczna i długotrwała koncentracja: 
—  W roku szkolnym 2014/2015 odnotowano dwa przypadki kumulowania takich 

zajęć – w klasie 1c Gimnazjum we wtorek (geografia, biologia, matematyka) oraz 
w klasie 1b Gimnazjum w środę (matematyka, biologia, geografia). W obu 
przypadkach zajęcia te odbywały się na pierwszej, drugiej i trzeciej godzinie 
lekcyjnej. Przedmioty niewymagające większej koncentracji rozłożono w klasach 
równomiernie w ciągu tygodnia. 

— W roku 2015/2016 w Gimnazjum w dwóch przypadkach zajęcia wymagające 
długotrwałej koncentracji zostały skumulowane. Dotyczyło to klasy 2a we wtorek 
(matematyka, chemia, biologia) oraz klasy 2b — w środę (matematyka, 
geografia, biologia). 

— W roku 2016/2017 w przypadku czterech klas gimnazjalnych w jednym dniu 
tygodnia skumulowane zostały trzy godziny zajęć wymagających długotrwałej 
koncentracji: 1a — piątek (geografia, matematyka, biologia), 1b — piątek 
(matematyka, biologia, fizyka), 2b — poniedziałek (chemia, matematyka, 
biologia), 3b — wtorek (geografia, matematyka, fizyka). 

— W roku 2017/2018 w planie oddziału 7a we wtorek skumulowane zostały zajęcia 
wymagające zwiększonej koncentracji (geografia, fizyka, biologia, matematyka).  

W planie lekcji oddziałów klasowych nie było dni, w których występowały 
tylko przedmioty niewymagające zwiększonej koncentracji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 7-13) 

W latach objętych kontrolą w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcje matematyki nigdy 
nie następowały bezpośrednio po sobie i zaplanowano je zazwyczaj od pierwszej do 
piątej godziny lekcyjnej. W roku 2014/2015 w SP odnotowano jeden przypadek, 
kiedy w klasie 6a lekcja matematyki została zaplanowana w rozkładzie zajęć we 
wtorek na szóstej godzinie lekcyjnej. W Gimnazjum zajęcia matematyki zostały 

                                                      
11 Punkt 4 zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. 
12 Z najliczniejszego, 26 osobowego, oddziału klasowego uczącego się w tych salach.  
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zaplanowane na szóstej lekcji czterokrotnie w ciągu tygodnia (w klasie 1a — 
poniedziałek i wtorek, w klasie 1c — poniedziałek oraz w klasie 3b także 
w poniedziałek). W klasie 2a Gimnazjum lekcja chemii została ujęta we czwartek 
na szóstej godzinie. W roku 2015/2016 w SP w trzech przypadkach zajęcia 
z matematyki odbywały się na szóstej godzinie lekcyjnej — w klasie 5b — 
w poniedziałek i wtorek oraz w klasie 6a — w poniedziałek. W klasie 2b Gimnazjum 
lekcja fizyki została ujęta w poniedziałek na szóstej godzinie, a lekcja matematyki 
w czwartek także na szóstej godzinie lekcyjnej. W roku 2016/2017 w przypadku 
trzech klas SP (5a — środa, 6a — czwartek, 6b — poniedziałek) oraz dwóch klas 
Gimnazjum (1b i 3a — środa) jeden raz w tygodniu lekcje matematyki odbywały się 
na szóstej godzinie lekcyjnej. W roku 2017/2018 w SP w trzech przypadkach zajęcia 
matematyki były realizowane na szóstej godzinie lekcyjnej (4d — wtorek, 6b — 
czwartek, 7a — wtorek). W Gimnazjum raz w tygodniu na szóstej godzinie 
w czwartki odbywały się zajęcia z matematyki (klasa 3a) oraz fizyki (klasa 2b).  

 (dowód: akta kontroli, str. 7-14, 39-54) 

Rozkład dzwonków i układ przerw był niezmienny od roku szkolnego 2014/2015. 
Najkrótsza przerwa trwała 5 minut, najdłuższa przerwa — obiadowa — 20 minut, 
a druga przerwa obiadowa – 15 minut. Pierwsza dłuższa przerwa była po dwóch 
godzinach lekcyjnych (15-minutowa przerwa śniadaniowa). 20-minutowa przerwa 
obiadowa była po piątej godzinie lekcyjnej, a 15-minutowa po szóstej godzinie 
lekcyjnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 7-17) 

1.5. Nauczyciele matematyki realizowali podstawę programową i przyjęte 
programy nauczania. Określali główne cele lekcji i podawali je uczniom. Podawali 
także tematy lekcji i zakres wprowadzanego materiału. Stosowali metody nauczania 
takie jak: wykład, samodzielne rozwiązywanie zadania po zaprezentowaniu sposobu 
rozwiązania na tablicy, doświadczenia, praca w grupach, praca indywidualna, 
odpytywanie ucznia przy tablicy, dyskusja z uczniami. Nauczyciele sprawdzali prace 
domowe i zadawali nowe. Indywidualizowali także sposób nauczania, dostosowując 
poziom trudności zadań odpowiednio do możliwości percepcyjnych uczniów 
oraz angażowali uczniów do pracy, stwarzając im wyrównane szanse udziału 
w lekcji. Nauczyciele korzystali z pomocy dydaktycznych, takich jak: liczydła 
(w klasach 1-3), plansze ze wzorami, modele figur geometrycznych, sprzęt 
audiowizualny. Używali także multimedialnych podręczników (e-podręczników) do 
kształcenia ogólnego w realizowanych zajęciach. Uczniowie byli aktywni, a lekcje 
zostały podsumowane. W klasach panowały odpowiednie warunki higieniczno-
sanitarne. 

(dowód: akta kontroli, str. 101-132) 

1.6.  W badanych latach szkolnych rozpoznawano potrzeby uczniów odnoszące 
się do zajęć pozalekcyjnych z matematyki poprzez: 

—  analizowanie orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i włączanie 
uczniów do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z zaleceniami poradni; 

—  określanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych za pomocą ankiet 
skierowanych do uczniów, rodziców oraz nauczycieli i prowadzenie zajęć 
rozwijających dla uczniów, w tym uzdolnionych matematycznie; 

—  analizowanie wyników sprawdzianu po klasie 6 i egzaminu gimnazjalnego oraz 
prowadzenie zajęć dla wszystkich uczniów w celu przygotowania do kolejnego 
poziomu edukacji. 
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W Szkole zorganizowano uczniom zajęcia pozalekcyjne z matematyki w celu 
rozwoju ich zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego, takie jak: 
przygotowujące do sprawdzianu po klasie szóstej, przygotowujące do egzaminu 
gimnazjalnego oraz koła matematyczne i szachowe. Skierowano je do uczniów klas 
4–6 SP (od 128 do 150)13 i 1–3 Gimnazjum14 (od 90 do 141). Uczestniczyło w nich 
od 10 osób (koła matematyczne i szachowe) do 53 (zajęcia przygotowujące do 
egzaminu gimnazjalnego). Zajęcia te odbywały się co tydzień w wymiarze od jednej 
do trzech godzin.  

W klasach 1 – 3 SP odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
rozwijające, których elementem była edukacja matematyczna. W latach 
2014/2015-2015/2016 prowadzono po dziewięć grup zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych i dziewięć rodzajów zajęć rozwijających. W roku 
2016/2017 prowadzono siedem grup zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i siedem 
zajęć rozwijających. W roku szkolnym 2017/2018 prowadzono jedne zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające. Oprócz tego prowadzono zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów, którzy mają wskazania poradni 
psychologiczno-pedagogicznej (w wymiarze jednej godziny przyznanej przez organ 
prowadzący). 

 (dowód: akta kontroli, str. 7-15, 18-38, 55-71, 338-362, 349-352) 

Statut Szkoły (Rozdział II, § 3) określał zasady udzielania i organizowania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, dotyczące m.in. uczniów z trudnościami w nauce 
matematyki. Określono w nim: formy udzielania pomocy, uregulowania dotyczące 
tego, komu może zostać udzielona pomoc, w jakim celu i z czyjej inicjatywy oraz 
organy współpracujące w ramach udzielania i organizowania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, a także zasady tej współpracy. W związku 
z przekształceniem Zespołu Szkół w Mętowie w SP, z dniem 1 września 2017 r. 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową, wicedyrektor wyjaśniła, że inne sposoby 
wspierania uczniów zostaną uwzględnione w nowym Statucie, który jest w trakcie 
opracowywania.  

(dowód: akta kontroli, str. 363-365, 384-391) 

W latach 2015/2016–2017/2018 Szkoła zapewniała uczniom (w liczbie odpowiednio: 
43, 28 i 47) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze jednej godziny15 
tygodniowo w grupach nieprzekraczających ośmiu uczniów (zarówno w SP, 
jak i w oddziałach gimnazjalnych). 

W roku 2014/2015 Szkoła realizowała zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, które 
odbywały się w ramach projektu „Szkoły sukcesu Gminy Głusk” zrealizowanego ze 
środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
„Kapitał Ludzki”. Udział w zajęciach brali wszyscy uczniowie Gimnazjum (150) oraz 
uczniowie klas 3-6 szkoły podstawowej (173), w grupach do ośmiu osób. Wymiar 
zajęć wyniósł 1.260 godzin (42 grupy zrealizowały po 30 godzin zajęć). Celem 
projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów oraz wzrost kompetencji 
kluczowych uczniów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 338-342) 

W latach objętych kontrolą w SP nie było uczniów niepromowanych 
i powtarzających klasę, natomiast w Gimnazjum było czterech takich uczniów w roku 

                                                      
13 Zależnie od liczebności klas w roku szkolnym. 
14 Lub oddziałów gimnazjalnych od roku szkolnego 2017/2018. 
15 Jedynie w klasach siódmych w roku 2017/2018 przewidziano cotygodniowe zajęcia półgodzinne. 
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2015/2016, w tym dwóch powtarzających klasę z powodu matematyki. W badanym 
okresie, ani SP ani w Gimnazjum, nie było uczniów nieklasyfikowanych. Liczba 
egzaminów poprawkowych, ze wszystkich nauczanych przedmiotów, w SP to: jeden 
w roku 2015/2016 i jeden (z matematyki) w 2016/2017 a w Gimnazjum: trzy w roku 
2015/2016 i dwa (także z matematyki) w 2016/2017. 

Uczniowie niepromowani z matematyki oraz ci, którzy mieli egzaminy poprawkowe 
w roku 2017/2018, uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych  
z matematyki w wymiarze jednej godziny tygodniowo (45 min.)16. Otrzymali także 
pomoc w postaci m.in.: indywidualnych konsultacji (także dla rodziców, którym 
prezentowano przykładowe zadania, obrazujące poziom trudności odpowiadający 
poszczególnym stopniom szkolnym), indywidualizacji pracy na lekcjach matematyki, 
bieżącego informowania rodziców o ocenach wychowanków, zachęt (pochwał) 
do pracy na lekcji, informowania uczniów o przewidywanych pracach pisemnych 
i w zakresie materiału niezbędnego do przygotowania się do nich.  

Głównym problemem ww. uczniów Gimnazjum była niska frekwencja na zajęciach.  

(dowód: akta kontroli, str. 338-343, 363-366, 392-394) 

Statut Zespołu Szkół w Mętowie określał formy udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Mogła być ona realizowana w formie zajęć rozwijających 
uzdolnienia, także z matematyki. Dla uczniów uzdolnionych z tego przedmiotu 
organizowane były zajęcia przygotowujące do konkursów (organizowane w miarę 
potrzeb). W roku 2014/2015 prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich 
uczniów, w tym uzdolnionych, w ramach projektu "Szkoły sukcesu Gminy Głusk". 
Organizowano także zajęcia koła szachowego oraz koła matematycznego 
w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W latach objętych kontrolą organizowano 
także zajęcia rozwijające dla uczniów z klas 1-3 SP w takim samym wymiarze 
czasowym. Liczba uczniów na zajęciach nie przekraczała ośmiu. 

(dowód: akta kontroli, str. 338-345, 363-375) 

W roku 2015/2016 promocję z wyróżnieniem (tj. średnia ocen 4,75 i powyżej) 
otrzymało 60 uczniów SP (w klasach 4-6) oraz 22 Gimnazjum. Czterech uczniów 
było laureatami konkursów (olimpiad) przedmiotowych z matematyki, tj.: Kangur 
Matematyczny (SP, klasy trzecie — dwie osoby i klasy piąte — jedna) oraz Konkurs 
Matematyczny im. Ks. F. Jakóbczyka (Gimnazjum, klasa trzecia — jedna osoba). 
Dwoje uczniów otrzymało stypendia Rady Rodziców Zespołu Szkół w Mętowie 
za wyniki w nauce: uczeń z najlepszą średnią w SP i uczennica z najlepszą średnią 
ocen w Gimnazjum. 

W latach 2016/2017–2017/2018 w ramach wsparcia dla najzdolniejszych 
wychowanków, uczniowie klas trzecich Gimnazjum uczestniczyli w zajęciach 
dodatkowych z matematyki, przygotowujących do egzaminu w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo. Uczniowie z SP i Gimnazjum mogli uczestniczyć w zajęciach 
przygotowujących do konkursów organizowanych w miarę potrzeb (przedmiotowe 
konkursy Kuratorium Oświaty, Kangur Matematyczny). Nauczyciele matematyki 
indywidualizowali pracę z uczniami, przygotowując dla uczniów uzdolnionych 
matematycznie zadania o zwiększonym poziomie trudności oraz zadania dodatkowe 
w pracy domowej. Uczniowie ci mogli liczyć również na indywidualne porady 
i konsultacje. Nauczyciele, pracując z tymi uczniami, kładli nacisk m.in. na: 

                                                      
16 Zajęcia te zorganizowane zostały zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 532 ze zm., dalej: rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej). W tym celu opracowano „Procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.   
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umiejętność i elastyczność myślenia abstrakcyjnego, samokontrolę 
przeprowadzonego rozumowania, umiejętność odszukiwania najprostszych 
rozwiązań. Uczniowie pracowali także metodą projektu17. 

W Szkole istniały dysproporcje w poziomie ocen z matematyki wśród uczniów, 
mających problemy z nauką matematyki i uczestniczących w zajęciach 
pozalekcyjnych oraz uczniów niekorzystających z tych zajęć. Uczniowie mający 
problemy z nauką matematyki, uczestniczący w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych, uzyskiwali zbliżone oceny na sprawdzianach do uczniów 
niekorzystających z tych zajęć. W przypadku niektórych uczniów uczestnictwo  
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych pomogło w uniknięciu oceny 
niedostatecznej i uzyskaniu oceny dopuszczającej na zakończenie roku szkolnego. 
W przypadku uczniów uzdolnionych, uczestnicy zajęć pozalekcyjnych poszerzali 
wiedzę, wykonywali dodatkowe prace, a w konsekwencji uzyskiwali lepsze oceny 
od uczniów uzdolnionych, ale nieuczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych. 

W Szkole nie było uczniów, którym w okresie objętym kontrolą zezwolono na 
indywidualny program nauki z matematyki lub indywidualny tok nauki. 

 (dowód: akta kontroli, str. 363-377, 382-383, 395-396, 458-465) 

1.7. Do Szkoły uczęszczali uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno-
pedagogicznej, które w swej diagnozie lub zaleceniach odnosiły się do nauczania 
matematyki (pięciu w roku 2014/2015, ośmiu w 2015/2016 i dziesięciu w latach 
2016/2017–2017/2018). Przyczyny wydania orzeczeń były różne, np.: zły stan 
zdrowia, słabe postępy w nauce, trudności o charakterze sprzężonym, specjalne 
potrzeby edukacyjne, reakcje lękowo-dezadaptacyjne, niepełnosprawność ruchowa. 
Zgodnie ze wskazaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej pomoc udzielona 
uczniom w procesie nauczania matematyki w latach szkolnych 2015/2016–
2017/2018 polegała m.in. na: realizacji indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego, organizacji nauczania indywidualnego, organizacji zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualnej terapii pedagogicznej, indywidualnych 
poradach i konsultacjach, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach, 
dokładne objaśnianie operacji logicznych przy złożonych zadaniach, stosowanie 
ocen cząstkowych za poprawnie wykonany fragment zadania, omawianie 
niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności, wydłużanie czasu 
na wykonanie zadania. 

Uczniowie z tymi orzeczeniami uczestniczyli w dodatkowych zajęciach (rewalidacja, 
nauczanie indywidualne) w wymiarze od dwóch do trzech godzin w tygodniu.  

Organizacja udzielanych w szkole form pomocy psychologiczno-pedagogicznej była 
zgodna z przepisami określonymi w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W roku szkolnym 2014/2015 orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
które w swojej diagnozie lub zaleceniach odnosiły się do nauczania matematyki, 
stanowiły 10% wszystkich opinii i orzeczeń, w roku 2015/2016 — 13%, w roku 
2016/2017 — 24%, a w roku 2017/2018 — 22%. 

 (dowód: akta kontroli, str. 340, 349-352, 364-394, 466-471, 484) 

1.8. Szkoła udzielała uczniom wsparcia w przygotowaniu do konkursów  
z matematyki poprzez organizację zajęć dodatkowych dla uczniów 

                                                      
17 Projekt koncentruje się na treściach nauczania, duże znaczenie odgrywają tematy odnoszące się do autentycznych sytuacji 
oraz zagadnienia interesujące uczniów.  
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przygotowujących się do konkursu. Zajęcia te organizowane były w miarę potrzeb. 
Prowadzone były indywidualne konsultacje i porady przynajmniej raz w tygodniu 
w wymiarze jednej godziny lekcyjnej. W ramach tych konsultacji uczniowie 
m.in. rozwiązywali zadania konkursowe z lat ubiegłych. 

Liczba uczniów klas 1–3 SP, biorących udział w konkursach  matematycznych, 
w badanych latach,  wyniosła: dwóch ze 183 uczniów w roku 2014/2015, dwóch ze 
188 w 2015/2016 i trzech ze 151 w roku 2016/2017. Laureatami, w latach 
2014/2015 – 2015/2016, zostawało rokrocznie dwóch uczniów. 

Liczba uczniów klas 4–6 SP, biorących udział w konkursach  matematycznych, 
w badanych latach, wyniosła: 19 ze 128 uczniów w roku 2014/2015, 20 ze 148 
w roku 2015/2016 i 13 ze 152 w roku 2016/2017. Laureatem w latach 
2014/2015-2016/2017 zostawał rokrocznie jeden uczeń. 

Liczba uczniów Gimnazjum biorących udział w konkursach  matematycznych 
w badanych latach  wyniosła: 18 ze 150 uczniów w roku 2014/2015, 22 ze 138 
w roku 2015/2016 i 27 ze 141 w roku 2016/2017. Laureatami w latach 
2014/2015-2016/2017 zostało: dwóch uczniów w roku 2014/2015, jeden 
w 2015/2016 i trzech w 2016/2017. 

 (dowód: akta kontroli, str. 339-348, 364-379, 397-400) 

1.9. W latach objętych kontrolą odbywały się posiedzenia zespołów 
przedmiotowych, na których nauczyciele prowadzący zajęcia z matematyki (oraz 
zajęcia z klasami 1–3) dokonywali wyboru programu nauczania. Następnie 
w pierwszym tygodniu czerwca nauczyciel (lub zespół nauczycieli) przedstawiał 
dyrektorowi wybrane podręczniki. Na tej podstawie dyrektor opracowywała 
propozycję szkolnego zestawu podręczników, którą przedstawiała do zaopiniowania 
radzie rodziców. Po otrzymaniu opinii dyrektor prezentowała (do 15 czerwca 
każdego roku) szkolny zestaw podręczników. Nauczyciele lub zespoły nauczycieli, 
po przeanalizowaniu programów nauczania pod kątem zgodności z podstawą 
programową, możliwościami i potrzebami szkoły, zainteresowaniami uczniów,  
składali do dyrektora szkoły wnioski o dopuszczenie programu nauczania 
ze wskazaniem na etap edukacyjny, klasę, przedmiot. Dyrektor, 
po przeanalizowaniu wniosków, przedkładała radzie pedagogicznej programy 
nauczania w celu uzyskania jej opinii. Po uzyskaniu pozytywnej opinii 
opracowywano szkolny zestaw programów nauczania. 

(dowód: akta kontroli, str. 364-380, 401-425, 440-457) 

1.10. Zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych18 minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych z matematyki w dwóch trzyletnich okresach nauczania wynosił 385 
godzin w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz 385 godzin w gimnazjum.  
W latach 2014/2015-2016/2017 w skontrolowanej Szkole (Zespole) zrealizowano 
zarówno dla klas 4-6 SP, jak i dla klas I-III Gimnazjum, liczbę godzin w wymiarze 
od 443 do 458 godzin, w zależności od oddziału klasowego. 

(dowód: akta kontroli, str. 217-220, 339, 489) 

1.11. Treści zawarte w dopuszczonych programach nauczania z matematyki, w SP 
i Gimnazjum, zostały zrealizowane. Tematy lekcji były zgodne z wcześniej 
opracowanymi planami pracy nauczycieli. 

                                                      
18 Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli, str. 364, 371-371, 380-381, 401-425, 440-457) 

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

1.  W rozkładach zajęć lekcyjnych obowiązujących w każdym roku szkolnym badanego 
okresu, zarówno w SP jak i w Gimnazjum (oddziałach gimnazjalnych), stwierdzono 
przypadki kumulowania w ciągu dnia zajęć, w których dominowała praca statyczna 
i długotrwała koncentracja (z przedmiotów ścisłych, w tym z matematyki), a także 
realizowania zajęć lekcyjnych z matematyki, fizyki lub chemii na końcowych 
godzinach zajęć, po piątej godzinie lekcyjnej. Obniżało to zdolności uczniów 
do koncentracji, mogło prowadzić do ich zmęczenia oraz mniejszej efektywności na 
lekcjach wymagających skupienia.  

Dyrektor wyjaśniła, że w szkole, w której funkcjonuje 21 oddziałów klasowych, przy 
ograniczonej liczbie sal (16), nie zawsze jest możliwe takie umieszczenie zajęć, 
aby nie kumulować tych, które wymagają długotrwałej koncentracji. Uwzględniając 
przytoczone wyjaśnienia, w związku z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach19, NIK zwraca uwagę 
na potrzebę ograniczania przypadków kumulowania zajęć z przedmiotów ścisłych 
i przypadków realizowania zajęć z tych przedmiotów na końcowych godzinach zajęć 
w planowaniu zajęć lekcyjnych w roku szkolnym.  

 (dowód: akta kontroli, str. 7-16, 39-54) 

2. Warunki lokalowe Szkoły utrudniały nauczycielom realizację podstawy programowej 
i przyjętych w szkole programów nauczania z matematyki. 

W roku szkolnym 2017/2018, mimo że Szkoła zapewniała uczniom możliwość 
korzystania z dwóch pracowni matematycznych z niezbędnym wyposażeniem, 
ze względu na dużą liczbę uczniów oraz organizację pracy Szkoły, część zajęć 
z matematyki odbywała się w salach dydaktycznych, w których nie było 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne do nauczania tego przedmiotu.  

Zdaniem NIK, dyrekcja Szkoły, we współpracy z organem prowadzącym, powinna 
podejmować działania mające na celu zapewnienie wszystkim uczniom, podczas 
wszystkich zajęć z matematyki, możliwości kształcenia w pracowniach 
matematycznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 39-54, 133-161, 324-337) 

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu. Zgodnie z potrzebami szkoły podnosili swoją wiedzę i umiejętności, 
uczestnicząc, w miarę możliwości, w różnych formach szkolenia i doskonalenia 
zawodowego. Warunki lokalowe utrudniały nauczycielom realizację podstawy 
programowej i przyjętych w szkole programów nauczania matematyki, co wynikało 
z braku możliwości realizacji wszystkich zajęć z matematyki w pracowniach 
matematycznych. W salach dydaktycznych, w których nauczano matematyki, 
zapewniono warunki bezpieczeństwa i higieny. Stwierdzono przypadki kumulowania 
zajęć z przedmiotów ścisłych w ciągu dnia oraz realizowania takich zajęć lekcyjnych 

                                                      
19 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69. Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien 
uwzględniać potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 
20 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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa20 
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na końcowych godzinach. Oferta zajęć pozalekcyjnych z matematyki była 
zróżnicowana i adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb uczniów. 

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki 

2.1. W latach objętych kontrolą w SP w klasie czwartej i w Gimnazjum w klasie 
pierwszej każdy nauczyciel, w tym matematyki, przeprowadzał diagnozę wstępną 
z zajęć edukacyjnych. Na tej podstawie określano potrzeby uczniów, mających 
trudności w nauce oraz uczniów uzdolnionych matematycznie. Sporządzano raporty 
z przeprowadzonych badań. W pozostałych klasach nauczyciele (w tym matematyki) 
po każdym semestrze diagnozowali potrzeby uczniów. Wyniki tych działań zapisano 
w protokołach rady pedagogicznej, w formie wskazań do pracy w kolejnym 
semestrze lub roku szkolnym z uczniami mającymi trudności w nauce lub 
przejawiającymi uzdolnienia matematyczne. Dyrektor wyjaśniła, że w latach 
szkolnych, w których funkcjonowały tzw. „godziny karciane” wśród uczniów 
przeprowadzana była diagnoza, która służyła uwzględnieniu potrzeb uczniów 
w organizacji zajęć dodatkowych (w tym także z matematyki). Potrzeby uczniów 
w zakresie nauczania matematyki były określane na podstawie wskazań poradni 
psychologiczno–pedagogicznej w opiniach i orzeczeniach. 

(dowód: akta kontroli, str. 158-161, 212-216, 340, 349-352) 

2.2. Dyrektor Szkoły, prowadząc analizę wyników klasyfikacji po każdym semestrze 
i na zakończenie roku szkolnego, uwzględniała w niej poziom frekwencji 
poszczególnych uczniów na poszczególnych zajęciach. Badano, czy niski poziom 
frekwencji ucznia na danych zajęciach ma wpływ na niski poziom jego wiadomości 
i umiejętności z tych zajęć edukacyjnych.  

Monitorowano realizację treści podstawy ze wszystkich przedmiotów, np. poprzez 
realizację ramowych planów nauczania, w tym również z matematyki. Nie 
odnotowano odstępstw w realizacji planów. Analizując wyniki uczniów ustalono, 
że ci mający trudności z nauką matematyki wykazywali także problemy 
z opanowaniem wiedzy z pozostałych przedmiotów ścisłych. 

W latach objętych kontrolą Dyrektor, przed sporządzeniem projektu planu 
finansowego na kolejny rok kalendarzowy, pytała nauczycieli, jakie były potrzeby 
w zakresie pomocy dydaktycznych i wyposażenia poszczególnych sal lekcyjnych. 
Nauczyciele w wyznaczonym terminie przedkładali dyrektorowi wykaz niezbędnych 
pomocy dydaktycznych i sprzętu do zakupienia w celu prawidłowej realizacji treści 
podstawy programowej.  

Na początku każdego roku szkolnego wśród nauczycieli przeprowadzano ankietę, 
w której wskazywali oni swoje potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego. Po 
przeprowadzeniu badania sporządzano sprawozdanie z potrzeb nauczycieli 
dotyczących kursów, studiów podyplomowych, warsztatów oraz innych form 
doskonalenia zawodowego.  

Dyrektor monitorowała liczbę zrealizowanych godzin matematyki w odniesieniu do 
ramowych planów nauczania oraz planów pracy nauczycieli. Nie odnotowano 
przypadku znaczącej różnicy pomiędzy zaplanowanymi a faktycznie zrealizowanymi 
godzinami matematyki. Ze względu na dużą grupę uczniów, mających trudności 
w matematyce, na każdym etapie edukacyjnym dodatkowo przeznaczano jedną 
godzinę dyrektorską (na dany etap) na matematykę. W związku z tym liczba godzin 
tego przedmiotu w szkolnym planie nauczania była większa od minimum 
wskazanego w ramowych planach nauczania.  

(dowód: akta kontroli, str. 158-163, 222-225, 271-295) 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. Poziom nauczania matematyki weryfikowano na podstawie analizy wyników 
klasyfikacji, wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów, 
sprawdzianu po klasie szóstej i egzaminu gimnazjalnego. Uwzględniano również 
analizę wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej w Gimnazjum. Dyrektor, 
wspólnie z nauczycielami matematyki, określała słabe strony Szkoły i na tej 
podstawie formułowano wnioski do dalszej pracy. Według Dyrektor Szkoły, efektem 
podjętych działań był wzrost średniej z egzaminu gimnazjalnego z matematyki 
z 43,5% w roku szkolnym 2014/2015 do 46% w roku szkolnym 2016/2017. Również 
analiza Edukacyjnej Wartości Dodanej dla każdej klasy trzeciej, kończącej naukę 
w roku 2017, wykazała wzrost ww. wskaźnika. 

 (dowód: akta kontroli, str. 158-163, 173-176, 183-195, 226-227, 248-255, 485-487) 

2.4. Wyniki uczniów Szkoły z zewnętrznych sprawdzianów / egzaminów 
z matematyki, w latach objętych kontrolą, były następujące:  

—  SP: 2014/2015 – 65,2%, 2015/2016 – 52,10% (w roku szkolnym 2016/2017 
nie było sprawdzianu zewnętrznego w klasie szóstej)21 a w zakresie średniego 
wyniku dla kraju odpowiednio: 61% i 54%; 
—  Gimnazjum: 2014/2015 – 43,5%, 2015/2016 – 41,7%, 2016/2017 – 46%  
a w zakresie średniego wyniku dla kraju odpowiednio: 48%, 49% i 47%. 

(dowód: akta kontroli, str. 158-163, 173-176, 484-485, 488) 

2.5. W SP i w Gimnazjum przeprowadzano analizę sprawdzianu po klasie szóstej 
oraz egzaminu gimnazjalnego. Analizę przeprowadzał zespół nauczycieli, powołany 
przez dyrektora. Z przeprowadzonych działań sporządzone były raporty kończące 
się wnioskami do dalszej pracy. Wyniki analiz przedstawiane były całej radzie 
pedagogicznej w formie prezentacji multimedialnej i dotyczyły m.in. przeznaczenia 
jednej godziny w dyspozycji dyrektora na zwiększenie liczby zajęć z matematyki, 
usprawnienia nauki ułamków poprzez odnoszenie się do przykładów z życia, 
przydzielania uczniom z trudnościami w nauce zadań opartych na działaniach 
praktycznych, stosowania zadań z zakresu użycia i tworzenia strategii. 

Dyrektor wyjaśniła, że w żadnym roku szkolnym nie odnotowano znacząco niższych 
wyników z egzaminów zewnętrznych od średniej krajowej. Wynik szkoły na 
sprawdzianie należał do staninu 5, który zalicza się do wyników średnich uczniów. 
Również wynik szkoły uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z matematyki mieścił 
się wśród wyników średnich i należał do staninu 4. 

(dowód: akta kontroli, str. 159-165, 183-211) 

2.6. W okresie objętym kontrolą dyrektor prowadziła ewaluacje wewnętrzne. 
Przedmiotem ewaluacji były wymagania dotyczące: wspomagania rozwoju uczniów 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (2014/2015), ich aktywności na lekcjach 
(2015/2016) oraz respektowania norm społecznych (2016/2017). Wnioski 
z ewaluacji dotyczyły: przeprowadzenia w każdej klasie badań w zakresie 
zainteresowań uczniów zajęciami pozalekcyjnymi tak, aby wiedzieć, jakie zajęcia 
należy zorganizować w następnym roku szkolnym; zwiększenia zainteresowania 
uczniów zajęciami (w tym frekwencji) i aktywności na lekcjach; reagowania 
na niewłaściwe zachowania uczniów; kontynuacji realizacji programu 
wychowawczego i programu profilaktyki. Według Dyrektor, wnioski te zostały 
zrealizowane, m.in.: przeprowadzono rady szkoleniowe z zakresu oceniania 
kształtującego (które było stosowane również na lekcjach matematyki), odnotowano 

                                                      
21 Liczba uczniów przystępujących do sprawdzianu z matematyki w roku 2014/2015 wyniosła 30 a w roku 2015/2016 – 48. 
Wszyscy uzyskali pozytywny wynik. 
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bardzo niską frekwencję tylko u czterech uczniów Gimnazjum, uczniowie 
systematycznie uczestniczyli w zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych 
z matematyki oraz zajęciach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. 

Dyrektor badała warunki lokalowe i wyposażenie do nauczania matematyki. 
W ramach prowadzonych czynności zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: 
matematyczny kalendarz gimnazjalisty, testy sprawdzające wiedzę z matematyki.  

W roku szkolnym 2014/2015 dyrektor i wicedyrektor zaplanowali łącznie 34 
obserwacje zajęć lekcyjnych, z tego sześć (17,6%) u nauczycieli matematyki lub 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie matematyki. Analogicznie w roku 
szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 zaplanowano po 33 obserwacje z czego pięć 
(15,1%) u nauczycieli matematyki lub nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
w zakresie matematyki. Wszystkie zaplanowane obserwacje zostały 
przeprowadzone. 

Według ustaleń z nadzoru pedagogicznego mocnymi stronami lekcji były np.: jej 
prawidłowe zaplanowanie i odpowiednio dobrane cele, opracowanie własnych 
materiałów dydaktycznych, wysoki stopień osiągnięcia celów lekcji, zaangażowanie 
uczniów. Wskazówki dla nauczycieli do dalszej pracy dotyczyły np.: 
wykorzystywania pomocy dydaktycznych, analizy trafności pytań i zadań 
zadawanych uczniom, samooceny uczniów, porównania osiągniętych wyników 
z planowanymi. 

Dyrektor, prowadząc nadzór pedagogiczny, analizowała wpływ doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, w tym nauczycieli matematyki i nauczania 
zintegrowanego, na jakość zajęć z matematyki. W tym celu przeprowadzono wśród 
uczniów ankiety, w których mogli wypowiedzieć się na temat sposobu prowadzenia 
zajęć, oceniania itp. Dyrektor wyjaśniła, że w roku szkolnym 2016/2017 
przeprowadzała (razem z wicedyrektorem) rozmowy z uczniami na temat 
stosowania przez nauczycieli oceniania kształtującego. Uczniowie wskazywali 
mocne strony takiego sposobu oceniania (podali np., że wiedzieli, czego będzie 
od nich nauczyciel wymagał). Na podstawie wyników rozmów z uczniami uznano, 
że ukończone szkolenia nauczycieli podniosły jakość nauczania, w tym matematyki. 

W planie nadzoru pedagogicznego co roku planowano diagnozy: wstępne 
(w klasach 6 SP i 1 Gimnazjum) ze wszystkich przedmiotów oraz diagnozy badające 
poziom osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów, w tym z matematyki. 
W roku 2014/2015 i 2015/2016 w SP zaplanowano i przeprowadzono sprawdzian 
wewnątrzszkolny (w formie sprawdzianu po klasie 6) oraz próbne Ogólnopolskie 
Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (po I semestrze nauki). W klasach piątych 
prowadzono coroczne diagnozy z poszczególnych przedmiotów, w tym 
z matematyki. W Gimnazjum co roku przeprowadzany był próbny egzamin 
gimnazjalny w klasach trzecich. W klasach drugich prowadzono diagnozy w zakresie 
poszczególnych przedmiotów, w tym z matematyki. 

(dowód: akta kontroli, str. 159-170, 177-182, 196-211, 228-247, 260-270) 

2.7. Księgowość Szkoły była prowadzona przez jednostkę organizacyjną  Gminy 
Głusk — Samorządowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Co roku 
Dyrektor Szkoły składała sprawozdanie organowi prowadzącemu z zakresu 
wykorzystania funduszy na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rokrocznie 
Dyrektor Szkoły przedstawiała organowi prowadzącemu także informację 
o wynikach szkoły na egzaminach zewnętrznych, w tym z matematyki.  
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Organ prowadzący, na początku każdego roku szkolnego, przeprowadzał kontrolę 
stanu technicznego budynku. Kontroli poddawano wszystkie pomieszczenia 
placówki. 

 (dowód: akta kontroli, str.160-171, 296-302) 

2.8. W roku szkolnym 2014/2015 pracownicy Kuratorium Oświaty w Lublinie  
przeprowadzili w Szkole (Zespole) ewaluację zewnętrzną22. Ewaluacji poddano 
następujące wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone 
w podstawie programowej; Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu 
procesów edukacyjnych. 

W wyniku ewaluacji przez Kuratorium SP i Gimnazjum, ustalono m.in., że: 

—  W organizacji procesów edukacyjnych nauczyciele uwzględniali wyniki diagnozy 
uczniów, dostosowywali wymagania edukacyjne do ich możliwości i potrzeb, 
co umożliwiało uczniom nabywanie wiadomości i umiejętności oraz osiąganie 
sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym. 

—  Wdrażane przez szkołę wnioski z analizy osiągnięć uczniów i podejmowane 
przez nauczycieli działania służyły realizacji podstawy programowej, kształceniu 
kompetencji kluczowych, co umożliwiało uczniom osiąganie sukcesów 
edukacyjnych. 

—  Współpraca wszystkich nauczycieli w organizowaniu i realizowaniu procesów 
edukacyjnych była powszechna, a organizacja pracy szkoły sprzyjała wzajemnej 
wymianie opinii, planowaniu i realizacji działań oraz wprowadzaniu zmian, które 
służyły zaspokajaniu potrzeb uczniów oraz wpływały na właściwą realizację 
procesów edukacyjnych. 

—  Nauczyciele, realizując podstawę programową, uwzględniali wymagane warunki 
i sposoby jej realizacji, podejmowali działania edukacyjne umożliwiające uczniom 
nabywanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności przydatnych na kolejnym 
etapie kształcenia. 

—  Skuteczność podejmowanych przez nauczycieli działań, wynikających 
z wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów widoczna była 
w pracy z uczniem mającym trudności w nauce i uczniem zdolnym, umożliwiała 
im osiąganie różnorodnych sukcesów edukacyjnych na miarę ich możliwości. 

(dowód: akta kontroli, str. 160-172, 303-323) 

2.9. Zagadnienia procesu nauczania, odnoszące się bezpośrednio lub mogące mieć 
wpływ na nauczanie matematyki, nie były przedmiotem innych kontroli lub audytów. 

(dowód: akta kontroli, str. 172) 

2.10. W trakcie kontroli NIK przeprowadziła badania ankietowe wśród 100 uczniów 
Szkoły oraz ich rodziców. Uczniowie m.in. podali, że: 70% z nich lubi chodzić na 
lekcje matematyki, 30% nie lubi chodzić na lekcje matematyki, głównie z powodu 
sposobu prowadzenia lekcji; 55% w ogóle nie denerwowało się przed lub w trakcie 
lekcji matematyki w roku szkolnym 2016/2017, a 10% wiele razy; 89% nie zdarzyło 
się nie przyjść do szkoły z powodu lęku przed lekcją matematyki w roku szkolnym 
2016/2017; 75% oceniło, że nauczyciel matematyki obiektywnie ocenia wszystkich 
uczniów; 55% oceniło, że nauczyciel matematyki dobrze i zrozumiale tłumaczy nowy 
materiał, a 35% nie miało w tej sprawie zdania; 61% uznało, że tempo pracy było 
odpowiednie, a 35% uznało, że czasami tematy omawiane były za szybko; 92% 
uznało, że na lekcji matematyki zawsze mogło swobodnie zadawać pytania, jeżeli 

                                                      
22 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz.1324 ze zm.). 
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czegoś nie rozumieli albo coś było interesujące. Badania ankietowe 100 
rodziców/opiekunów prawnych uczniów, w większości pokrywały się z opiniami ich 
podopiecznych. 

(dowód: akta kontroli, str. 490-497) 

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

W szkole rozpoznawano stopień zaspokojenia potrzeb szkoleniowych oraz 
monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki. Osiągane przez uczniów wyniki 
były wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy szkoły. Dyrektor prawidłowo 
i skutecznie sprawowała nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu 
nauczania matematyki.  

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli23 
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 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 17 listopada  2017 r. 

 
Kontroler: 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Piotr Kwaśniak 
Główny specjalista kontroli państwowej 

(—) 

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

(—) 

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

podpis podpis 

 

                                                      
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: ustawą o NIK. 
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