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I. Dane identyfikacyjne 
Jednostka 

kontrolowana 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie — Szkoła Podstawowa Nr 5, 
ul. 15 Pułku Piechoty „Wilków” 6, 08 – 530 Dęblin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojciech Lipnicki, pełniący obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Dęblinie od 1 września 2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił: 
Roman Bytniewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
od 1 września 2012 r. 

Zakres przedmiotowy 
kontroli 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 
2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku z reformą oświaty. 
3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 

Okres objęty kontrolą Lata 2016-2018 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych) z uwzględnieniem 
zdarzeń z okresu wcześniejszego, mających wpływ na kontrolowaną działalność.  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie  

Kontrolerzy 1. Edyta Kolano, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/139/2018 z 2 października 2018 r. 

2. Przemysław Fidecki, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 19127. 
 (akta kontroli str. 1-4) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Dęblinie3 właściwie przygotował Zespół do wprowadzenia zmian w systemie 
oświaty, obowiązujących od 1 września 2017 r. Nie nastąpiło pogorszenie warunków 
kształcenia uczniów i warunków lokalowych. Zwiększyła się dostępność pracowni 
przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019, w porównaniu z 2016/2017. 
Pracownie przedmiotowe były wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. 
Uczniowie mieli zapewniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych, tygodniowa liczba 
godzin tych zajęć zwiększyła się z 43 w roku szkolnym 2016/2017 do 48 
w 2018/2019. Nauczyciele posiadali wymagane kwalifikacje. Prowadzący zajęcia 
w szkole podstawowej uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia 
zawodowego, a wyznaczeni przez Dyrektora — uczestniczyli w szkoleniach 
związanych z reformą oświaty. Nie wystąpiła sytuacja braku nauczycieli nowych 
przedmiotów w ośmioletniej szkole podstawowej oraz negatywne zjawiska związane 
ze zwolnieniami lub redukcją etatów. W skład Zespołu wchodziła szkoła 

                                                      
1  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
2  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3  Dalej: Zespół. 
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podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące, co znacznie usprawniło 
zmiany i zmniejszyło ryzyko negatywnych skutków reformy.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości, mające wpływ na warunki i proces 
nauczania, polegały m.in. na: niezrealizowaniu w czterech oddziałach klasowych 
szkoły podstawowej liczby godzin lekcyjnych zgodnie ze szkolnym planem 
nauczania, niezapewnieniu każdemu uczniowi podczas zajęć informatycznych 
dostępu do osobnego stanowiska komputerowego i niedostosowaniu mebli 
w pracowniach przedmiotowych do wymagań ergonomii.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 
1. Przygotowanie zmian w systemie oświaty 
1. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Nr 5 (dalej: Szkoła) wchodziła w skład 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie5. Powstała z dniem 1 września 
2017 r. w wyniku przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5.  

Dyrektor Zespołu, podczas posiedzeń rady pedagogicznej (29 sierpnia 2016 r., 
10 kwietnia i 29 sierpnia 2017 r.), informował pracowników o planowanych zmianach 
w systemie oświaty. W roku szkolnym 2016/2017 wychowawcy klas szóstych szkoły 
podstawowej, w trakcie spotkań z rodzicami, przedstawiali m.in. założenia nowej 
podstawy programowej oraz informowali o wprowadzeniu nowych przedmiotów 
nauczania. Część rodziców wyrażała zaniepokojenie możliwym brakiem miejsc 
w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz formułą 
egzaminu ósmoklasisty. Wychowawcy wyjaśniali, że obydwa roczniki – uczniowie 
po ośmioletniej szkole podstawowej oraz po gimnazjum – będą się uczyć w innych 
klasach i będą realizować inną podstawę programową. Ponadto, uczniowie będą 
stopniowo zapoznawani z formułą nowego egzaminu i arkuszami próbnymi. 
Wskazywali także, że nauczyciele w okresie od kwietnia do czerwca 2017 r. będą 
szkoleni w zakresie wprowadzanej reformy, wdrażania nowej podstawy 
programowej oraz kształcenia przedmiotowego. W roku szkolnym 2017/2018, 
podczas pierwszych zebrań z rodzicami uczniów klas siódmych, wychowawcy 
przypomnieli o założeniach reformy oświaty, poinformowali o przedmiotach 
egzaminacyjnych oraz przykładowych arkuszach egzaminacyjnych (dostępnych 
na stronach internetowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie). 
Wychowawcy przedstawili rodzicom uczniów klas szóstych harmonogram zmian 
w oświacie, strukturę szkół po zmianach oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty. 
Przekazali także informację o darmowych podręcznikach i konieczności oddania 
ich do biblioteki szkolnej po zakończeniu roku szkolnego. W dniu 17 września 
2018 r., podczas pierwszych zebrań z rodzicami uczniów klas szóstych, siódmych 
i ósmych, wychowawcy przedstawili zmiany programowe Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na rok szkolny 2018/2019.  

Wychowawcy klas siódmych, podczas zajęć z uczniami na początku roku szkolnego 
2018/2019, przeprowadzili rozmowy na temat wprowadzanej reformy w szkole 
podstawowej oraz przedstawili zmiany w nauczaniu w klasach siódmych i ósmych. 
Uczniowie klas szóstych zostali zapoznani z informacjami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na temat reformy polskiego systemu edukacji. 

W roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor Zespołu uczestniczył w szkoleniu 
zewnętrznym dotyczącym wdrażanej reformy oświaty („Zmiany w systemie oświaty 
                                                      
4  Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5  Razem z Gimnazjum Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącym im. 15 Pułku Piechoty „Wilków”. 
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— nowy ustrój szkolny”), a nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach wewnętrznych 
na ten temat, prowadzonych przez Dyrektora Zespołu podczas posiedzeń Rady 
Pedagogicznej. 

 (akta kontroli str. 5-6, 488-513, 556-596) 

2. Dyrektor Zespołu podjął działania przygotowawcze, związane z wprowadzeniem 
zmian w systemie oświaty, polegające m.in. na: 

—  ustaleniu w roku szkolnym 2017/2018, w związku z art. 291 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe6, planów 
nauczania dla klas pierwszych, czwartych i siódmych szkoły podstawowej, 
dostosowanych do nowej podstawy programowej7; 

—  przedłożeniu projektu arkusza organizacyjnego Zespołu do zatwierdzenia 
organowi prowadzącemu: 28 kwietnia 2016 r. (zatwierdzony 18 maja 2016 r.), 
18 kwietnia 2017 r. (30 maja 2017 r.) oraz 23 kwietnia 2018 r. (22 maja 2018 r.); 

—  przedłożeniu organowi prowadzącemu 13 października 2017 r. projektu planu 
finansowego na 2018 r., uwzględniającego planowane zmiany. 

W związku z niewprowadzeniem zmian w strukturze organizacyjnej jednostki, 
w składzie której znajdowała się przekształcana sześcioletnia szkoła podstawowa 
(Zespół) oraz niedokonaniem zmiany nazwy szkoły podstawowej (Szkoła 
Podstawowa Nr 5) nie sporządzono inwentaryzacji majątku oraz zmian stron 
w zawartych umowach zakupu usług. 

 (akta kontroli str. 208-285, 612-620, 627) 

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

Rada Rodziców nie zaopiniowała projektów planu finansowego Zespołu na lata 
2016, 2017, co było niezgodne z art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty8 i nie zaopiniowała projektu planu finansowego na rok 
2018, co stanowiło naruszenie art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe9. Stosownie do wskazanych przepisów, do kompetencji rady 
rodziców należy opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez 
Dyrektora szkoły. 

Według Dyrektora, Rada Rodziców skupiała się głównie na gospodarowaniu swoimi 
środkami. 

(akta kontroli str. 62-91, 602-607) 

Dyrektor Zespołu podjął działania przygotowawcze, związane z wprowadzeniem 
zmian w systemie oświaty oraz aktywnie współpracował z pracownikami, rodzicami 
oraz uczniami w przygotowaniu Zespołu do wprowadzenia reformy oświaty. 
Społeczności szkolne były na bieżąco informowane o wprowadzanych zmianach 
i nie miały miejsca protesty i niepokoje, związane z trybem i sposobem 
wprowadzania zmian. Rada Rodziców nie zaopiniowała projektów planu 
finansowego Zespołu na lata 2016, 2017 i 2018. 

                                                      
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm., dalej: ustawa wprowadzająca Prawo oświatowe. 
7  Wprowadzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, ze zm.). Dalej: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej z 2017 r. 

8  Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, dalej: ustawa o systemie oświaty. 
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm., dalej: ustawa Prawo oświatowe. 
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2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych 
w związku z reformą oświaty 

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku z reformą 
oświaty 

1. Rada Pedagogiczna uchwaliła statut Szkoły 30 listopada 2017 r., tj. w terminie 
wskazanym w art. 322 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe. Regulował 
on pracę ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych i stanowił 
dokument odrębny od statutu Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Obowiązujący 
w Szkole statut zawierał elementy wymienione w art. 98 ustawy Prawo oświatowe: 
cele i zadania szkoły, organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, organizację 
pracy szkoły, zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy 
i nauczyciela bibliotekarza, organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa 
zawodowego, organizację współdziałania ze stowarzyszeniami w zakresie 
działalności innowacyjnej, organizację wolontariatu w szkole, formy współdziałania 
szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

W obowiązującym statucie nie wskazano nazwy zespołu szkół, w skład którego 
wchodziła Szkoła. 

(akta kontroli str. 7-42) 

2. W latach 2016–2018 w Zespole systematycznie zmniejszała się liczba uczniów – 
z 659 do 526. Zmniejszyła się także liczba oddziałów klasowych – z 28 do 25 oraz 
liczba zatrudnionych nauczycieli z 66 osób (60,82 etatu) do 63 (57,35 etatu). 
Według danych Systemu Informacji Oświatowej (dalej: SIO) na dzień 30 września 
w kolejnych latach szkolnych badanego okresu organizacja Zespołu przedstawiała 
się następująco: 
—  w roku szkolnym 2016/2017 Zespół zatrudniał 66 nauczycieli (w etatach: 

60,82)10, w tym: ośmiu zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (2,82 etatu); 
ogólna liczba uczniów wynosiła 659 w 28 oddziałach klasowych, w tym: 192 
w siedmiu oddziałach liceum ogólnokształcącego, 183 uczniów w ośmiu 
oddziałach gimnazjum, 263 uczniów w 12 oddziałach szkoły podstawowej oraz 
21 uczniów w oddziale przedszkolnym; 

—  w roku szkolnym 2017/2018 liczba zatrudnionych nauczycieli zmniejszyła się 
do 63 (w etatach: 55,84)11, w tym: 11 zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin (3,84 etatu); ogólna liczba uczniów także zmniejszyła się i wynosiła 595 
w 26 oddziałach klasowych, w tym: 155 w pięciu oddziałach liceum 
ogólnokształcącego, 115 w pięciu oddziałach gimnazjum, 296 w 14 oddziałach 
szkoły podstawowej oraz 29 uczniów w dwóch oddziałach przedszkolnych; 

—  w roku szkolnym 2018/2019 liczba zatrudnionych nauczycieli wynosiła 63 
(w etatach: 57,35)12, w tym: 10 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin 
(4,35 etatu); w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego do 526 zmniejszyła 
się ogólna liczba uczniów w 25 oddziałach klasowych, w tym: 121 w pięciu 
oddziałach liceum ogólnokształcącego, 41 w dwóch oddziałach gimnazjum, 332 
w 16 oddziałach szkoły podstawowej oraz 32 uczniów w dwóch oddziałach 
przedszkolnych. 

 

                                                      
10  W tym: 43 dyplomowanych (41,23 etatu), 18 mianowanych (18), czterech kontraktowych (1,53) oraz jednego stażystę (0,06). 
11  W tym: 43 dyplomowanych (40,23 etatu), 14 mianowanych (12,89), czterech kontraktowych (1,61) oraz dwóch stażystów 

(1,11). 
12  W tym: 50 dyplomowanych (47,96 etatu), siedmiu mianowanych (5,37), czterech kontraktowych (2,92) oraz dwóch 

stażystów (1,10). 
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Według danych SIO13, w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 jeden nauczyciel 
posiadał tytuł zawodowy licencjata uprawniający do zatrudnienia na stanowisku 
nauczyciela, a pozostali posiadali wykształcenie wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym. W roku szkolnym 2018/2019 wszyscy 
zatrudnieni nauczyciele posiadali wykształcenie wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym. 

(akta kontroli str. 43-54, 61, 487) 

Analiza zmian w zatrudnieniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów14 w latach 
szkolnych 2016/2017―2018/2019, wykazała, że w Zespole zmniejszyła się liczba 
(w etatach) nauczycieli: języka polskiego (z 5,94 do 5,33), matematyki (z 5,56 
do 5,11), historii i społeczeństwa (z 0,90 do 0,50), przyrody (z 1,22 do 0,90), 
wychowania fizycznego (z 6,88 do 4,88), zajęć technicznych (z 0,50 do 0,22), języka 
angielskiego (z 7,05 do 5,61), jednocześnie zwiększyła się w zakresie: edukacji 
wczesnoszkolnej (z 4,00 do 4,67), informatyki i zajęć komputerowych (z 0,67 do 
1,50), geografii (z 1,06 do 1,17), fizyki (z 1,22 do 1,28), chemii (z 1,06 do 1,17).  

(akta kontroli str. 153-156, 535-555) 

W związku ze zmianami w systemie oświaty w Szkole:  

— nie było zwolnień nauczycieli w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela15; 

— Dyrektor wyraził zgodę na przeniesienie jednego nauczyciela na podstawie 
art. 18 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela; 

— w roku szkolnym 2017/2018 polecenie obowiązku podjęcia pracy w innej szkole, 
celem uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru pensum, otrzymało 
pięcioro nauczycieli (po rozpoczęciu roku szkolnego jeden nauczyciel pracował 
w więcej niż jednej szkole), w roku szkolnym 2018/2019 – czterech nauczycieli 
otrzymało polecenie obowiązku podjęcia pracy w innej szkole – po rozpoczęciu roku 
szkolnego jeden pracował w więcej niż jednej szkole. 

Nie wystąpiła sytuacja braku nauczycieli nowych przedmiotów w ośmioletniej szkole 
podstawowej (np. biologia, chemia, fizyka). 

(akta kontroli str. 211-236, 603-607) 

3. Badanie kwalifikacji i prawidłowości powierzenia zajęć wybranym siedmiu 
nauczycielom16 klas IV–VIII w roku szkolnym 2018/2019, wykazało, że posiadali oni 
wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych17. 

 (akta kontroli str. 130-151) 

4. W planie finansowym Szkoły (po zmianach) na rok 2016 na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) zaplanowano 13,8 tys. zł – wydano 
13,8 tys. zł, w 2017 r.: 16,6 tys. zł (wydatkowano 16,6 tys. zł), w 2018 r.: 24 tys. zł18 
(wg stanu na 31 sierpnia 2018 r. wydatkowano 4,1 tys. zł). Środki te wydano m.in. 
na organizację szkoleń oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, szkoleń dla 
kierowniczej kadry oświatowej, przygotowanie materiałów szkoleniowych 
i informacyjnych. 

 (akta kontroli str. 62-106) 

                                                      
13  Stan na 30 września w latach: 2016, 2017 i 2018. 
14  Nauczyciele byli zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie i, w zależności od przydziału, prowadzili 

zajęcia w szkole podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącym. 
15  Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm., dalej: ustawa Karta Nauczyciela. 
16  Badaniem objęto 10% nauczycieli. Nauczyciel Nr 1, który prowadził zajęcia na lekcjach historii, historii i społeczeństwa oraz 

wychowania fizycznego; Nauczyciel Nr 2 – język angielski, matematyka, koło matematyczne; Nauczyciel Nr 3 – geografia, 
historia, historia i społeczeństwo, język angielski; Nauczyciel Nr 4 – fizyka, koło matematyczne, matematyka; Nauczyciel Nr 
5 – historia, język polski, świetlica; Nauczyciel Nr 6 – fizyka, przyroda; Nauczyciel Nr 7 – informatyka, zajęcia komputerowe. 

17  Wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575). 

18  Plan po zmianach na 28 września 2018 r. 



 

7 

5. Od 7 kwietnia do 8 czerwca 2017 r. łącznie 15 z 63 (tj. 23,8%) nauczycieli 
zatrudnionych w Zespole19 uczestniczyło w szkoleniach w zakresie wprowadzania 
nowej podstawy programowej w szkole podstawowej, zorganizowanych przez 
Kuratorium Oświaty w Lublinie. Pozostali członkowie rady pedagogicznej nie brali 
udziału w szkoleniach we wskazanym zakresie. Nauczyciele uczestniczyli także 
w internetowych seminariach: Zmiany w oświacie – nowe wyzwania i nowe 
obowiązki, Rozwój w zmianie, zmiana w rozwoju jak się odnaleźć w nowej sytuacji 
(reforma MEN), Egzamin ósmoklasisty w praktyce, Wsparcie całościowego rozwoju 
dziecka. Edukacja wczesnoszkolna w świetle zapisów nowej podstawy programowej 
oraz seminarium: Realizacja zadań dotyczących bibliotek w świetle nowej podstawy 
programowej. Dyrektor uczestniczył w seminarium szkoleniowym dla dyrektorów 
i kadry pedagogicznej szkół oraz placówek oświatowych, seminarium dotyczącym 
zmian w systemie oświaty oraz w kursie dotyczącym zmian w ustawie Karta 
Nauczyciela, wprowadzanych od 1 stycznia 2018 r. W roku szkolnym 2016/2017 
i 2017/2018 wszyscy nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia w szkole podstawowej20, 
uczestniczyli w przynajmniej jednej formie doskonalenia zawodowego. W roku 
szkolnym 2018/2019, do zakończenia czynności kontrolnych w Szkole, 
w doskonaleniu zawodowym uczestniczyło 47 z 50 nauczycieli, tj. 94%.  

Według Dyrektora, z poszczególnych zespołów przedmiotowych zostali 
wydelegowani przedstawiciele, którzy uczestniczyli w szkoleniach związanych 
z wprowadzanymi zmianami w oświacie. Istotne i potrzebne informacje były 
przekazywane wszystkim członkom rady pedagogicznej. 

(akta kontroli str. 301-310, 562, 619-620) 

6. Analiza wybranych tygodniowych planów zajęć edukacyjnych wykazała m.in., że: 

— W roku szkolnym 2017/2018 w oddziałach 4b, 6b, 7b szkoły podstawowej oraz 
3c gimnazjum nie została zrealizowana pełna liczba godzin lekcyjnych określona 
zgodnie ze szkolnym planem nauczania. W oddziałach klasowych Szkoły 
Podstawowej zrealizowano:  

a) w oddziale 4b: 155 godzin języka polskiego, 95 godzin zajęć z języka 
angielskiego i 28 godzin z informatyki, mimo że według szkolnego planu 
nauczania powinno być odpowiednio godzin: 160, 96 i 32;  

b) w oddziale 6b: 167 języka polskiego, 86 języka angielskiego, 53 historii i 93 
przyrody; według szkolnego planu nauczania powinno być odpowiednio: 198, 
99, 66, 99; 

c) w oddziale 7b: 93 godziny języka angielskiego, 56 fizyki i 62 chemii; według 
szkolnego planu nauczania powinno być odpowiednio: 96, 64 i 64. 

W oddziale klasowym 3c gimnazjum zrealizowano 160 godzin języka polskiego, 
93 języka angielskiego, 58 historii, 29 biologii i 60 fizyki; według szkolnego planu 
nauczania powinno być odpowiednio: 165, 99, 66, 33 i 66. 

— Sposób organizacji obowiązkowych zajęć w Szkole odbywał się 
na niezmienionym poziomie w stosunku do lat przed wprowadzeniem reformy, 
tj. w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas IV–VIII rozpoczynali zajęcia 
o godzinie 8.00 lub sporadycznie (jeden oddział dwa dni w tygodniu, cztery 
oddziały po jednym dniu) o godzinie 8.55, a kończyli lekcje najpóźniej o godzinie 
15.10; klasy I–III rozpoczynały zajęcia o godzinie 8.00 lub najpóźniej o 11.45, 
a kończyły zajęcia najpóźniej o godzinie 15.10 (dwa oddziały po jednym dniu 
w tygodniu). W roku szkolnym 2016/2017 w klasach IV-VI zajęcia rozpoczynały 
się o godzinie 8.00 lub sporadycznie (w trzech oddziałach po jednym dniu) 

                                                      
19  Wytypowanych przez Dyrektora Zespołu. 
20  Odpowiednio 38 i 49. 
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o godzinie 8.55, w klasach I-III obowiązywał system zmianowy – uczniowie 
rozpoczynali lekcje o godzinie 8.00, 8.55 lub 9.50, kończyli lekcje o godzinie 
11.30, 12.30, a najpóźniej o godzinie 15.10 (cztery oddziały po jednym dniu). 
W kontrolowanym okresie, oddziały przedszkolne rozpoczynały zajęcia 
o godzinie 8.00 lub 9.00, a kończyły – o godzinie 13.00, 13.30, najpóźniej 
o godzinie 14.30. 

— Zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia uwzględniały podobną liczbę godzin 
lekcyjnych (w klasach I–III od czterech do pięciu lekcji, w klasach IV–VI od pięciu 
do siedmiu, w klasach VII–VIII od sześciu do ośmiu). Prawie wszystkie lekcje 
w klasach IV–VIII zaczynały się o 8.00, a kończyły (w pojedynczych 
przypadkach) o 15.10; w tym okresie było siedem przerw, w tym dwie trwające 
pięć minut (13.30–13.35, 14.20–14.25), dwie trwające po 15 minut (po czwartej 
i po piątej godzinie lekcyjnej, 11.30–11.45, 12.30–12.45), pozostałe trzy trwały 
po dziesięć minut. 

— W badanych tygodniowych planach zajęć zajęcia wymagające koncentracji 
oraz zajęcia niewymagające koncentracji były na ogół rozłożone naprzemiennie 
w ciągu dnia oraz równomiernie w tygodniu. 

— W roku szkolnym 2018/2019, po szóstej godzinie lekcyjnej prowadzono zajęcia 
wymagające zwiększonej koncentracji, tj. w oddziale 7a – fizyka (środa, siódma 
godzina lekcyjna), 7b – matematyka (wtorek, siódma godzina lekcyjna), oddział 
8a – matematyka (czwartek, siódma godzina lekcyjna), fizyka (piątek, siódma 
godzina lekcyjna), 8b – chemia (piątek, siódma godzina lekcyjna). 

— Oddziały klasowe realizowały na ogół zajęcia w pracowniach przedmiotowych. 
Analiza dostępności do pracowni przedmiotowych wybranych oddziałów 
klasowych wykazała, że w roku szkolnym 2016/2017, w przypadku trzech 
oddziałów klasowych21, na 11 przedmiotów obowiązkowych, w 27,3%22 i 45,5%23 
przypadków uczniowie nie mieli dostępu do pracowni przedmiotowych 
wyposażonych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 
programowej, a w roku szkolnym 2018/2019 – w przypadku pięciu24 oddziałów 
klasowych – od 9,1%25 do 27,3%26 obowiązkowych zajęć odbywało się poza 
pracowniami przedmiotowymi. Dyrektor wyjaśnił, że uczniowie nie mieli dostępu 
do poszczególnych pracowni przedmiotowych z powodu braku możliwości 
lokalowych. Każdy prowadzący miał dostęp do multimedialnych pomocy 
dydaktycznych, co pozwoliło prowadzić zajęcia z wielu przedmiotów. 

(akta kontroli str. 203-207, 286-296, 386-397, 612-618) 

7. W okresie objętym kontrolą w Szkole zwiększyła się tygodniowa liczba godzin 
zajęć pozalekcyjnych z 43,33 w roku szkolnym 2016/2017, 44,83 w roku szkolnym 
2017/2018 do 47,83 w roku szkolnym 2018/2019. W Szkole organizowano zajęcia 
pozalekcyjne: 

— rozwijające zainteresowania i zagospodarowanie czasu wolnego, np. koło 
biologiczne (w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019), techniczne 
(2017/2018 oraz 2018/2019), informatyczne (2016/2017 oraz 2018/2019), 
muzyczne, zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem 
angielskim (2017/2018 oraz 2018/2019), klub miłośników książek, 

— rozwijające uzdolnienia uczniów – zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
matematycznie, 

                                                      
21  Oddział 4a, 5b, 6b. 
22  Oddział 4a i 5b po trzy przedmioty.  
23  Oddział 6b – pięć przedmiotów. 
24  Oddział 4c, 5b, 6a, 7a, 8a. 
25  Oddział 6a jeden przedmiot z 11 obowiązkowych, Oddziały: 7a i 8a – 13%, tj. po dwa przedmioty z 15 obowiązkowych, 

oddział 5b – trzy przedmioty z 12 obowiązkowych.  
26  Oddział 4 c – trzy przedmioty z 11 obowiązkowych.  
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— dydaktyczno–wyrównawcze, np. z języka angielskiego (w roku szkolnym 
2016/2017 oraz 2018/2019), historii (2018/2019), języka polskiego, matematyki, 
dodatkowe z języka polskiego dla cudzoziemców (2018/2019), 

— zajęcia korekcyjno–kompensacyjne z pedagogiem dla uczniów klas I–III oraz 
IV-VIII, gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej, 

— zajęcia logopedyczne, 

— zajęcia socjoterapeutyczne z uczniem niedostosowanym społecznie (w roku 
szkolnym 2017/2018) oraz z uczniem autystycznym. 

Analiza trzech dzienników zajęć pozalekcyjnych wykazała, że liczba uczestników nie 
przekraczała ośmiu w przypadku zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, czterech -
w zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych, ponadto odbywały się one poza 
obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi. 

(akta kontroli str. 368-385) 

8. Szkolne programy nauczania i podręczniki w roku szkolnym 2017/2018 dla klas 
I, IV i VII zostały dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z art. 22a oraz 22ab 
ustawy o systemie oświaty (a w przypadku klasy VII także zgodnie z art. 293 ustawy 
wprowadzającej Prawo oświatowe). Zostały one pozytywnie zaopiniowane przez 
zespoły przedmiotowe. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, Dyrektor 
zarządzeniem27 wprowadził programy nauczania i podręczniki do szkolnego 
zestawu.  

 (akta kontroli str. 399-486, 488-513) 

9. Rozpoczynając rok szkolny 2017/2018, wszyscy uczniowie klas I, IV i VII 
dysponowali kompletem podręczników szkolnych — podręczniki przekazano Szkole 
w dniach 23–24 sierpnia 2017 r. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas II 
dysponowali kompletem podręczników szkolnych (od 13 sierpnia 2018 r.), natomiast 
podręczniki do nauki języka angielskiego dla klas VIII Szkoła otrzymała 12 września 
2018 r., tj. dziewięć dni po rozpoczęciu roku szkolnego (podręczniki z pozostałych 
przedmiotów Szkoła otrzymała w okresie 10–21 sierpnia 2018 r.). 

Dyrektor wyjaśnił, że podręczniki dla klasy VIII zostały zamówione 24 czerwca 
2018 r. i pomimo kilkakrotnych monitów ze strony Szkoły, wydawnictwo dostarczyło 
podręczniki dopiero 12 września 2018 r. W okresie tym nauczyciele korzystali 
z własnych podręczników oraz ćwiczeń, które przekazano uczniom. 

(akta kontroli str. 157-163, 602-607) 

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

1. W obowiązującym statucie Szkoły Podstawowej nie wskazano nazwy zespołu 
szkół, w skład którego wchodzi Szkoła. Stanowiło to naruszenie art. 98 ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe, zgodnie z którym statut szkoły, w przypadku gdy szkoła wchodzi 
w skład zespołu szkół, zawiera także nazwę tego zespołu. 

Dyrektor wyjaśnił, że brak zapisu w Statucie Szkoły Podstawowej, przyjętym 
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 30 listopada 2017 r., był wynikiem przeoczenia. 
Jednocześnie zaznaczył, że Zespół Szkół Ogólnokształcących posiada dwa 
równorzędne dokumenty — Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Statut 
Szkoły Podstawowej Nr 5. W pierwszym jest informacja, że Szkoła Podstawowa 
wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 

(akta kontroli str. 7-42, 602-607) 

                                                      
27  Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Szkolnego Zestawu Podręczników oraz Szkolnego 

Zestawu Programów Nauczania w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie, dokument obowiązujący od 1 września 
2017 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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2. W roku szkolnym 2017/2018 w trzech oddziałach klasowych szkoły podstawowej 
(4b, 6b i 7b) oraz w jednym oddziale gimnazjum (3c) nie została zrealizowana liczba 
godzin lekcyjnych dla siedmiu (z ośmiu badanych) przedmiotów nauczania 
wynikająca ze szkolnego planu nauczania, co stanowiło naruszenie przepisów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół28 (w przypadku 
oddziału 4b i 7b szkoły podstawowej) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych29 (w przypadku oddziału 6b szkoły podstawowej i 3c 
gimnazjum). 

Dyrektor wyjaśnił, że w roku szkolnym 2017/2018 niepełna realizacja liczby godzin 
lekcyjnych w oddziałach 4b, 7b i 3c gimnazjum wynikała z absencji nauczycieli 
danych przedmiotów. W roku szkolnym 2018/2019 w obecnych oddziałach 5b 
(poprzednio 4b) oraz 8b (poprzednio 7b), w miarę możliwości, zostanie zwiększona 
liczba godzin, aby zrealizować minimalny wymiar godzin lekcyjnych na danym 
etapie edukacji. Oddział 6b w roku szkolnym 2017/2018 przez trzy tygodnie (4–22 
września) był na wyjeździe w ramach „zielonej szkoły” i tam realizował zajęcia 
szkolne, które nie zostały odnotowane w dzienniku elektronicznym. 

(akta kontroli str. 237-285, 386-397,612-618) 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty 

1. Podczas oględzin, przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK (25 i 26 października 
2018 r.), stwierdzono m.in., że: 

— Wyposażenie pomieszczeń do nauki klas I–III odpowiadało wymogom 
określonym w podstawie programowej — sale były podzielone na dwie części: 
edukacyjną (wyposażoną w tablicę, stoliki i krzesła do nauki) oraz rekreacyjną 
(z wyłożonym dywanem na podłodze). W salach znajdowały się pomoce 
dydaktyczne i przedmioty niezbędne do prowadzenia zajęć, projektor multimedialny, 
laptop z podłączeniem do bezprzewodowego Internetu (WiFi), gry z elementami 
manipulacyjnymi i zabawki, odtwarzacz płyt CD, wyodrębniony kącik tematyczny 
(przyrodniczy), biblioteczka, piłki, woreczki do ćwiczeń, narzędzia muzyczne, tablice 
korkowe do prezentowania prac dzieci, wydzielone miejsce do pozostawienia 
książek.  

— W trakcie oględzin brak było osłon na grzejnikach w salach nr 33 i nr 36. Brak 
ww. osłon został stwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego (PPIS) w trakcie kontroli przeprowadzonej 30 listopada 2017 r. PPIS 
wydał zalecenie osłonięcia lub zabezpieczenia tych grzejników z terminem realizacji 
do 31 sierpnia 2018 r. Dyrektor Zespołu zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu 
realizacji zaleceń do końca 2019 r. W trakcie kontroli NIK, PPIS prowadził 
postępowanie administracyjne w tej sprawie. 

— Pracownie przedmiotowe były wyposażone w pomoce dydaktyczne i przedmioty 
umożliwiające realizację podstawy programowej, m.in. projektory multimedialne, 
laptopy z dostępem do Internetu, głośniki, odtwarzacz CD, pomoce dydaktyczne 
potrzebne do zajęć. 

— Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane były w trzech salach 
gimnastycznych (jedna o powierzchni 53,32 m2 dla klas I-III i dwie dla klas IV–VIII, 
gimnazjum i liceum ogólnokształcącego – o powierzchni 160,92 m2 i 271,11 m2). 
Ponadto, na zewnątrz budynku, uczniowie mieli zapewnioną możliwość korzystania 
z miejsc rekreacyjno–sportowych, takich jak: plac zabaw, boisko trawiaste, „orlik”, 

                                                      
28  Dz. U. z 2017 r. poz. 703. 
29  Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 
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boiska do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i plażowej, koszykówki, kortu tenisowego 
oraz siłowni. 

— Funkcjonowały trzy pracownie komputerowe (jedna dla klas I-III z 10 
stanowiskami, dwie pozostałe – z 14 i 15 stanowiskami), z dostępem do Internetu. 
Stwierdzono możliwość dostępu z komputerów uczniowskich podłączonych 
do Internetu do stron mogących zawierać treści szkodliwe dla rozwoju uczniów. 

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie oddziałów klasowych 5a i 5b, w roku 
szkolnym 2017/2018 uczniowie oddziału 6b, a w roku szkolnym 2018/2019 
uczniowie oddziału 7b nie mieli zapewnionego dostępu do osobnego komputera 
podczas zajęć informatyki.  

(akta kontroli str. 166-183, 286-300, 515-532) 

— Szkoła nie zapewniła pracowni technicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem, 
co było niezgodne z warunkami realizacji przedmiotu Technika, określonymi 
w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z 2017 r. 
(Technika: Warunki i sposób realizacji). W świetle ww. zapisów: Ważne jest, 
aby szkoła dysponowała miejscem do wykonywania działań technicznych przez 
uczniów – może to być sala lekcyjna oznaczona jako "Pracownia techniczna", 
dostosowana do liczby uczniów i odpowiednio wyposażona do działań o charakterze 
wytwórczym. Dyrektor wyjaśnił, że pracownia techniczna była w trakcie kontroli 
udostępniona firmie prowadzącej termomodernizację budynku szkolnego, jako 
pomieszczenie magazynowe. W tym okresie uczniowie korzystali z pracowni 
plastycznej. 

(akta kontroli str. 166-183, 608-611) 

2. W trakcie oględzin stwierdzono, że meble szkolne w pomieszczeniach, 
w których zajęcia miały klasy I–III, były trwale oznakowane kodami koloru – 
fioletowe (dla dzieci o wzroście 108–121 cm), żółte (119–142 cm) i czerwone 
(133-159 cm). Porównanie wzrostu uczniów oddziału 1b i 3a (rok szkolny 
2017/2018) wykazało, że meble, zgodnie z zasadami ergonomii (norma PN-EN 
1729-1:2016-2), były dostosowane do wzrostu uczniów podanego w ich 
dokumentacji medycznej. 

Pracownia do zajęć komputerowych, z której korzystali m.in. uczniowie klas I-III, 
nie posiadała krzeseł i stolików dostosowanych do wzrostu dzieci w tej grupie 
wiekowej. W pięciu pracowniach przedmiotowych krzesła i ławki szkolne 
nie posiadały oznaczenia grupy kolorów. 

(akta kontroli str. 164-183) 

3. W trakcie kontroli NIK prowadzono termomodernizację budynku Zespołu, w tym 
prace, polegające na izolacji i ociepleniu podpiwniczenia. Teren prac budowlanych 
był ogrodzony płotem, uniemożliwiającym dostęp osób nieupoważnionych. W trakcie 
oględzin stwierdzono, że teren Szkoły był ogrodzony, oświetlony, posiadał równą 
nawierzchnię chodników (kostka brukowa), boiska z równą powierzchnią, a wyjście 
poza teren Zespołu zabezpieczono barierkami, uniemożliwiającymi bezpośrednie 
wyjście na ulicę. Plan ewakuacji umieszczono w widocznym miejscu (na każdym 
piętrze) w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego. Drogi ewakuacyjne zostały 
oznaczone w trwały sposób przy pomocy piktogramów. W szkolnych toaletach 
uczniowie mieli dostęp do ciepłej i zimnej wody, mydła w płynie i papieru 
toaletowego. W trzech łazienkach stwierdzono nieczynne suszarki do rąk. 
W łazience na II piętrze, gdzie prowadzono zajęcia dla uczniów klas I-III, włącznik 
światła umieszczono na wysokości 160 cm od podłogi, co znacznie utrudniało 
włączenie światła przez dzieci klas I-III. 
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Stwierdzono także znaczne uszczerbki schodów przed głównym wejściem 
do budynku oraz niedomkniętą pokrywę studzienki kanalizacyjnej, co zostało 
naprawione w trakcie kontroli NIK. 

 (akta kontroli str. 166-183) 

4. W Zespole funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej, który spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą30, tj. był wyposażony w meble umożliwiające ich mycie i dezynfekcję, 
posiadał podłogi i ściany wykonane z materiałów umożliwiających mycie 
i dezynfekcję, umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, dozownik z mydłem 
w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki. Uczniowie mieli także 
zapewnioną możliwość korzystania z usług gabinetu dentystycznego. 

(akta kontroli str. 166-183, 398) 

5. We wszystkich latach objętych kontrolą, stosownie do art. 105 ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe (poprzednio art. 67 ust 3 ustawy o systemie oświaty), Zespół 
zapewnił uczniom możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Była ona dostępna 
w dniach, w których odbywały się zajęcia dydaktyczno–wychowawcze, w godzinach: 
7.00-16.00. W roku szkolnym 2016/2017 do świetlicy szkolnej było zapisanych 102 
uczniów, a opiekę sprawowało siedmiu nauczycieli (łącznie przez 78 godzin 
w tygodniu), w roku szkolnym 2017/2018 – 128 uczniów, siedmiu nauczycieli (78 
godzin), w roku 2018/2019 – 113 uczniów, dziewięciu nauczycieli (88 godzin). 
Zajęcia w świetlicy odbywały się według rocznego planu pracy. 

Analiza liczebności grup31, będących pod opieką jednego nauczyciela, wykazała, 
że w jednym dniu (spośród 40 badanych) o godzinie 14.25 pod opieką jednego 
nauczyciela znajdowało się 29 uczniów (o godzinie 14.20 – 24 uczniów, a o godzinie 
14.30 – 25). W pozostałych dniach liczba uczniów znajdujących się pod opieką 
jednego nauczyciela nie przekraczała maksymalnej dopuszczonej liczby 25 uczniów 
mogących pozostawać pod opieką jednego nauczyciela, zgodnie z § 7 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli32. 

(akta kontroli str. 107-129) 

Dyrektor wyjaśnił, że zaraz po zakończonych zajęciach do świetlicy szkolnej 
przychodzi dużo dzieci, często przebywają tam tylko przez krótki czas. Gdy liczba 
dzieci przekracza 25 osób na jednego nauczyciela, to do świetlicy delegowana jest 
pani z biblioteki szkolnej. W tym dniu miała miejsce właśnie taka sytuacja. 

(akta kontroli str. 602-607) 

6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 
wspierania rozwoju uczniów, w Zespole zorganizowano dwie stołówki – jedna, 
w której spożywały posiłki dzieci z klas I-III i z grup przedszkolnych oraz druga – dla 
starszych uczniów. Gorące posiłki były przygotowywane przez pracowników 
szkolnej kuchni i spożywane w pomieszczeniach wyposażonych w urządzenia 
przystosowane do wieku i wzrostu uczniów.  

(akta kontroli str. 7-42, 166-183) 

7. Przez cały tydzień w godzinach zajęć dydaktyczno–wychowawczych uczniów, 
w Szkole Podstawowej funkcjonowała biblioteka – w roku szkolnym 2016/2017 
czynna w poniedziałek w godzinach 9.00–14.00, wtorek 8.00–14.00, środę 8.00–
                                                      
30  Dz. U. z 2012 r. poz. 739. 
31  Losowo dobrano po 15 dni w roku szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 oraz 10 dni w roku szkolnym 2018/2019. 
32  Dz. U. poz. 649, ze zm. 
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15.00, czwartek 9.00-15.00, piątek 8.00–13.00, w roku szkolnym 2017/2018 
poniedziałek 10.00–15.30, wtorek 8.00–16.00, środa 9.00–15.00, czwartek 8.30–
14.00, piątek 8.00–14.00, w roku szkolnym 2018/2019 – poniedziałek 10.00–15.00, 
wtorek 8.00–15.00, środa 8.00–15.00, czwartek 8.00–12.30 oraz 14.30–15.00, 
piątek 8.00–15.00.  

W bibliotece zapewniono uczniom klas VII i VIII wystarczającą liczbę egzemplarzy 
lektur do nowej podstawy programowej, tj. w przypadku omawiania danej lektury, 
każdy uczeń miał możliwość jej wypożyczenia33. Szkoła nie posiadała 
wystarczającej liczby lektur dla uczniów oddziału 4b (Charles Perrault: Sinobrody, 
Jeanne Marie Leprince de Beaumont: Piękna i Bestia) oraz oddziału 5b (Seweryna 
Szmaglewska: Czarne Stopy). Według Dyrektora zgodnie z nową podstawą 
programową nauczyciel języka polskiego ma obowiązek omówienia pięciu lektur 
z wykazu lektur obowiązkowych oraz dwóch z wykazu lektur uzupełniających. 
Od czasu obowiązywania nowej podstawy programowej żaden nauczyciel 
nie wyraził zamiaru omawiania w klasie IV lektury Piękna i Bestia oraz Sinobrody, 
podobnie w klasie V żaden nauczyciel nie będzie omawiał lektury Czarne Stopy. 

(akta kontroli str. 7-42, 159-162, 199-185, 211-236, 608-611) 

8. W Zespole funkcjonował plac zabaw dla dzieci, zbudowany w 2014 r. w ramach 
rządowego programu „Radosna Szkoła”. W trakcie przeprowadzonych oględzin 
stwierdzono, że teren placu zabaw był ogrodzony, urządzenia były trwale i stabilnie 
przymocowane do podłoża, ogrodzenie i urządzenia nie posiadały ostrych krawędzi, 
wystających śrub czy mocowań. 

(akta kontroli str. 166-183, 186-202) 

9. W okresie objętym kontrolą dyrektor, stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach34, 
przeprowadził35 przegląd budynku Szkoły pod względem zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki, a kopie sporządzonego protokołu, zgodnie z § 3 
ust. 2 ww. rozporządzenia, przekazał organowi prowadzącemu. W trakcie ww. 
przeglądu kontrolowano m.in. teren szkoły, boiska szkolne, elewację zewnętrzną, 
stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, stan drzwi wejściowych głównych 
i ewakuacyjnych, instalację elektryczną, gazową oraz wodociągowo–kanalizacyjną, 
korytarze, schody i barierki, szatnie, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, łazienki, 
kuchnię oraz strych i piwnicę. 

(akta kontroli str. 55-60, 152, 514, 556-596) 

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

1. Uczniowie czterech oddziałów klasowych Szkoły w latach szkolnych 
2016/2017―2018/201936, podczas zajęć grupowych z zajęć komputerowych 
i informatyki, nie mieli zapewnionego dostępu do osobnego stanowiska 
komputerowego, co było niezgodne z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych oraz z § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 marca 
2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 
(obowiązującego od 1 września 2017 r.). Zgodnie z ww. przepisami w klasach IV–
VIII szkoły podstawowej liczba uczniów w grupie na obowiązkowych zajęciach 

                                                      
33  Analizując dostępność lektur z nowej podstawy programowej zestawiono ze sobą najliczniejszą klasę z danego poziomu 

w szkole oraz liczbę dostępnych egzemplarzy lektury. 
34  Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 69 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach. 
35  W dniach: 26 sierpnia 2016 r., 28 sierpnia 2017 r. oraz 30 sierpnia 2018 r. 
36  W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie oddziałów klasowych 5a i 5b, w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie oddziału 6b, 

a w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie oddziału 7b. 
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edukacyjnych komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej, nie może 
przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej. 

Dyrektor wyjaśnił, że ze względu na ograniczone możliwości lokalowe i finansowe 
w latach 2016/2017 i 2017/2018 Szkoła nie była w stanie stworzyć nowej pracowni 
dla trzech oddziałów. Od listopada 2018 r. oddział 7b będzie korzystać z pracowni 
nr 201, w której jest 15 stanowisk komputerowych. 

(akta kontroli str. 166-183, 203-205, 286-296, 608-611) 

2. Podczas zajęć informatyki w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie mieli dostęp 
do stron, mogących zawierać treści szkodliwe dla rozwoju uczniów, co stanowiło 
naruszenie art. 27 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym szkoły i placówki 
zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować działania 
zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować 
i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

Dyrektor wyjaśnił, że w najbliższym czasie zostanie zakupiony odpowiedni program, 
który uniemożliwi uczniom dostęp do nieodpowiednich stron internetowych. 

(akta kontroli str. 166-183, 608-611) 

3. Krzesła i ławki w dwóch pracowniach przedmiotowych były niedostosowane 
do wzrostu uczniów, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach, według którego sprzęty, z których 
korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się 
do wymagań ergonomii. 

W pracowni przedmiotowej nr 211 (geografia) wszystkie ławki i krzesła, stanowiące 
wyposażenie tej sali, miały rozmiar niebieski, tj. były przeznaczone dla osób 
o wzroście 159-176,5 cm, podczas gdy w oddziale 7a, realizującym w roku 
szkolnym 2017/2018 zajęcia w tej sali, było dziewięcioro uczniów o wzroście 
152-158 cm oraz jeden o wzroście 179 cm. Stoliki komputerowe i krzesła 
w pracowni komputerowej nr 29, przeznaczonej dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej, nie były dostosowane do wzrostu uczniów tych klas. 

Dyrektor wyjaśnił, że w sali lekcyjnej nr 211 ławki i krzesła nie były dostosowane 
do wzrostu uczniów, ponieważ przed wprowadzeniem nowej podstawy programowej 
pracownia była użytkowana przez uczniów klas licealnych i gimnazjum. W miarę 
możliwości finansowych pracownia będzie dostosowana do wymagań 
rozporządzenia. Pracownia informatyczna była tworzona sposobem gospodarczym 
i Szkoła nie posiadała funduszy na zakup odpowiedniego wyposażenia. Meble były 
adoptowane z pracowni, gdzie uczyła się młodzież starszych klas. W miarę 
posiadanych środków finansowych pracownia będzie dostosowana do wymagań. 

(akta kontroli str. 164-183, 608-611) 

4. Nie osłonięto grzejników centralnego ogrzewania znajdujących się w sali 
lekcyjnej edukacji wczesnoszkolnej, co było niezgodne z § 302 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie37, 
według którego w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz 
osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać 
osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. 

Dyrektor wyjaśnił, że Szkoła jest na etapie termomodernizacji i osłony zostały zdjęte 
w związku z planowaną wymianą grzejników.  

(akta kontroli str. 166-183, 608-611) 

                                                      
37  Dz.U. z 2015 r., poz. 1422. 
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5. W trakcie prowadzonych oględzin38 stwierdzono uszczerbki schodów przed 
głównym wejściem do budynku oraz niedomkniętą pokrywę studzienki 
kanalizacyjnej, co stanowiło naruszenie § 7 ust. 2 pkt 2 oraz § 7 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach, według 
których na terenie szkoły i placówki zapewnia się równą nawierzchnię dróg, przejść 
i boisk a otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły 
lub placówki zakrywa się odpowiednimi pokrywami lub trwale zabezpiecza w inny 
sposób. 

Według Dyrektora pokrywa została przesunięta przez samochód parkujący przed 
szkołą i w dniu oględzin została osadzona na właściwe miejsce. Schody wejściowe 
zostały naprawione prowizorycznie, ponieważ w ramach termomodernizacji Szkoły 
zostaną kompleksowo wyremontowane. 

Nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie kontroli NIK (niezwłocznie 
po oględzinach uzupełniono i wyrównano uszczerbki schodów oraz osadzono 
pokrywę na właściwe miejsce). 

(akta kontroli str. 166-183, 628) 

Stan zatrudnienia nauczycieli był adekwatny do potrzeb wynikających 
z realizowanych zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych, a nauczyciele 
posiadali wymagane kwalifikacje i uczestniczyli w szkoleniach związanych 
z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty. Nie wystąpiły negatywne zjawiska 
związane ze zwolnieniami czy redukcją etatów. W związku z reformą systemu 
oświaty nie nastąpiło pogorszenie warunków kształcenia uczniów i warunków 
lokalowych. NIK stwierdziła, że w całym okresie objętym kontrolą nie wszyscy 
uczniowie mieli zapewniony dostęp do osobnego stanowiska komputerowego 
podczas grupowych zajęć komputerowych i informatycznych. Stwierdzono także 
przypadki niezrealizowania minimalnej liczby godzin zajęć, określonej w szkolnym 
planie nauczania, niedostosowania wyposażenia Szkoły do wymagań ergonomii 
oraz niezabezpieczenie dostępu uczniów do stron internetowych, mogących 
zawierać treści szkodliwe dla ich rozwoju. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty 
1. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018, w porozumieniu z organem 
prowadzącym (tj. Urzędem Miasta Dęblin), Dyrektor Zespołu przeprowadził przegląd 
sal lekcyjnych, które planowano do wykorzystania przez uczniów klasy VII. 
W ramach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole 
przeprowadzono ewaluację wewnętrzną dotyczącą spełnienia w szkole 
podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym wymagania: „Dzieci nabywają 
wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”. W raporcie 
z ewaluacji nie sformułowano wniosków i rekomendacji bezpośrednio związanych 
ze zmianami w organizacji szkoły podstawowej. Zespół uczestniczył w ankiecie 
internetowej, przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty, dotyczącej przygotowania 
pomieszczeń na potrzeby szkoły podstawowej. 

(akta kontroli str. 311-367, 556-601, 621-626) 

2. Dyrektor Zespołu współpracował z organem prowadzącym w zakresie 
przygotowania Zespołu, a w szczególności Szkoły Podstawowej, do wprowadzenia 
zmian w organizacji roku szkolnego 2017/2018. Dyrektor uczestniczył w szkoleniach 
dotyczących reformy oświaty, prowadzonych przez pracowników Kuratorium 
Oświaty.  

(akta kontroli str. 301-310, 556-596) 
                                                      
38  W dniach 25 i 26 października 2018 r. 
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3. Wspólnie z poradnią psychologiczno–pedagogiczną w Dęblinie, Szkoła podjęła 
działania diagnostyczne, prowadzono porady i konsultacje dla nauczycieli (grupa 
wsparcia dla pedagogów) oraz rodziców (szkoła dla rodziców, nauczycieli 
i wychowawców), zorganizowano szkolenia dla nauczycieli poprzez udział w sieci 
współpracy i samokształcenia nauczycieli, wychowawców i specjalistów. 
W odniesieniu do nowej podstawy programowej przeprowadzono także analizę 
potrzeb lekturowych oraz pomocy dydaktycznych. 

(akta kontroli str. 556-596) 

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

Dyrektor Zespołu, w związku z reformą systemu oświaty, prowadził aktywną 
współpracę z organem prowadzącym i Kuratorium Oświaty oraz podejmował 
działania na rzecz potrzeb Szkoły wynikających z konieczności wprowadzenia zmian 
w oświacie. 

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

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

1. Podjęcie działań zapewniających opiniowanie projektu planu finansowego 
Zespołu przez Radę Rodziców. 

2. Dostosowanie zapisów statutu Szkoły do wymagań ustawy Prawo oświatowe 
w zakresie wskazania nazwy zespołu szkół, do którego należy szkoła 
podstawowa. 

3. Realizowanie wymaganej liczby godzin lekcyjnych zgodnie z obowiązującym 
szkolnym planem nauczania w oddziałach klasowych szkoły podstawowej. 

4. Zapewnienie każdemu uczniowi, podczas zajęć informatycznych, dostępu 
do osobnego stanowiska komputerowego. 

5. Zabezpieczenie komputerów w pracowniach informatycznych przed dostępem 
do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju uczniów. 

6. Dostosowanie mebli w pracowniach przedmiotowych do wymagań ergonomii. 

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. 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 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. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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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 28 grudnia 2018 r. 

 

Kontroler 
Edyta Kolano 

p. o. Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

                             (―) 

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

(―) 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 


