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I. Dane identyfikacyjne 
Jednostka 

kontrolowana 
Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, ul. Metalowa 89, 
22-100 Żółtańce Kolonia (dalej: Szkoła lub Szkoła Podstawowa). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Lipczyńska, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Dąbrowskiego 
w Żółtańcach od 1 września 2001 r.1 (dalej: Dyrektor). 

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) oraz okres 
wcześniejszy, jeżeli miał wpływ na kontrolowaną działalność.  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie  

Kontrolerzy 1. Dariusz Barej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/159/2018 z 30 października 2018 r., 

2. Przemysław Fidecki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/154/2018 z 18 października 2018 r. 

(akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli, Dyrektor właściwie przygotowała Szkołę 
do wprowadzenia zmian w systemie oświaty. Nauczyciele posiadali wymagane 
kwalifikacje i większość z nich uczestniczyła w szkoleniach związanych z reformą 
oświaty. Nie wystąpiła sytuacja braku nauczycieli nowych przedmiotów oraz 
negatywne zjawiska związane ze zwolnieniami lub redukcją etatów.  

Ze względu na przyjmowanie uczniów spoza obwodu, skutkujące wzrostem łącznej 
liczby uczniów w Szkole w latach szkolnych 2016/2017 – 2018/2019 (o 12,5%) oraz 
zwiększeniem liczby oddziałów klasowych (o 19%), nastąpiło pogorszenie 
warunków lokalowych oraz kształcenia uczniów w Szkole. Uczniowie mieli dostęp 
do ograniczonej liczby zajęć pozalekcyjnych, a ich tygodniowa liczba zmniejszyła się 
z 18 w roku szkolnym 2016/2017 do 11 w 2018/2019. Brak pracowni 
przedmiotowych oraz tablic interaktywnych i komputerów z łączem internetowym 
utrudniał realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej w sposób zalecany w obowiązujących przepisach. Dopiero od roku 
szkolnego 2018/2019 w Szkole działała sieć Internet o parametrach 

                                                      
1  Od 1 września 2001 r. do 31 sierpnia 2004 r. — Dyrektor sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żółtańcach; od 1 września 

2004 r. do 31 sierpnia 2017 r. — Dyrektor Zespołu Szkół w Żółtańcach (w składzie Zespołu: Szkoła Podstawowa 
w Żółtańcach i Gimnazjum Publiczne w Żółtańcach); od 1 września 2017 r. — Dyrektor ośmioletniej Szkoły Podstawowej 
w Żółtańcach. 

2  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
3  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
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wystarczających na korzystanie z tej sieci w całej Szkole z wykorzystaniem aplikacji 
multimedialnych.  

Stwierdzono nieprawidłowości, polegające w szczególności na: nieprzekazaniu 
przez Dyrektor Szkoły Radzie Rodziców do zaopiniowania projektów planu 
finansowego Szkoły oraz zestawów podręczników, niezrealizowaniu potrzeb Szkoły 
w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze technologii 
informacyjno–komunikacyjnych, przyjęciu statutu Szkoły nie w pełni spełniającego 
wymagania obowiązujących przepisów, niewystarczającym zabezpieczeniu sprzętu 
komputerowego, z którego korzystali uczniowie, przed treściami stanowiącymi 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 
1. Przygotowanie zmian w systemie oświaty 
1. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa powstała w wyniku przekształcenia, z dniem 
1 września 2017 r., Zespołu Szkół im. Księdza Józefa Dąbrowskiego w Żółtańcach, 
działającego w okresie od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2017 r., w skład którego 
wchodziły: sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Żółtańcach5 i Gimnazjum Publiczne 
w Żółtańcach. 

Dyrektor Szkoły podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 
2017 r. przekazała informacje z narady dyrektorów, dotyczące procedur wdrażania 
reformy oświaty (m.in. zmiany w podstawie programowej i w ramowych planach 
nauczania, informacje o zmianie liczby godzin w poszczególnych klasach 
i w nazwach przedmiotów). Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 
2018 r. Dyrektor Szkoły przedstawiła informacje dotyczące wdrażania kolejnego 
etapu reformy edukacji w roku szkolnym 2018/2019. Informacje dotyczyły m.in.: 
nowego regulaminu i wskaźników oceny pracy nauczyciela, oceny pracy 
nauczyciela kończącego dany stopień awansu zawodowego, zmian w systemie 
awansu zawodowego, wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego. 

Rodzice i uczniowie zostali zapoznani ze zmianami w systemie oświaty poprzez 
broszury i plakaty wywieszane na terenie Szkoły. Powołano zespoły do opracowania 
programu profilaktyczno-wychowawczego oraz zmian w statucie Szkoły. 

Pismem z dnia 12 maja 2017 r., działając na podstawie art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę ― Prawo oświatowe6, Dyrektor 
Zespołu Szkół poinformowała wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjno-
obsługowych, że z dniem 1 września 2017 r. stają się odpowiednio nauczycielami 
i pracownikami ośmioletniej Szkoły Podstawowej. 

W Szkole nie miały miejsca protesty związane z trybem i sposobem wprowadzanych 
zmian w systemie oświaty. 

W roku szkolnym 2016/2017, spośród 30 zatrudnionych w Szkole nauczycieli, 
w nieodpłatnych szkoleniach zewnętrznych zorganizowanych przez Kuratorium 
Oświaty w Lublinie, związanych ze zmianami w oświacie, uczestniczyło 19 
(63% ogółu zatrudnionych) nauczycieli. Szkolenia w szczególności dotyczyły 
zmienionej podstawy programowej (obejmującej wychowanie do życia w rodzinie, 
edukację wczesnoszkolną, przyrodę, informatykę, język polski, historię, 

                                                      
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  Utworzona z dniem 1 września 2001 r. i działająca samodzielnie do 31 sierpnia 2004 r. 
6  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. Dalej: ustawa wprowadzająca Prawo oświatowe. 
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matematykę, fizykę, język angielski). Szkolenia trwały od pięciu do sześciu godzin. 
Kadra kierownicza wzięła udział w konferencjach: pt. „Kształtowanie postaw. 
Wychowanie do wartości” oraz dotyczącej zmienionej podstawy programowej chemii 
i biologii.  

(akta kontroli str. 1-20, 30-39, 40-55, 429-431) 

2. Dyrektor Szkoły podjęła 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 
wprowadzającej Prawo oświatowe, planów nauczania dla klas pierwszych, 
czwartych i siódmych szkoły podstawowej, dostosowanych do nowej podstawy 
programowej7; 

—  przedłożeniu projektu arkusza organizacyjnego Szkoły do zatwierdzenia 
organowi prowadzącemu: 7 kwietnia 2017 r. (zatwierdzony 11 maja 2017 r.) oraz 
6 kwietnia 2018 r. (24 maja 2018 r.). 

Projekt planu finansowego na 2018 r., uwzględniający planowane zmiany, został 
przedłożony organowi prowadzącemu przez Dyrektor Szkoły w dniu 18 października 
2017 r. Rada Rodziców w latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 nie opiniowała 
planu finansowego Szkoły.  

(akta kontroli str. 67-68, 182, 285-301, 313) 

Szkoła nie wykonała inwentaryzacji majątku oraz jego przekazania. W strukturze 
organizacyjnej Zespołu cały majątek (środki trwałe i wyposażenie) przypisany był 
do Szkoły Podstawowej w Żółtańcach. Po przekształceniu Zespołu w Szkołę, 
miejsce użytkowania wyposażenia i środków trwałych nie zmieniło się. Z tego 
powodu nie było potrzeby inwentaryzacji i przekazywania majątku. 

(akta kontroli str. 182) 

Dyrektor Szkoły, po 1 września 2017 r., zawierała umowy, w których stroną była 
Szkoła Podstawowa (m.in. umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych 
z dnia 19 kwietnia 2018 r., umowa kompleksowa na dostarczanie gazu ziemnego 
z dnia 20 lutego 2018 r., umowa o dostęp do sieci Internet z dnia 1 marca 2018 r., 
umowa sprzedaży energii elektrycznej z dnia 28 listopada 2017 r.).  

Po 1 września 2017 r. nie zmieniono strony umowy w czterech umowach zawartych 
na czas nieokreślony przez Zespół Szkół. Umowy te dotyczyły: zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzanie ścieków (umowa nr 0195/2015/G z 20.04.2015 r.), użyczenia 
pojemników na śmieci (umowa nr 8/2013 z 17.09.2013 r. oraz nr 8/2013 
z 17.09.2013 r.), współpracy z zakresu opieki pielęgniarskiej (z 01.02.2008 r.). 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
w Chełmie zostało poinformowane o zmianie nazwy szkoły od dnia 1 września 
2017 r. i umieszczeniu odpowiednich danych na dokumentach potwierdzających 
sprzedaż towarów i usług. Dodała, że we wszystkich umowach zostaną 
wprowadzone zmiany w zakresie określenia Szkoły Podstawowej jako strony 
umowy. 

(akta kontroli str. 21-29, 64-66) 

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

                                                      
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. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Szkoły nie przedłożyła Radzie Rodziców do zaopiniowania projektów planu 
finansowego Szkoły na rok 2016 i 2017, w związku z tym Rada Rodziców nie 
zaopiniowała tych projektów, co było niezgodne z art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty8 oraz na rok 2018, co stanowiło naruszenie 
art. 84 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe9.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie przekazywała projektów planów finansowych 
Radzie Rodziców, ponieważ obsługę finansowo-księgową prowadziło Biuro Obsługi 
Szkół. Również nikt z Rady Rodziców nie prosił o plany finansowe. 

(akta kontroli str. 67-68, 313) 

Dyrektor Szkoły podjęła działania przygotowawcze, związane z wprowadzeniem 
zmian w systemie oświaty, a także aktywnie współpracowała z pracownikami oraz 
organem prowadzącym w przygotowaniu Szkoły do wprowadzenia reformy oświaty. 
Społeczności szkolne były na bieżąco informowane o wprowadzanych zmianach 
i nie miały miejsca protesty, związane z trybem i sposobem wprowadzania zmian. 
Dyrektor Szkoły nie przekazała Radzie Rodziców do zaopiniowania projektów planu 
finansowego Szkoły na lata 2016, 2017 i 2018. 

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 w dniu 24 października 2017 r., 
tj. w terminie wskazanym w art. 322 ust. 1 ustawy wprowadzającej Prawo 
oświatowe. Regulował on pracę ośmioletniej szkoły podstawowej oraz oddziałów 
gimnazjalnych. 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 
wolontariatu w szkole, formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie 
nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. 

W obowiązującym statucie nie wskazano: trybu wnoszenia zastrzeżeń 
do przyznawanych uczniom nagród, organizacji współdziałania ze stowarzyszeniami 
w zakresie działalności innowacyjnej. Statut zawierał nieaktualne zapisy dotyczące 
zasad rekrutacji uczniów do I klasy gimnazjum (w § 85) oraz nazwy Zespołu Szkół 
(w dziewięciu miejscach). 

(akta kontroli str. 199-284) 

Z zapisów protokołu nr 78 z posiedzenia Rady Pedagogicznej z dnia 27 listopada 
2017 r. wynikało, że „przyjęto uchwałę 5/2017 w sprawie zmian w Statucie Szkoły 
oraz Regulaminów szkolnych”. W wymienionym protokole nr 78, jak również w treści 
uchwały, nie udokumentowano spełnienia wymogu, wynikającego z art. 73 ust. 1 
ustawy Prawo oświatowe, stanowiącego, że uchwały rady pedagogicznej są 
podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków. 

(akta kontroli str. 69-72) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że sformułowanie „przyjęto uchwałę” oznacza, że zostały 
spełnione wymagania art. 73 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe. Z protokołu nr 78 
wynika, że obecna była wymagana liczba członków Rady Pedagogicznej. 

                                                      
8  Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.08.2017 r.; dalej: ustawa o systemie oświaty. 
9  Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.; dalej: ustawa Prawo oświatowe. 
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Protokolantka nie dopisała, że uchwała była przyjęta zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy jej członków. Następne uchwały będą zawierały 
powyższe stwierdzenie. 

(akta kontroli str. 68) 

2. W latach szkolnych 2016/2017–2018/2019, w Szkole systematycznie zwiększała 
się liczba uczniów – z 359 do 404. Spoza obwodu Szkoły w roku szkolnym 
2016/2017 było 160 uczniów, w roku 2017/2018 również 160, w roku 2018/2019 – 
177 uczniów. Zwiększyła się także liczba oddziałów klasowych (z 16 do 19) oraz 
liczba zatrudnionych nauczycieli z 30 osób (28,29 etatu) do 35 (33,34 etatu).  

Dyrektor Szkoły, wyjaśniając, dlaczego przyjmowano uczniów spoza obwodu Szkoły 
podała, że ulica Metalowa, przy której znajduje się Szkoła, to granica Miasta Chełm 
i Gminy Chełm. Rodzice dzieci, które ze względu na miejsce zamieszkania należą 
do obwodów innych szkół, zapisują je ze względu na bliskie sąsiedztwo Szkoły. 
Odległość zamieszkania większości dzieci spoza obwodu szkoły wynosi od około 
0,2 km do 1,5 km. Dodatkową przyczyną są wysokie wyniki z egzaminów 
zewnętrznych (wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2017/2018 z języka 
polskiego, angielskiego i matematyki były wyższe odpowiednio o 2,6; 3,7; 3,2 
punktów procentowych od średniej województwa lubelskiego).  

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (dalej: SIO) na dzień 30 września 
w kolejnych latach szkolnych badanego okresu organizacja Szkoły przedstawiała się 
następująco: 

—  w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła zatrudniała 30 nauczycieli (w etatach: 
28,29)10, w tym: czterech zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (2,29 
etatu); ogólna liczba uczniów wynosiła 359 w 16 oddziałach klasowych, w tym: 
118 uczniów w pięciu oddziałach gimnazjum, 217 w 10 oddziałach szkoły 
podstawowej oraz 24 uczniów w oddziale przedszkolnym; 

—  w roku szkolnym 2017/2018 liczba zatrudnionych nauczycieli zwiększyła się 
do 34 (w etatach: 31,68)11, w tym: 6 zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin 
(3,68 etatu); ogólna liczba uczniów także zwiększyła się i wynosiła 369 w 18 
oddziałach klasowych, w tym: 71 w trzech oddziałach gimnazjum, 280 w 14 
oddziałach szkoły podstawowej oraz 18 uczniów w jednym oddziale 
przedszkolnym; 

—  w roku szkolnym 2018/2019 liczba zatrudnionych nauczycieli wynosiła 35 
(w etatach: 33,43)12, w tym: pięciu zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin 
(3,34 etatu); w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego do 404 zwiększyła 
się ogólna liczba uczniów w 19 oddziałach klasowych, w tym: 30 w oddziale 
gimnazjum, 347 w 16 oddziałach szkoły podstawowej oraz 27 uczniów w dwóch 
oddziałach przedszkolnych. 

Według danych SIO w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 jeden nauczyciel 
nie posiadał wykształcenia wyższego magisterskiego z przygotowaniem 
pedagogicznym (ukończył studium wychowania przedszkolnego13, zatrudniony był 
na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego), pozostali nauczyciele 
w okresie objętym kontrolą posiadali wykształcenie wyższe magisterskie 

                                                      
10  W tym: 12 dyplomowanych (11,56 etatu), 13 mianowanych (12,61), pięciu kontraktowych (4,12). 
11  W tym: 15 dyplomowanych (14,34 etatu), 11 mianowanych (10,17), siedmiu kontraktowych (6,56) oraz stażysta (0,61). 
12  W tym: 16 dyplomowanych (15,41 etatu), 11 mianowanych (10,56), siedmiu kontraktowych (6,81) oraz stażysta (0,65). 
13  Tj. zakład kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 

2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) oraz 
poprzedzającego go rozporządzenia 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). 
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z przygotowaniem pedagogicznym. Nie stwierdzono przypadków zatrudnienia 
nauczycieli w więcej niż jednej (kontrolowanej) szkole. 

 (akta kontroli str. 91-160, 361, 396-401) 

Analiza zmian w zatrudnieniu nauczycieli poszczególnych przedmiotów w latach 
szkolnych 2016/2017–2018/2019, wykazała, że w Szkole zwiększyła się liczba 
(w etatach) nauczycieli: języka polskiego (z 2,83 do 3,44), matematyki (z 2,38 do 
2,80), historii z (0,5 do 1), biologii (z 0,38 do 0,55), chemii (z 0,33 do 0,5), geografii 
(z 0,38 do 0,58), fizyki (z 0,38 do 0,5), plastyki (z 0,27 do 0,5), muzyki (z 0,27 
do 0,5), informatyki (z 0,16 do 0,94), języka angielskiego (z 2,61 do 3,38), wiedzy 
o bezpieczeństwie (z 0,22 do 0,27), edukacji dla bezpieczeństwa (z 0,11 do 0,27), 
wychowania do życia w rodzinie (z 0,19 do 0,33), religii (z 1,72 do 2), jednocześnie 
zmniejszyła się w zakresie: wychowania fizycznego (z 4,33 do 3,72), edukacji 
wczesnoszkolnej (z 4,27 do 3,38), edukacji muzycznej (z 0,33 do 0,27), zajęć 
artystycznych (z 0,27 do 0,16), zajęć technicznych (z 0,44 do 0,16), zajęć 
komputerowych (z 0,66 do 0,38).  

(akta kontroli str. 73-74) 

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 Nauczyciela14; 
— żaden z nauczycieli nie został przeniesiony do innej szkoły na podstawie art. 18 
ust. 1 Karty Nauczyciela i nie został zobowiązany przez organ prowadzący 
do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w trybie art. 22 ust. 1 
Karty Nauczyciela. 
Nie wystąpiła sytuacja braku nauczycieli nowych przedmiotów w ośmioletniej szkole 
podstawowej (biologia, chemia, fizyka). 

(akta kontroli str. 51-55) 

3. Badanie kwalifikacji wybranych czterech nauczycieli15 klas IV–VIII w roku 
szkolnym 2018/2019, wykazało, że posiadali oni kwalifikacje do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych16. 

 (akta kontroli str. 30-39) 

4. W planie finansowym Szkoły (po zmianach) na rok 2016 na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) zaplanowano 6,5 tys. zł – wydano 270 zł 
(4%), w 2017 r.: 6,6 tys. zł – 0 zł, w 2018 r.: 7,1 tys. zł17 – 0 zł18. Środki finansowe 
niewykorzystane na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostały przeznaczone 
w 2016 r. na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły i pomoce dydaktyczne, 
w 2017 r. na zakup materiałów i wyposażenia (komputer do sekretariatu i system 
nagłaśniający do Szkoły). 

(akta kontroli str. 56-63, 398-399) 

5. W roku szkolnym 2016/2017, spośród ogółem 30, 19 (tj. 63%) nauczycieli 
uczestniczyło w szkoleniach zorganizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie 
związanych ze zmianami w oświacie (w zakresie zmienionej podstawy 
programowej). Ponadto nauczyciele uczestniczyli w konferencjach i warsztatach: 
„Zmiany w kształceniu ogólnym”, „Wsparcie całościowego rozwoju dziecka”, 
„Neurodydaktyka w praktyce szkolnej”, „Zmiany w podstawie programowej edukacji 

                                                      
14  Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.; dalej: Karta Nauczyciela. 
15  Badaniem objęto 10% nauczycieli prowadzących zajęcia w roku szkolnym 2018/2019. Nauczyciel Nr 1 (JM), który 

prowadził zajęcia na lekcjach języka angielskiego, Nauczyciel Nr 2 (SD) – język angielski, informatyka, technika, 
Nauczyciel Nr 3 (RZ) – wychowanie fizyczne, Nauczyciel Nr 4 (SA) – matematyka, geografia. 

16  Wymienione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.  

17  Plan po zmianach na 30 września 2018 r. 
18  Stan na 30 września 2018 r. 
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wczesnoszkolnej”, „Budowanie marki osobistej nauczyciela jako droga 
do wzmocnienia pozycji nauczyciela oraz rozwoju uczniów”, „Rozwijanie 
kompetencji matematycznych w przedszkolu”, „Kształtowanie postaw. Wychowanie 
do wartości”. Kadra kierownicza wzięła udział w konferencji „Zadania dyrektora 
szkoły w roku szkolnym 2017/2018”, „Zadania dyrektora szkoły w roku szkolnym 
2018/2019 – sprawne zarządzanie, prawne aspekty współpracy z rodzicami, 
ochrona danych osobowych, stosowanie kpa” oraz w seminariach: 
„Wewnątrzszkolny regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczyciela”, 
„Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2018/2019”. 
W roku szkolnym 2016/2017 w żadnych formach kształcenia i doskonalenia 
nie uczestniczyło 12 nauczycieli, w następnym roku – trzech, w roku 2018/2019 
(do 30 października) – 31 nauczycieli.  

(akta kontroli str. 30-39) 

Dyrektor Szkoły nie składała do organu prowadzącego pisemnych wniosków 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na kolejne lata budżetowe 
2016-2018. W Szkole opracowano „Wieloletni plan doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na lata 2016–2019”19, który był corocznie modyfikowany i określał cele, 
potrzeby, formy i tematykę doskonalenia nauczycieli. Plan doskonalenia, w oparciu 
o analizę zasobów kadrowych Szkoły, zakładał konieczność dokształcania 
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK). W okresie 
objętym kontrolą w szkoleniach związanych z TIK, wzięło udział jedynie dwóch 
nauczycieli20. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w latach 2016–2018 nauczyciele 
nie zgłaszali potrzeb szkolenia w zakresie stosowania technologii informacyjno-
komunikacyjnych i programowania. 

(akta kontroli str. 30-39, 55, 302-311, 341-345)  

6. Liczba zaplanowanych godzin w szkolnych planach nauczania dla wybranych 
oddziałów szkolnych była zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych21 (tj. dla klasy VI szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum) oraz 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół22 (tj. dla klasy IV i VII szkoły 
podstawowej). 

Liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych sześciu badanych przedmiotów w roku 
szkolnym 2017/2018 w oddziałach 4c i 7b była zgodna z ramowymi planami 
nauczania określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. 
Zrealizowana liczba godzin języka angielskiego (spośród sześciu badanych 
przedmiotów) w oddziale 6a w trzyletnim okresie nauczania, była o 4 godziny 
mniejsza od wymaganej w załączniku nr 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych. 

W poszczególnych latach szkolnych 2016/2017–2018/2019 wartość współczynnika 
zmianowości systematycznie wzrastała i wynosiła: 1,0; 1,1 i 1,2. Dyrektor Szkoły 
wyjaśniła: „Ze względu na dużą liczbę uczniów konieczne było wprowadzenie w roku 
2018/2019 nauki w systemie dwuzmianowym. Zmieniła się godzina rozpoczęcia 
zajęć szkolnych z godziny 8.20 na godzinę 7:30, zostały zakupione stoliki i krzesła 
                                                      
19  Dalej: Plan doskonalenia. 
20  Jeden z nich uczestniczył w trzygodzinnych warsztatach komputerowych pod tytułem „Sposób na lekcję”, drugi odbył 

kursy internetowe: „W co się bawić? W kodowanie! Programowanie w Edukacji Wczesnoszkolnej, II stopień”; „Nie takie 
kot(d)y straszne... czyli o kodowaniu z kotem Scratchem”; Bezpieczeństwo w sieci - kompetencje technologiczne 
i medialne dla nauczycieli”. 

21  Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zm. 
22  Dz. U. z 2017 r. poz. 703. 
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dla uczniów, regały do biblioteki oraz wyposażenie do nowego oddziału 
przedszkolnego. Od marca 2018 r. został założony Internet bezprzewodowy.” 

Badanie wybranej próby pięciu oddziałów: 1a, 2a, 5a, 6a szkoły podstawowej oraz 
3a gimnazjum wykazało pogorszenie warunków organizacyjnych obowiązkowych 
zajęć w roku szkolnym 2018/2019 w stosunku do roku 2016/2017. Ustalono, że: 

— W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas I–II rozpoczynali zajęcia o godzinie 
7.30 (środa-piątek) lub najpóźniej o 11.45 (poniedziałek-wtorek), a kończyli 
zajęcia najpóźniej o godzinie 15.15; uczniowie klas V–VI rozpoczynali zajęcia 
o godzinie 7.30 (poniedziałek-wtorek) lub  o 11.00 (środa-piątek), a kończyli 
lekcje najpóźniej o godzinie 15.15; uczniowie III klasy gimnazjum rozpoczynali 
zajęcia o godzinie 7.30 (cały tydzień), a kończyli najpóźniej o godzinie 13.35; w 
roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas V–VI rozpoczynali zajęcia o godzinie 
8.20 (cały tydzień), a kończyli najpóźniej o godzinie 14.25; klasy I–II 
rozpoczynały zajęcia o godzinie 8.20 (poniedziałek-wtorek) lub najpóźniej 
o 12.00 (środa-piątek), a kończyły zajęcia najpóźniej o godzinie 15.15; uczniowie 
III klasy gimnazjum rozpoczynali zajęcia o godzinie 8.30 (cały tydzień), a kończyli 
najpóźniej o godzinie 14.25. 

— Zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia uwzględniały podobną liczbę godzin 
lekcyjnych (w klasach I–II od czterech do pięciu lekcji, w klasach V-VI od pięciu 
do siedmiu, w III klasie gimnazjum od sześciu do siedmiu). W roku szkolnym 
2018/2019 było osiem przerw (7.30-15.15), w tym dwie trwające 15 minut, 
pozostałe po pięć minut, w roku 2016/2017 – siedem przerw, w tym dwie 
trwające 15 minut, pozostałe po pięć minut (8.20-15.15). 

— 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 jedynie w oddziale gimnazjum – chemia 
(piątek, siódma godzina lekcyjna). 

— W badanym okresie w Szkole była tylko jedna pracownia informatyczna, 
uczniowie nie mieli dostępu do pracowni przedmiotowych wyposażonych 
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej. 

(akta kontroli str. 75-90, 161-181) 

7. W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła organizowała zajęcia pozalekcyjne 
rozwijające zainteresowania w liczbie 11 godzin tygodniowo, tj. o dwie godziny mniej 
niż w roku 2017/2018 i siedem godzin mniej w porównaniu do roku 2016/2017. Jako 
przyczynę spadku liczby zajęć pozalekcyjnych w ostatnich trzech latach szkolnych, 
Dyrektor wskazała zwiększoną liczę uczniów oraz konieczność dowożenia dzieci. 

(akta kontroli str. 346-347, 183) 

Analiza trzech dzienników zajęć pozalekcyjnych wykazała, że w jednym wypadku 
zajęcia odbywały się poza obowiązkowymi godzinami lekcyjnymi, natomiast 
w dwóch przypadkach w czasie obowiązujących godzin lekcyjnych i były 
niedostępne dla ogółu uczniów (w roku 2018/2019: język polski — 7.30-8.25 i w roku 
2017/2018: język rosyjski — 8.25-9.05 i 12.50-13.35). Dyrektor Szkoły wyjaśniła, 
że zajęcia koła języka polskiego i rosyjskiego były przydzielone do konkretnej klasy 
zgodnie z organizacją Szkoły i odbywały się na pierwszych bądź ostatnich 
godzinach lekcyjnych danej klasy (oddziału). Spowodowane to było dowożeniem 
uczniów. W latach 2017/2018 zajęcia szkolne rozpoczynały się o godzinie 8:20 
i trwały do godziny 15:15, a w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia szkolne 
rozpoczynają się o godzinie 7:30 i trwają do godziny 15:15. 

(akta kontroli str. 182-183, 341-345) 
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Spośród czterech badanych dzienników indywidualnych zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych (w tym trzech dotyczących jednego ucznia) w dwóch dziennikach 
(dotyczących jednego ucznia z lat 2017/2018 i 2018/2019) stwierdzono niewpisanie 
danych dotyczących liczby godzin zajęć edukacyjnych i tygodniowego rozkładu 
zajęć, co przy dokumentowaniu przez nauczyciela zrealizowania zajęć tylko poprzez 
wpisanie daty, uniemożliwiało stwierdzenie przeprowadzenia tych zajęć w wymiarze 
określonym w statucie Szkoły Podstawowej (§ 32 ust. 1 — po dwie godziny 
tygodniowo). 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nauczycielka nie uzupełniła wpisu w tygodniowym 
rozkładzie zajęć, ale realizowała je w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, o czym 
świadczą zapisy dat przy przeprowadzonych tematach zajęć. Wpisy zostaną 
uzupełnione o liczbę godzin. 

(akta kontroli str. 67-68, 184-198) 

8. Badanie prawidłowości dopuszczenia programów nauczania i podręczników 
w roku szkolnym 2017/2018 dla klas I, IV i VII wykazało, że szkolne programy 
nauczania i podręczniki 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 
zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2017 bez zasięgania opinii Rady 
Rodziców. 

(akta kontroli str. 341-345, 429-431) 

9. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas pierwszych dysponowali kompletem 
podręczników szkolnych (od 24 sierpnia 2018 r.), natomiast z opóźnieniem 10 dni 
(to jest w dniu 10 września 2017 r.) Szkoła otrzymała podręczniki dla klasy czwartej 
(jeden komplet) i do klasy siódmej (dwa komplety). Rozpoczynając rok szkolny 
2018/2019, wszyscy uczniowie klas drugich i ósmych dysponowali kompletem 
podręczników szkolnych — podręczniki przekazano Szkole w dniach 21 i 22 sierpnia 
2018 r. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że opóźnienia w dostarczaniu podręczników 
w roku szkolnym 2017/2018 spowodowane były złożeniem przez ucznia klasy 
czwartej oraz dwóch uczniów klasy siódmej wniosków o przyjęcie do szkoły 
pod koniec sierpnia 2017 r. 

(akta kontroli str. 311-312, 341-345, 429-431) 

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

1. W obowiązującym statucie Szkoły Podstawowej nie wskazano: trybu wnoszenia 
zastrzeżeń do przyznawanych uczniom nagród i organizacji współdziałania ze 
stowarzyszeniami w zakresie działalności innowacyjnej. Stanowiło to naruszenie 
art. 98 ust. 1 pkt 18 i ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. Ponadto statut zawierał 
nieaktualne zapisy dotyczące rekrutacji uczniów do I klasy gimnazjum oraz nazwy 
Szkoły. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że brak wymaganych zapisów w Statucie Szkoły 
oraz zapisów nieaktualnych był wynikiem przeoczenia.  

(akta kontroli str. 199-284) 

2. Dyrektor nie zrealizowała potrzeb Szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, określonych w wieloletnim planie doskonalenia na lata 2016–2019, 
związanych z koniecznością ich dokształcania w obszarze technologii informacyjno–
komunikacyjnych, mimo że dysponowała środkami na dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli na lata 2016-2018 w wysokości łącznej 20,2 tys. zł. Według Dyrektor, 
wynikało to z niezgłaszania potrzeb szkoleniowych w tym zakresie przez 
nauczycieli. 

(akta kontroli str. 30-39, 55, 302-311, 341-345, 358) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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3. W jednym oddziale klasowym szkoły podstawowej (6a) w trzyletnim okresie 
nauczania (2015/2016 – 2017/2018) nie została zrealizowana liczba czterech godzin 
lekcyjnych języka angielskiego, co stanowiło naruszenie przepisów określonych 
w załączniku nr 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych. 

Dyrektor wyjaśniła, że główną przyczyną niezrealizowania czterech godzin języka 
angielskiego było długotrwałe zwolnienie lekarskie nauczyciela tego przedmiotu. 

(akta kontroli str. 183, 341-345, 429-431) 

4. Dyrektor Szkoły ustaliła zestaw podręczników oraz materiały ćwiczeniowe na rok 
2017/2018 bez zasięgnięcia opinii Rady Rodziców. Stanowiło to naruszenie 
art. 22ab ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że dyrektor 
szkoły ustala zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący 
we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne i materiały 
ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym, 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie przekazywała zestawów podręczników Radzie 
Rodziców, również nikt z Rady Rodziców nie prosił o zestawy podręczników, czy 
materiały edukacyjne. 

(akta kontroli str. 341-345, 429-431) 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty 

1. Podczas oględzin, przeprowadzonych w trakcie kontroli NIK (22 i 23 listopada 
2018 r.), stwierdzono m.in., że: 
— Wyposażenie pomieszczeń do nauki klas I–III nie w pełni odpowiadało 
zaleceniom określonym w podstawie programowej — sale nie były podzielone 
na część edukacyjną i rekreacyjną, całość zajmowały stoliki i krzesła do nauki, 
tablica. W salach znajdowały się pomoce dydaktyczne i przedmioty niezbędne 
do prowadzenia zajęć, z wyjątkiem komputera.  
— Sale lekcyjne klas IV–VIII wyposażone były w pomoce dydaktyczne i przedmioty 
umożliwiające realizację podstawy programowej z wyjątkiem komputerów 
(m.in. w mapy, eksponaty, tablice demonstracyjne, zestawy do nauki fizyki, 
matematyki, biologii, geografii, odtwarzacze CD i DVD). 

— Zajęcia z wychowania fizycznego realizowane były na sali gimnastycznej 
o powierzchni 354 m2. Ponadto, na zewnątrz budynku, uczniowie mieli zapewnioną 
możliwość korzystania z miejsc rekreacyjno–sportowych, takich jak: plac zabaw 
i boisko sportowe. 

— Funkcjonowała pracownia komputerowa (27 stanowisk dla uczniów i jedno dla 
nauczyciela), z dostępem do Internetu. Stwierdzono możliwość dostępu, 
z komputerów uczniowskich podłączonych do Internetu, do stron mogących 
zawierać treści szkodliwe dla rozwoju uczniów. Uczniowie mieli zapewniony 
indywidualny dostęp do komputerów podczas zajęć. 

— Za wyjątkiem pracowni informatycznej, Szkoła nie zapewniła innych pracowni 
przedmiotowych, wyposażonych w tablice interaktywne i komputery z odpowiednim 
oprogramowaniem i podłączone do Internetu, co nie odpowiadało warunkom 
realizacji kształcenia przedmiotów, określonym w zaleceniach dotyczących 
wyposażenia w załączniku nr 2 rozporządzenia w sprawie podstawy programowej 
z 2017 r. Szkoła posiadała jedną tablicę interaktywną umiejscowioną w bibliotece.  

(akta kontroli str. 75, 362-394) 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w związku z dużą liczbą dzieci, trudnymi warunkami 
lokalowymi oraz brakiem odpowiednich środków finansowych nie można 
zorganizować pracowni przedmiotowych. W miarę posiadanych środków 
finansowych, kupowane są pomoce dydaktyczne do nauczania poszczególnych 
przedmiotów oraz potrzebne wyposażenie sal lekcyjnych. Dyrektor wyjaśniła także, 
że Szkoła przystąpiła do programu „Aktywna tablica”, jednak ze względu na słaby 
Internet (mała przepustowość łącza) nie została do niego zakwalifikowana. Złożyła 
także wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, jednak wniosek 
został odrzucony. W dniu 1 marca 2018 r. zawarto umowę z firmą „Blue Dot”, 
w wyniku, której w całej Szkole można korzystać za pomocą Wi-Fi z sieci Internet. 
Łącze jest wystarczająco szybkie, żeby uruchamiać aplikacje multimedialne, 
np. filmy na tablicy interaktywnej (30/5 Mb).  

(akta kontroli str. 64-65, 341-345) 

2. W trakcie oględzin stwierdzono, że meble szkolne w pomieszczeniach, w których 
odbywały się zajęcia uczniów klas I, były trwale oznakowane kodami koloru – żółte 
(wzrost 119–142 cm) i czerwone (133-159 cm). W sali, w której zajęcia miała klasa 
III meble oznaczono kolorami czerwonym (133-159) i zielonym (146-176,5 cm). 

Porównanie wzrostu uczniów oddziału 1a (rok szkolny 2018/2019) wykazało, 
że meble były dostosowane do wzrostu uczniów (zgodnie z normą PN-EN 1729-
1:2016-2), natomiast porównanie wzrostu uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej 
(rok szkolny 2018/2019) z dokumentacją medyczną wykazało, że meble nie były 
dostosowane do dwóch uczniów (o wzroście 129 i 130 cm). Dyrektor wyjaśniła, 
że w sali lekcyjnej nr 23 ławki i krzesła nie były dostosowane do wzrostu dwóch 
uczniów klasy III, ponieważ w tej sali mają również zajęcia uczniowie klasy IV.  

Pracownia do zajęć komputerowych, z której korzystali m.in. uczniowie klas I-III, 
posiadała krzesła z możliwością regulacji wysokości stosownie do wzrostu dzieci. 

(akta kontroli str. 362-394, 396, 429-431) 

3. Pomieszczenia, w których realizowane było kształcenie spełniały normy 
bezpieczeństwa i higieny. W trakcie oględzin stwierdzono, że teren Szkoły był 
ogrodzony, oświetlony, posiadał równą nawierzchnię chodników (kostka brukowa), 
boiska z równą powierzchnią, wyjście ze Szkoły nie prowadziło bezpośrednio 
na ulicę. Drogi ewakuacyjne zostały oznaczone w trwały sposób przy pomocy 
piktogramów. W szkolnych toaletach uczniowie mieli dostęp do ciepłej i zimnej 
wody, mydła w płynie, ręczników papierowych i papieru toaletowego. Plan ewakuacji 
nie był umieszczony w widocznym miejscu. 

Kontrola pracowników Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Chełmie przeprowadzona 5.06.2017 r.23 w zakresie m.in. stanu sanitarno-
technicznego terenu wokół budynku szkolnego, wyposażenia budynku, 
pomieszczeń sanitarnych, sal zajęć, szatni, świetlicy, ciągów komunikacyjnych, 
nie wykazała nieprawidłowości, nie sformułowano wniosków pokontrolnych.  

(akta kontroli str. 351-357, 362-369) 

4. W Szkole funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
który spełniał wymogi określone w § 27, § 29 i § 36 rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą24, 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 

                                                      
23  Protokół kontroli nr NS-HDiM.760/21/17 z dnia 5.06.2017 r. 
24  Dz. U. z 2012 r. poz. 739. 
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w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami 
jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki.  

(akta kontroli str. 362-369) 

5. We wszystkich latach objętych kontrolą, stosownie do art. 105 ust. 1 ustawy 
Prawo oświatowe (poprzednio art. 67 ust 3 ustawy o systemie oświaty), Szkoła 
zapewniła uczniom możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej. Była ona dostępna 
w dniach, w których odbywały się zajęcia dydaktyczno–wychowawcze, w godzinach 
od 7.00 do 16.00. W roku szkolnym 2016/2017 do świetlicy szkolnej było zapisanych 
146 uczniów, a opiekę sprawowało sześciu nauczycieli (łącznie przez 52 godziny 
w tygodniu), w roku szkolnym 2017/2018 — 193 uczniów, sześciu nauczycieli 
(52 godziny), w roku 2018/2019 — 163 uczniów, sześciu nauczycieli (56 godzin). 
Zajęcia w świetlicy odbywały się zgodnie z regulaminem świetlicy, stanowiącym 
załącznik do statutu Szkoły. 

W trakcie przeprowadzonych oględzin świetlicy oraz w wyniku analizy liczebności 
grup25, będących pod opieką jednego nauczyciela, ustalono, że pod opieką jednego 
nauczyciela znajdowało się mniej niż 25 uczniów. 

(akta kontroli str. 314-316, 362-369, 429-431) 

6. W Szkole funkcjonował punkt wydawania gorących posiłków dostarczanych przez 
firmę zewnętrzną (wyposażony w niezbędny sprzęt) oraz pomieszczenie 
do spożywania posiłków. 

 (akta kontroli str. 362-369) 

7. W Szkole funkcjonowała biblioteka szkolna wyposażona w regały, księgozbiór, 
tablicę interaktywną oraz cztery stanowiska komputerowe. Była dostępna 
dla uczniów pięć dni w tygodniu. W roku 2016/2017 czynna była w godzinach od 
7:50 do 13:40 w poniedziałki, wtorki i czwartki, oraz od 7:50 do 14:00 we środy 
i w piątki. Liczba woluminów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 3 873. 

W roku szkolnym 2017/2018 godziny pracy biblioteki szkolnej były następujące: 
poniedziałek 7:40-13:50, wtorek 7:40-13:40, środa 7:40-14:35, czwartek 7:40-12:50, 
piątek 7:40–13:45. Liczba woluminów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 4 271. 

W roku szkolnym 2018/2019 biblioteka czynna była w poniedziałki od godziny 7:20 
do 13:00, we wtorki od godziny 7:20 do 11:00 oraz od 11:45 do 12:50, we środy 
od godziny 8:00 do 10:00 oraz od 10:45 do 12:00, we czwartki od 8:15 do 12:50 
oraz od 13:35 do 14:30 i w piątki od godziny 9:05 do 12:50. Liczba woluminów 
na dzień 24 października 2018 r. wynosiła 4 342. 

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 wypożyczenia26. Szkoła nie posiadała 
wystarczającej liczby lektur dla uczniów oddziałów 4a i 4b oraz oddziału 5c. Dyrektor 
Szkoły wyjaśniła, że liczba egzemplarzy lektur jest mniejsza od liczby dzieci 
ze względu na brak środków finansowych, aby zapewnić książki każdemu uczniowi. 
Nauczyciele poloniści uzgadniają między sobą omawianie tych samych lektur 
w różnych terminach.  

(akta kontroli str. 317-321, 341-345) 

8. W Szkole funkcjonował plac zabaw dla dzieci, zbudowany w ramach rządowego 
programu „Radosna Szkoła”. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, 
że teren placu zabaw był ogrodzony, urządzenia były trwale i stabilnie 

                                                      
25  Analizę przeprowadzono w oparciu o dzienniki zajęć w świetlicy Szkoły, w okresie od 9 do 13 kwietnia 2018 r.  
26  Analizując dostępność lektur z nowej podstawy programowej zestawiono ze sobą najliczniejszą klasę z danego poziomu 

w Szkole oraz liczbę dostępnych egzemplarzy lektury. 
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przymocowane do podłoża, ogrodzenie i urządzenia nie posiadały ostrych krawędzi, 
wystających śrub czy mocowań. 

(akta kontroli, str. 362-369) 

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 placówkach27, 
przeprowadziła28 przegląd budynku Szkoły pod względem zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a kopie sporządzonego protokołu, 
zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, przekazała 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, sale lekcyjne, sale gimnastyczne, łazienki. W trakcie 
przeprowadzonych przeglądów nieprawidłowości nie stwierdzono. 

(akta kontroli str. 322-340) 

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

1. Sprzęt komputerowy, z którego korzystali uczniowie podczas zajęć informatyki 
w roku szkolnym 2018/2019, nie był zabezpieczony w sposób wystarczający przed 
dostępem do stron, mogących zawierać treści szkodliwe dla ich rozwoju. Stanowiło 
to 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 wyjaśniła, że w roku szkolnym 2018/2019 komputery w pracowni 
informatycznej były zabezpieczone przed dostępem do niewłaściwych stron poprzez 
program antywirusowy oraz monitorowanie sieci. Przerwa w pracy oprogramowania 
typu „Opiekun ucznia” spowodowana była konfliktem tego programu z innymi 
programami (C++, PHYTON). Obecnie, po zakończeniu prac instalacyjno-
aktualizacyjnych działa uaktualniony program „Opiekun ucznia”. 

Oględziny przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2018 r. wykazały, że w pracowni 
informatycznej funkcjonował sieciowy program („Opiekun WEB”), którego zadaniem 
było uniemożliwienie uczniom dostępu do niewłaściwych stron internetowych 

(akta kontroli str. 341-345, 395) 

2. Oględziny wykazały, że: przy kserokopiarkach nie były umieszczone instrukcje 
bezpiecznej obsługi, a plan ewakuacji nie został umieszczony w widocznym miejscu. 
Stosownie do § 25 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w szkołach, przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu 
wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi, a zgodnie z § 5 
ust. 1 ww. rozporządzenia, plan ewakuacji szkoły umieszcza się w widocznym 
miejscu, w sposób zapewniający łatwy dostęp do niego. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że plan ewakuacji Szkoły znajduje się w Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego, zostanie umieszczony w widocznym miejscu, 
jak również przy kserokopiarkach zostaną umieszczone instrukcje bezpiecznej 
obsługi. 

                                                      
27  Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach. 
28  W dniach: 29 sierpnia 2016 r., 31 sierpnia 2017 r. oraz 30 sierpnia 2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

15 

Oględziny przeprowadzone w dniu 11 grudnia 2018 r. wykazały, że plan ewakuacji 
Szkoły znajdował się w widocznym miejscu, a przy kserokopiarkach zostały 
umieszczone instrukcje bezpiecznej obsługi. 

(akta kontroli str. 341-345, 395) 

Stan zatrudnienia nauczycieli był adekwatny do potrzeb wynikających 
z realizowanych zajęć dydaktyczno–wychowawczych i opiekuńczych, a nauczyciele 
posiadali wymagane kwalifikacje i uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach 
związanych z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty. W Szkole 
nie wystąpiły negatywne zjawiska związane ze zwolnieniami czy redukcją etatów. 
W badanym okresie nastąpiło pogorszenie warunków kształcenia uczniów, 
związane ze wzrostem liczby uczniów z 359 do 404 (tj. o 12,5%) i oddziałów 
klasowych z 16 do 19 (tj. o 19%), wynikającym z przyjmowania uczniów spoza 
obwodu szkolnego w całym badanym okresie (160 w roku szkolnym 2016/2017 
i 2017/2018 oraz 177 w roku 2018/2019). Zwiększyła się wartość współczynnika 
zmianowości w roku szkolnym 2018/2019 o 0,2 w stosunku do roku 2016/2017.  

Dyrektor Szkoły ustaliła zestaw podręczników oraz materiały ćwiczeniowe na rok 
2017/2018 bez zasięgnięcia opinii Rady Rodziców oraz nie zrealizowała potrzeb 
Szkoły w zakresie dokształcania nauczycieli w obszarze technologii informacyjno–
komunikacyjnych. Obowiązujący statut nie w pełni spełniał obowiązujące 
wymagania. W pracowni informatycznej nie zabezpieczono sprzętu komputerowego, 
z którego korzystali uczniowie, przed treściami stanowiącymi zagrożenie dla ich 
prawidłowego rozwoju. Brak tablic interaktywnych oraz komputerów z łączem 
internetowym utrudniało realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej w sposób zalecany w obowiązujących przepisach. Dopiero 
od roku szkolnego 2018/2019 w Szkole działała sieć Internet o parametrach 
wystarczających na korzystanie z tej sieci w całej Szkole z wykorzystaniem aplikacji 
multimedialnych. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty 
1. Szkoła współpracowała z Biurem Obsługi Szkół oraz Urzędem Gminy Chełm, 
analizując i planując środki finansowe pod kątem rosnącej liczby uczniów 
i nauczycieli oraz koniecznością doposażenia Szkoły, wynikającą z wprowadzanej 
reformy oświaty. Szkoła uczestniczyła w ankiecie internetowej, przeprowadzonej 
przez Kuratorium Oświaty, dotyczącej przygotowania pomieszczeń na potrzeby 
szkoły podstawowej. W ramach nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 
2018/2019 w Szkole zaplanowano ewaluację wewnętrzną dotyczącą spełnienia 
w szkole podstawowej (klasy II, V i VIII) wymagania: „Rozpoznanie potrzeb szkoły 
w zakresie warunków i sposobu realizacji podstawy programowej”.  

(akta kontroli str. 429-431) 

2. W związku z przygotowaniem i wdrożeniem zmian, wynikających z reformy 
ustroju szkolnego, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 Dyrektor Szkoły 
współpracowała z Wójtem Gminy Chełm, dyrektorem Biura Obsługi Szkół 
oraz Kuratorium Oświaty. Uczestniczyła w naradach dyrektorów szkół 
organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, na których omawiane były 
podstawowe założenia reformy szkolnictwa, a także w naradach dyrektorów szkół 
prowadzonych przez Gminę Chełm (organizowanych przez Wójta, w których 
uczestniczył m.in. dyrektor Biura Obsługi Szkół), na których omawiano sposoby 
przygotowania i funkcjonowania szkół związanych z wprowadzeniem nowej reformy 
szkolnictwa. 

(akta kontroli str. 360-361) 
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3. Nauczyciele Szkoły na stronach internetowych Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie zapoznawali się 
ze stanem prawnym oraz informacjami dotyczącymi reformy oświaty. Korzystali 
również z portali takich instytucji, jak: Nowa Era, Operon, Gdańskie Wydawnictwo 
Oświatowe. 

(akta kontroli str. 360-361) 

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

Dyrektor Szkoły, w związku z reformą systemu oświaty, prowadziła współpracę 
z organem prowadzącym i kuratorium oświaty oraz podejmowała działania na rzecz 
zaspokojenia 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. Przekazywanie Radzie Rodziców projektów planów finansowych Szkoły oraz 
zestawów podręczników, celem uzyskania opinii. 

2. Uaktualnienie i dostosowanie zapisów statutu Szkoły do ustawy Prawo 
oświatowe. 

3. Podjęcie działań w celu zrealizowania zidentyfikowanych potrzeb w zakresie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Uwzględniając działania podjęte w trakcie kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje wniosków w pozostałym zakresie. 

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 wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
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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 14 grudnia 2018 r. 

 

Kontrolerzy: 
Dariusz Barej  

p.o. Dyrektor  
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Specjalista kontroli państwowej 
 

                           (―) 

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

(―) 

........................................................ 
podpis Podpis 

 

 
Przemysław Fidecki 

Doradca ekonomiczny 
 
                           (―) 

........................................................ 
podpis 

 


