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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/13/068 - Przeciwdziałanie zjawiskom patologii wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy 1. Krystian Polus, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 87720 z dnia 19 września 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

2. Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 87718 z dnia 17 września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str.3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Olimpijczyków (Szkoła), Konin ul. Turkusowa 
1a (kod: 62-504) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Iwona Baszczyk, dyrektor Szkoły od dnia 1 września 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str.5-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność Szkoły w zbadanym 
zakresie. 

Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. 
Formułując ocenę pozytywną, NIK uwzględniła w szczególności:  

- przygotowanie i przyjęcie Programu Profilaktyki Szkolnej (Program Profilaktyki)  
i Programu Wychowawczego Szkoły (Program Wychowawczy), 

- spójność Programu Profilaktyki z Programem Wychowawczym, 

- uwzględnienie w planach doskonalenia nauczycieli zagadnień objętych 
Programem Profilaktyki Szkolnej, 

- zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatrudnionych w Szkole 
nauczycieli, w zakresie profilaktyki zachowań patologicznych wśród młodzieży, 

- objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów wykazujących zachowania 
problemowe i patologiczne, 

- prawidłowe realizowanie przez Dyrektora Szkoły zadań dotyczących wypełniania 
przez młodzież obowiązku szkolnego. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Spójność działań planistycznych w szkolnym programie 
profilaktyki i szkolnym programie wychowawczym 

Szkoła jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Miasto Konin.  
W latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i w bieżącym roku szkolnym Szkoła 
realizowała cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 
Program Wychowawczy.  

W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 10 września 2011 r.) w Szkole kształciło się 
łącznie 588 uczniów w 27 oddziałach w klasach od 1 do 6. Szkoła miała również 
dwa  oddziały przedszkolne wychowujące i kształcące łącznie 39 dzieci. W klasach 
1 – 3, I etapu edukacyjnego (edukacji wczesnoszkolnej) kształciło się łącznie 273 
uczniów w 13 oddziałach. W 14 oddziałach klas 4 – 6 II etapu edukacyjnego uczyło 
się łącznie 315 uczniów. 

W następnym roku szkolnym (2012/2013), w Szkole kształciło się łącznie 573 
uczniów w 25 oddziałach w klasach od 1 do 6. Szkoła miała również dwa oddziały 
przedszkolne wychowujące i kształcące łącznie 50 dzieci. W klasach 1 – 3, 
kształciło się łącznie 262 uczniów w 12 oddziałach. W 13 oddziałach klas 4 – 6, 
naukę pobierało łącznie 311 uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym (2013/2014) w Szkole kształci się łącznie 547 uczniów  
w 25 oddziałach w klasach od 1 do 6. Szkoła ma również  dwa oddziały 
przedszkolne wychowujące i kształcące łącznie 42 dzieci. W klasach 1 – 3, kształci 
się łącznie 272 uczniów w 13 oddziałach. W 12 oddziałach klas 4 – 6, uczy się 
łącznie 275 uczniów. 

Według stanu na dzień 2 września 2013 r. Szkoła zatrudniała 65 nauczycieli oraz 
psychologa i pedagoga 

(dowód: akta kontroli str. 7-16) 

W latach szkolnych 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 Szkoła dysponowała 
szkolnym zestawem programów nauczania, Programem Wychowawczym oraz 
Programem Profilaktyki. Wymienione programy opracowane zostały odrębnie dla 
każdego roku szkolnego i obowiązywały w danym roku szkolnym. Programy: 
profilaktyki i wychowawczy były zatwierdzone uchwałami Rady Rodziców  
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły. 

Programy profilaktyki oparte były o sporządzane corocznie diagnozy sytuacji 
wychowawczej w Szkole, półroczne analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej 
oraz roczne sprawozdania z podejmowanych działań z zakresu bezpieczeństwa  
i porządku. Diagnozy sytuacji wychowawczej obejmowały całe środowisko szkolne, 
tj. uczniów, nauczycieli oraz rodziców.   

Cele programów profilaktyki sformułowane były jednoznacznie. Realizowane  
w ramach tych celów zadania były jasno sprecyzowane: miały swoją nazwę, 
adresatów, określony sposób, zakres i termin realizacji, wyszczególnione były osoby 
odpowiedzialne za ich realizację oraz wskazana była potrzeba ich ewaluacji. 

Programy zakładały przede wszystkim działania z poziomu profilaktyki uniwersalnej. 
Jej zadaniem było chronienie dzieci przed zagrożeniami poprzez działania 
profilaktyczno-wychowawcze. Należy podkreślić, że działania te kierowane były do 
całej społeczności szkolnej, tj.: uczniów, nauczycieli, pedagoga, psychologa 
szkolnego i rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 17-246) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

2. Cele i zadania wychowawcze w statucie Szkoły 

Obowiązujący w okresie objętym kontrolą Statut Szkoły, odpowiadał wymaganiom 
zawartym w załączniku nr 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 
publicznych szkół2. Statut zawierał m.in. uregulowania dotyczące: zasad oceniania 
uczniów, zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczniów, organizacji zajęć 
dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom oraz organizacji współdziałania Szkoły 
z rodzicami.  

(dowód: akta kontroli str. 247-434) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

3. Doskonalenie nauczycieli w latach szkolnych 2011/2012  
i 2012/2013 

W okresie objętym kontrolą3 w Szkole obowiązywał Wewnątrzszkolny Plan  
Doskonalenia Zawodowego. W poddanych badaniu latach szkolnych nauczyciele, 
psycholog oraz pedagog wzięli udział w 14 szkoleniach związanych z problematyką 
przedstawioną w programach profilaktyki. Szkolenia dotyczyły m.in.: profilaktyki 
zachowań agresywnych uczniów klas I – III; działań w sytuacjach kryzysowych, 
metod i form przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom uczniów i agresji  
w szkole oraz zadaniom nauczycieli w zakresie profilaktyki używania substancji 
psychoaktywnych.  

(dowód: akta kontroli str. 435-577)  

W latach 2011, 2012 i 2013 (do 11 października 2013 r.) Szkole przyznane zostały, 
pochodzące z budżetu Miasta Konina, środki finansowe przeznaczone na 
dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli w wysokości odpowiednio: 
22,0 tys. zł, 23,2 tys. zł i 23,0 tys. zł. Wykorzystanie tych środków wyniosło:  
16,1 tys. zł (73%), 22,5 tys. zł (95%) i 11,5 tys. zł (50%). 

 (dowód: akta kontroli str. 578-579) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

4. Skala zjawisk patologicznych występujących w Szkole 

W roku szkolnym 2011/2012 w Szkole stwierdzono wśród uczniów  
6 przypadków (1% liczby wszystkich uczniów Szkoły) zachowań problemowych 
polegających na: agresji wobec innych (1), agresji skierowanych na dorosłych (1) 
 i kradzieży (4).  

                                                      
2 Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
3 Lata szkolne: 2011/2012 i 2012/2013, do czasu zakończenia czynności kontrolnych. 
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W roku szkolnym 2012/213 nie stwierdzono wśród uczniów zachowań 
problemowych. Brak udokumentowanych zachowań problemowych wśród uczniów 
w roku szkolnym 2012/2013 i bardzo niska liczba takich zachowań w roku szkolnym 
2011/2013, świadczą o sprawowaniu przez Szkołę właściwej opieki profilaktyczno-
wychowawczej nad wszystkimi uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 580-594) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze.  

5. Zjawiska patologiczne na terenie Szkoły w opinii 
uczniów i nauczycieli 

W toku czynności kontrolnych kontrolerzy NIK przeprowadzili wśród uczniów, 
nauczycieli, pedagoga szkolnego i psychologa anonimową ankietę dotycząca 
występujących na terenie Szkoły zjawisk patologicznych oraz działań 
podejmowanych w celu zapobiegania ich występowaniu. 

Większość spośród ankietowanych uczniów4 podała, że: 

- atmosfera w klasie, a zwłaszcza kontakty między uczniami są przyjazne (83% 
odpowiedzi), 

- nauczyciele traktują uczniów przyjaźnie i starają się ich wspierać (74%), 

- nie chciałoby zmienić szkoły (81%), 

- nigdy nie zdarzyło się nie przyjść do szkoły z obawy przed prześladowaniami ze 
strony kolegów (96%), 

- szkoła zbiera co roku informacje od uczniów dotyczące zagrożeń i problemów 
poprzez rozmowy lub badania ankietowe (84%), 

- w razie poczucia zagrożenia lub problemów z kolegami, osobami, do których by się 
zwróciła, byli nauczyciele (54%), 

- nauczyciele natychmiast zajmują się przypadkami niewłaściwego zachowania  
i dużo na ten temat rozmawiają z uczniami (81%), 

- gdyby powzięli wiadomość, że koledzy znęcają się nad kimś lub znali sprawcę 
kradzieży i zniszczenia mienia, to zdecydowaliby się powiadomić o tym nauczycieli 
(65%), 

- obowiązujące w szkole zasady zachowania są znane uczniom (85%).  

Do zjawisk niepożądanych wskazywanych przez ankietowanych uczniów jako 
czasami lub często występujących w ich otoczeniu5 należały przede wszystkim: bójki 
i szarpaniny (69% odpowiedzi), wulgarne zachowania wobec koleżanek lub kolegów 
(65%), wyśmiewanie i wyszydzanie innych (64%), robienie złośliwych dowcipów 
(56%), rozpowszechnianie złośliwych plotek (51%) i palenie papierosów (42%). 

Uczniowie potwierdzili w ankiecie przeprowadzanie w Szkole różnorodnych zajęć 
profilaktycznych ocenianych przez nich pozytywnie.  

(dowód: akta kontroli str. 595-602) 

                                                      
4 Badaniem objęto 81 uczniów klas VI (wszystkich obecnych w szkole w dniu przeprowadzania badania ankietowego). 
5 Ankietowany był świadkiem zjawiska lub słyszał o nim od osoby zaufanej. 
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Większość z ankietowanych nauczycieli podała6, że: 

- Program Profilaktyki jest adekwatny do problemów Szkoły i środowiska lokalnego 
(94% odpowiedzi), 

- w Szkole nie występują czynniki wewnątrzszkolne utrudniające skuteczne 
eliminowanie nieprawidłowych zachowań uczniów (82%), 

- uczniowie znają obowiązujące w Szkole zasady dotyczące zachowań (98%), 

- nauczyciele natychmiast reagują, widząc, że uczeń niewłaściwie się zachowuje 
(90%), 

- dobrze ocenia orientację swoją i innych nauczycieli co do zjawisk zachodzących  
w klasach oraz problemów poszczególnych uczniów, 

- dobrze ocenia swoją współpracę z rodzicami oraz stopień własnego przygotowania 
do rozwiazywania problemów wychowawczych,  

- nauczyciele są przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i patologiami 
(98%), 

- w Szkole nie ma utrudnień w radzeniu sobie z sytuacjami problemowymi  
i patologiami (80%), 

- ocenia jako dobre lub bardzo dobre wsparcie specjalistów z takich instytucji jak: 
Policja (100%), poradnia psychologiczno-pedagogiczna (94%),  ochrona zdrowia 
(98%), stacja sanitarno-epidemiologiczna (94%) i straż miejska (89%), 

- dyrekcja szkoły wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli dotyczącym 
doskonalenia w zakresie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych (92%), 

- w sytuacjach kryzysowych można liczyć na pomoc kolegów (98%). 

Do zjawisk niepożądanych wskazanych przez ankietowanych nauczycieli jako 
najczęstsze należały: agresja fizyczna i słowna wobec rówieśników, kradzieże, 
agresywne zachowanie wobec nauczycieli, odrzucenie przez kolegów, 
nieprzygotowanie do lekcji i kłopoty zdrowotne. Jako najważniejsze zjawiska 
negatywne nauczyciele wskazali: agresję słowną i fizyczną wobec rówieśników, 
nieprzygotowanie do lekcji i oraz kłopoty zdrowotne uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 603-611) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

6. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez Szkołę 

Organizacja lat szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 Szkoły przewidywała m.in. 
prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2011/2012 w zajęciach 
pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczestniczyło 507 uczniów (81% 
wszystkich uczniów Szkoły), a w zajęciach specjalistycznych 305 uczniów (49%),  
w tym w zajęciach socjoterapeutycznych 25 uczniów (4%). W roku szkolnym 
2012/2013 w zajęciach rozwijających zainteresowania uczestniczyło 462 uczniów 
(74%), a w zajęciach specjalistycznych 361 uczniów (58%) w tym w zajęciach 
socjoterapeutycznych 41 uczniów (7%). 

(dowód: akta kontroli str. 612-616) 

                                                      
6 W badaniu ankietowym wzięło udział 49 nauczycieli spośród 67 zatrudnionych w Szkole wg stanu na dzień 2 września 
2013 r. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

7. Szkolna strategia działań wychowawczych, 
zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci  
i młodzieży zagrożonych uzależnieniem 

W Szkole od września 2011 r. obowiązywała „Strategia działań wychowawczych, 
zapobiegawczych i interwencyjnych wobec dzieci zagrożonych uzależnieniami”. 
Strategia ta spełniała wymogi § 10 pkt 1 – 13 rozporządzenia z dnia 31 stycznia 
2003 r. Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych form 
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych  
uzależnieniem7. 

Zadania z zakresu działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci 
zagrożonych uzależnieniami realizowane były w Szkole m.in. na zajęciach 
profilaktycznych w ramach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
w szczególności: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych  
i zajęć psychoedukacyjnych, ale również w ramach godzin dla wychowawcy klasy, 
godzin do dyspozycji dyrektora, zajęć pozalekcyjnych, zajęć świetlicowych  
i edukacyjnych w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają 
zagadnienia dotyczące zapobiegania uzależnieniom i ścieżek edukacyjnych, np.: 
edukacji prozdrowotnej i wychowania do życia w rodzinie. 

(dowód: akta kontroli str. 617-630) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

8. Wdrażanie działań profilaktycznych 

Szkoła realizowała zarówno zadania profilaktyczne podejmowane z własnej 
inicjatywy (pogadanki, rozmowy z pedagogiem szkolnym, różnego rodzaju imprezy, 
lekcje wychowawcze), jak i zadania oferowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego w ramach realizacji zadania publicznego 
„Przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) i patologiom 
społecznym”.  

W ramach Programu Profilaktyki realizowane były m.in. następujące zadania: 

- „Organizacja wypoczynku wakacyjnego połączonego z oddziaływaniem 
socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień”, 

- programy antynikotynowe: „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie, 
proszę” i „Znajdź właściwe rozwiązanie”, 

- programy profilaktyki alkoholowej: „III Elementarz” i „Pożytecznie spędzam czas”, 

- „Udzielanie pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze”. 

W działaniach profilaktycznych zapewniony został również udział rodziców.  
W ramach tzw. „pedagogizacji rodziców”, nauczyciele w czasie spotkań z rodzicami 
przekazywali im informacje dotyczące wychowania dzieci, udzielali rad i odpowiedzi 

                                                      
7 Dz. U. Nr 26, poz. 226 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 

8 

na pytania. Rodzice uczestniczyli również w spotkaniach z pedagogiem szkolnym, 
kuratorem sądowym i funkcjonariuszem policji. 

W okresie objętym kontrolą Szkoła nie poniosła wydatków z tytułu realizacji 
obszarów Programu Profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 631-650, 655-679 i 708-950) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

9. Wykorzystanie przez Szkołę materiałów i propozycji 
działań profilaktycznych rekomendowanych przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, do Szkoły, materiały dotyczące 
zagrożeń związanych z używaniem tzw. „dopalaczy”, zostały wykorzystane do 
przygotowania i przeprowadzenia przez nauczycieli i pedagoga szkolnego lekcji 
wychowawczych poświęconych tej problematyce. Zagadnienie to zostało również 
zaprezentowane na spotkaniach w formie wykładu z rodzicami uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 653) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

10. Szkolne oceny realizowanych programów 
wychowawczych i profilaktycznych 

W okresie objętym kontrolą, Szkoła sporządzała półroczne analizy sytuacji 
wychowawczej i opiekuńczej. Analizy te zawierały m. in. informację o sytuacjach 
wychowawczych związanych z łamaniem przez uczniów przyjętych norm 
zachowania (m.in.: agresja słowna wobec kolegów oraz nauczycieli, agresja czynna 
– zaczepianie i bicie, lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych), a także  
o działaniach podjętych przez psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie 
profilaktyki i opieki pedagogicznej. Sporządzane były również roczne sprawozdania 
z realizacji Programu Profilaktyki, zawierające informacje o działaniach 
podejmowanych przez nauczycieli i specjalistów Szkoły, a także o efektach tych 
działań. W roku szkolnym 2011/2012 Zespół ds. Profilaktyki Szkolnej przeprowadził 
ewaluację Programu Profilaktyki na zasadach w nim określonych. Celem tej 
ewaluacji było dostarczenie informacji na temat skuteczności prowadzonych działań. 
W celu wskazania „mocnych” i „słabych” stron programu, Zespół dokonał: analizy 
wpisów w zeszytach spostrzeżeń, oceny zachowania i wyników w nauce, 
przeprowadził również rozmowy z wychowawcami i nauczycielami oraz zasięgnął 
opinii rodziców. Istotnym wskaźnikiem skuteczności działań profilaktycznych była 
również liczba interwencji w klasach. Jednym z założeń ewaluacji było 
wykorzystanie uzyskanych informacji do modyfikowania działań wynikających  
z Programu Profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 631-652 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana 
uczniom przejawiającym zachowania patologiczne 

W okresie objętym kontrolą Szkoła zapewniała uczniom, w tym przejawiającym 
zachowania problemowe i patologiczne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną m.in. 
w formie: zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, 
korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapeutycznych, a także porad i konsultacji 
kierowanych zarówno do uczniów jak i do rodziców oraz nauczycieli. Liczba osób 
objętych poszczególnymi formami pomocy w latach szkolnych 2011/2012  
i 2012/2013 wynosiła odpowiednio: 163 i 188 w przypadku zajęć dydaktyczno- 
wyrównawczych, 507 i 462 dla zajęć rozwijających uzdolnienia, 120 i 149 dla zajęć 
specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych i socjoterapeutycznych), 18 i 35 dla 
zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców, 63 i 70 dla porad dla uczniów i 120 i 138 
dla porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 654) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

12. Nadzór pedagogiczny w zakresie realizowanych  
w Szkole działań wychowawczych i profilaktycznych  

Zadania dotyczące wychowania oraz profilaktyki zachowań patologicznych w latach 
szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 były objęte sporządzonymi przez Dyrektora 
Szkoły planami pracy i planami nadzoru pedagogicznego. Zaplanowane zadania 
zostały zrealizowane. Problematyka wychowania oraz zachowań patologicznych 
była przedmiotem tzw. ewaluacji wewnętrznej, w wyniku której podjęto zadania 
zwiększające efektywność zespołów, m.in. zespołów wychowawczych na rok 
szkolny 2013/2014. 

W badanym okresie, w Szkole, nie była przeprowadzona przez kuratora oświaty tzw. 
„ewaluacja zewnętrzna całościowa, problemowa szkoły”. W lutym 2013 r. 
Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeprowadziło kontrolę dotyczącą „Zgodności  
z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej”. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. 

(dowód: akta kontroli str. 680-707) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

13. Realizacja zadań w zakresie kontroli spełniania 
obowiązku szkolnego 

W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 Dyrektor Szkoły kontrolowała spełnianie 
obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie Szkoły. Jeden 
stwierdzony w tym okresie przypadek niespełniania obowiązku szkolnego, dotyczył 
dziecka pochodzenia romskiego. W związku ze stwierdzeniem niespełniania 
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nieprawidłowości 
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nieprawidłowości 
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obowiązku szkolnego wobec tego dziecka, Dyrektor Szkoły podjęła właściwe 
działania w celu wyeliminowania stwierdzonej nieprawidłowości.  

(dowód: akta kontroli str. 952-957 ) 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szkoły w zbadanym 
obszarze. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 Poznaniu. 

 

Poznań, dnia 4 grudnia 2013 r 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler 

 

 

p.o. Dyrektora 

 

 
Grzegorz Malesieński 

 
Krystian Polus  

główny specjalista kontroli państwowej 
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