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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Irena Wróblewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/66/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich, Kowale Pańskie Kolonia 34, 62-704 Kawęczyn (dalej: 
Zespół Szkół lub Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ewa Kałużna, dyrektor Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich. 

(dowód: akta kontroli, str. 4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie NIK, Zespół Szkół właściwie realizował swoje zadania wychowawcze i współpracował 
z rodzicami w realizacji tych zadań. Podejmował, we współpracy z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym, dostateczne działania w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji 
działalności wychowawczej i profilaktycznej i je realizował. W szkole wybrano radę rodziców 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty2. 
Informacja o prowadzonej przez radę rodziców działalności była upowszechniana ogółowi 
rodziców podczas pierwszego wrześniowego spotkania wszystkich rodziców. Rada 
rodziców w sposób właściwy wykorzystywała swoje ustawowe uprawnienia do kształtowania 
realizowanych w szkole programów wychowawczego i profilaktyki i były one przedmiotem 
zainteresowania rady rodziców. W Zespole Szkół działały stowarzyszenia i organizacje 
pozaszkolne. Dyrektor Zespołu Szkół zasięgała opinii rady rodziców w sprawach 
wymagających jej zasięgnięcia. Uczniowie oraz ich rodzice byli zapoznani 
z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły; 

1) nieprzestrzegania obowiązku zasięgania opinii rady rodziców w zakresie planów 
finansowych Szkoły przygotowywanych na poszczególne lata budżetowe, o których 
mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych3; 

2) braku opinii rady rodziców w zakresie zgody na funkcjonowanie na terenie Szkoły 
organizacji młodzieżowych pozaszkolnych wspierających działalność 
wychowawczą; 

3) nieprzygotowywania propozycji zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego4 
i braku opinii rady rodziców w tym zakresie. 

 

                                                      

1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.  
3 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.  
4 Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 

1.1. Współpraca szkoły z radą szkoły i radą rodziców 

W latach szkolnych od 2014/2015 do 2016/2017 w skład Zespołu Szkół wchodziły: Szkoła 
Podstawowa w Kowalach Pańskich (dalej: Szkoła Podstawowa) i Gimnazjum w Kowalach 
Pańskich (dalej: Gimnazjum). Naukę w Zespole Szkół pobierało 159, 184 i 1605 uczniów6, 
w sześciu oddziałach Szkoły Podstawowej i w trzech oddziałach Gimnazjum. W Szkole 
Podstawowej oddziały liczyły od 12 do 24 uczniów, a w Gimnazjum od 10 do 20 uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 8-49, 530, 531) 

W Szkole nie powołano rady szkoły, natomiast działała rada rodziców.  

(dowód: akta kontroli, str. 4, 15, 16, 59, 92, 710) 

Statut Zespołu Szkół zawierał zapisy określające kompetencje rady rodziców, jako organu 
Szkoły7. Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, „Regulamin Rady Rodziców 
przy Zespole Szkół” (dalej regulamin rady rodziców), określał: zasady wyboru do rady 
rodziców i do jej władz; jej kompetencje; tryb pracy rady; prawa i obowiązki jej członków; 
zasady podejmowania uchwał i wydawania opinii; zasady gromadzenia i wydatkowania 
funduszy i postanowienia końcowe.  

Żaden z członków rady rodziców nie był równocześnie członkiem rady pedagogicznej, inną 
osobą zatrudnioną w Szkole lub dostawcą dla niej towarów lub usług, co minimalizowało 
ryzyko zależności rady rodziców od dyrektora szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 20-21, 195-205) 

W § 9 pkt. 4 statutu Zespołu Szkół, wymieniono radę rodziców, jako organ Zespołu Szkół. 
Analogiczny zapis znajduje się w Statucie Szkoły Podstawowej (§ 7 pkt. 3) i w statucie 
Gimnazjum (§ 14 pkt 3). W §§ odpowiednio 12, 10, 17 powyższych statutów określono 
identyczne zadania do realizacji przez radę pedagogiczną. Przy Zespole Szkół działa jedna 
rada rodziców, obejmująca rodziców uczniów Szkoły Podstawowej i rodziców uczniów 
Gimnazjum. Dyrektor wyjaśniła, że zapisanie w trzech ww. statutach (Zespół Szkół, Szkoła 
Podstawowa, Gimnazjum) funkcjonowania rady rodziców wynikało z przeoczenia 
właściwego zapisu.  

(dowód: akta kontroli, str. 20, 21, 62, 63, 97, 98, 710) 

W badaniu ankietowym8, 82,4% rodziców podało, ze przy wyborze przedstawicieli do rady 
rodziców dochowano tajności głosowania.  

(dowód: akta kontroli, str. 535-540) 

Szkoła gromadziła i archiwizowała dokumentację9 wytworzoną przez radę rodziców. 
Dokumentacja ta gromadzona była w segregatorach i przechowywana w zamykanych 

                                                      
5 I półrocze. 

6 W tym odpowiednio 108, 127 i 113 uczniów w Szkole Podstawowej i odpowiednio 51, 57 i 47 uczniów w Gimnazjum.  

7 Zgodnie z § 12 Statutu Zespołu Szkół, rada rodziców, m.in. reprezentuje rodziców uczniów; ma prawo występować do rady 
pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły; gromadzi fundusze z dobrowolnych 
składek rodziców lub innych źródeł; deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wybierającej kandydata na dyrektora; 
współpracuje z samorządem uczniowskim; opiniuje projekt planu finansowego szkoły i szkolny zestaw podręczników; opiniuje 
propozycje dyrektora w zakresie zajęć wychowania fizycznego; przy współudziale nauczycieli i uczniów tworzy program 
wychowawczy i profilaktyki i je zatwierdza. 
8 Badaniem ankietowym objęto 95 uczniów, w tym 50 - szkoły podstawowej i 45 - gimnazjum (wypełnionych 100%). Badaniem 
ankietowym objęto 90 rodziców uczniów Zespołu Szkół (wypełnionych 74, co stanowi 82%).  
9 Uchwały rady rodziców, opinie, regulamin rady rodziców, plan pracy rady rodziców, preliminarze wydatków na poszczególne 
lata szkolne i plan przychodów na fundusz rady rodziców, wyciągi bankowe; faktury, rachunki i paragony, protokoły 

Opis stanu 
faktycznego 
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szafach w gabinecie dyrektora szkoły. Zasad gromadzenia i czasu archiwizowania 
dokumentacji wytworzonej przez radę rodziców nie uregulowano ani w statucie, ani 
w regulaminie rady rodziców. Dyrektor wyjaśniła, że zostaną one uregulowane w przyszłym 
roku szkolnym.  

(dowód: akta kontroli, str. 224-253, 743) 

W regulaminie rady rodziców określono, że rada może corocznie proponować wysokość 
rocznej składki na rzecz rady i gromadzić fundusze na działalność statutową szkoły, które 
pochodzić będą z dobrowolnych składek rodziców, dotacji i darowizn z innych źródeł. Źródła 
pozyskiwania środków i zasady wydatkowania funduszu rady były ustalane corocznie 
w „preliminarzu budżetowym”. Środki mogą być przeznaczone jedynie na zadania, które 
wynikają ze statutu szkoły. Gromadzone są one na wydzielonym koncie bankowym, którym 
dysponuje przewodniczący i skarbnik rady rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 200, 205 

Rada rodziców uchwaliła10 roczną wysokość dobrowolnej składki: na I dziecko pobierające 
naukę w Zespole Szkół - 50 zł; na II – 40 zł; na III – 30 zł oraz na IV i kolejne 20 zł. W latach 
szkolnych od 2014/2015 do 2016/2017 (do 15 maja), łączna kwota z dobrowolnych składek 
rodziców wyniosła odpowiednio 7.002 zł; 6.331 zł i 6.910 zł.  

(dowód: akta kontroli, str. 195, 225, 226, 231, 269-271) 

W roku szkolnym 2015/2016 środki z funduszu rady rodziców, zgodnie z regulaminem rady 
rodziców i preliminarzem wydatków, przeznaczone były m.in. na: organizację pasowania 
pierwszoklasistów; paczki mikołajkowe dla dzieci; organizację „choinki noworocznej”; dzień 
dziecka; zakup nagród na zakończenie roku. Informacja o wydatkowanych środkach 
z funduszu rady rodziców była przekazywana pozostałym rodzicom na zebraniu 
wrześniowym z rodzicami, za każdy poprzedni rok szkolny.  

(dowód: akta kontroli, str. 258-263) 

Według § 15 ust. 2 regulaminu rady rodziców przy Zespole Szkół w Kowalach Pańskich 
postanowiono, że środki z funduszu rady rodziców mogą być przeznaczone jedynie na 
zadania, które wynikają ze statutu szkoły. W sprawozdaniu finansowym z działalności rady 
rodziców w roku szkolnym 2014/2015 wykazano wydatek w kwocie 1.700 zł tytułem 
dofinansowania remontu podłogi, a w roku szkolnym 2015/2016 wykazano wydatek 
w kwocie 1.088 zł tytułem zakupu stojaków do rowerów. Dyrektor wyjaśniła, że występowała 
do rady rodziców z wnioskiem o dofinansowanie remontu podłogi, gdyż była ona w złym 
stanie i mogła być zagrożeniem dla bezpieczeństwa dzieci. Natomiast zakup stojaków 
wynikał z decyzji darczyńcy, który zlecił zakup stojaków na rowery i nagród dla uczestników 
konkursu bezpieczeństwa w domu, szkole i na drodze, przekazując na ten cel kwotę 
1.294,80 zł. 

(dowód: akta kontroli, str. 200, 205, 254, 256, 257, 258, 262, 715, 716, 730) 

W badaniach ankietowych, 78% uczniów szkoły podstawowej i 71,1% uczniów gimnazjum 
oraz 63,5% rodziców tych uczniów wskazało, że składki na fundusz rady rodziców miały 
charakter dobrowolny. Dostatecznie poinformowanych o działalności prowadzonej przez 
radę rodziców czuje się 73% rodziców, a informację o działalności rady rodziców czerpią 
głównie od dyrektora szkoły oraz od swojego dziecka (51,4%). Z prowadzonej w Szkole 
przez radę rodziców działalności zadowolonych jest 73% rodziców. Uczniowie Szkoły 
uważają, że rada rodziców powinna w szczególności wspierać organizację wycieczek 
szkolnych oraz imprez i zawodów szkolnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 535-540) 

W okresie objętym kontrolą (lata szkolne: 2014/2015 do 2016/2017) rada rodziców nie 
skorzystała z uprawnienia umożliwiającego jej wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela.  

                                                                                                                                       
z posiedzeń rady rodziców, w tym z wyboru zarządu rady rodziców, sprawozdania ze swojej działalności i inne dokumenty 
wytworzone w związku z działalnością rady rodziców.  
10 Uchwała nr 2/2014/2015 z dnia 15 września 2014 r.; uchwała nr 1/2015/2016 z dnia 10 września 2015 r. i uchwała nr 
2/2016/2017 z dnia 14 września 2016 r.  
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(dowód: akta kontroli, str. 498-523, 732) 

W okresie objętym kontrolą, wystąpił jeden przypadek oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres odbywanego stażu w procesie ubiegania się o kolejny stopień awansu 
zawodowego. Dyrektor szkoły, ustalając tę ocenę, zasięgnęła opinii rady rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 498-506) 

Na terenie szkoły prowadzą działalność: Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystycznego 
PTTK i Szkolny Związek Sportowy, które w sposób bezpośredni lub pośredni wspierają 
działalność wychowawczą Szkoły. W dokumentacji rady rodziców nie ma pozytywnej opinii 
rady rodziców odnośnie podejmowanej w Szkole działalności.  

(dowód: akta kontroli, str. 710-712, 732-736) 

Rada rodziców pozytywnie opiniowała odpowiednio w dniach: 23 listopada 2014 r., 
19 listopada 2015 r., 17 listopada 2016 r., „projekt budżetu finansowego dla Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Kowalach Pańskich” na kolejne lata budżetowe, nie wnosząc 
zastrzeżeń do kwot wykazanych w tych dokumentach. Dyrektor szkoły przedkładała radzie 
rodziców założenia do projektu budżetu, sporządzone 31 października 2014 r.; 4 listopada 
2015 r. i 7 listopada 2016 r. (tj. przed 15 listopada każdego roku, przed przedłożeniem przez 
Wójta projektu budżetu radzie gminy). Wyjaśniła, że Zespół Szkół nie posiada własnej 
obsługi finansowo-księgowej, prowadzi ją Centrum Usług Wspólnych w Gminie Kawęczyn, 
które dysponuje wszystkimi informacjami o charakterze finansowym, a wymienione wyżej 
założenia do projektu budżetu przedkłada radzie rodziców, która je pozytywnie opiniuje.  

(dowód: akta kontroli, str. 235, 237, 241, 715-725) 

W okresie objętym kontrolą w Zespole Szkół nie wprowadzono obowiązku noszenia przez 
uczniów jednolitego stroju, a rada rodziców nie wnioskowała do dyrektora szkoły 
o wprowadzenie takiego obowiązku na terenie Szkoły. W statucie Zespołu Szkół (§ 24) 
postanowiono, że w czasie zajęć dydaktycznych obowiązuje uczniów estetyczny, schludny 
strój. W czasie uroczystości szkolnych, państwowych i egzaminów uczniów obowiązuje strój 
galowy (biała bluzka/koszula i czarna/granatowa spódnica/spodnie).  

(dowód: akta kontroli, str. 29, 710) 

Rada rodziców w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 nie składała do dyrektora 
pisemnych wniosków w sprawach Szkoły. Dyrektor wyjaśniła, że sprawy Szkoły omawiane 
są z rodzicami ustnie na zebraniach ogólnych i klasowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 739) 

W kontrolowanym okresie, rada rodziców, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 
szkolnego11, pozytywnie opiniowała12 proponowane przez dyrektor szkoły dodatkowe dni 
wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.  

(dowód: akta kontroli, str. 234, 236, 239) 

W Zespole Szkół realizacja zajęć do wyboru przez ucznia z wychowania fizycznego13, 
o których mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, była niemożliwa ze względu na 
zamieszkiwanie uczniów w okolicznych miejscowościach i organizację dowozu tych 
uczniów. Tym samym zajęcia do wyboru z wychowania fizycznego realizowane są na lekcji 
wychowania fizycznego, a rada rodziców ich nie opiniowała.  

(dowód: akta kontroli, str. 739) 

Rada rodziców wspólnie z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim, na podstawie 
§ 1 ust. 4 załącznika Nr 2 i § 1 ust. 4 załącznika Nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

                                                      
11 Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.  
12 Opinie z dnia 15 września 2014 r.; 10 września 2015 r. i 14 września 2016 r.  
13 W formie zajęć sportowych, sprawnościowo-zdrowotnych, tanecznych lub aktywnej turystyki. 
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oraz publicznych szkół14, wnioskowała15 do Rady Gminy Kawęczyn o nadanie Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum imienia Strażaków Polskich. Rada Gminy podjęła uchwałę16 
w sprawie nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Strażaków Polskich.  

(dowód: akta kontroli, str. 615-630) 

W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 nie było przypadków odwołań od wydanych ocen 
pracy poszczególnych nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół. Również rodzice 
uczniów nie odwoływali się od rocznych ocen zachowania. Urazy u dzieci w okresie objętym 
kontrolą były lekkie (najczęściej na lekcji wychowania fizycznego, np., uderzenie) i nie 
wymagały powoływania zespołów powypadkowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 739) 

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

1. Działające na terenie Szkoły organizacje pozaszkolne (Szkolne Koło Krajoznawczo-
Turystyczne PTTK i Szkolny Związek Sportowy), nie posiadały pozytywnej opinii rady 
rodziców, co było niezgodne z art. 56 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Z wyjaśnień 
dyrektor szkoły wynika, że 12 maja 2016 r. na zebraniu ogólnym rodzice i rada 
pedagogiczna wyrazili pozytywną opinię na temat utworzenia Koła, natomiast w przypadku 
SZS, rodzice złożyli deklaracje o uczestnictwie ich dzieci w zajęciach, które prowadzone są 
przez nauczycieli wychowania fizycznego. 

(dowód: akta kontroli, str. 710-712, 732-736) 

2. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 dyrektor szkoły nie przedkładała radzie 
rodziców celem zaopiniowania projektów planów finansowych na poszczególne lata 
budżetowe, o których mowa w art. 248 ustawy o finansach publicznych, co naruszało art. 54 
ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Projekt planu finansowego, sporządzany przez 
dyrektora szkoły na podstawie informacji niezbędnych do jego opracowania uzyskanych od 
wójta gminy (po przekazaniu przez niego radzie gminy projektu uchwały budżetowej), 
winien być skierowany do zaopiniowania przez radę rodziców. Dyrektor szkoły wyjaśniła, że 
Zespół Szkół nie posiada własnej obsługi finansowo-księgowej, prowadzi ją Centrum Usług 
Wspólnych w Gminie Kawęczyn, które dysponuje wszystkimi informacjami o charakterze 
finansowym, a wymienione wyżej założenia do projektu budżetu przedkłada radzie 
rodziców, która je pozytywnie opiniuje.  

(dowód: akta kontroli, str. 235, 237, 241, 715-725) 

3. W okresie objętym kontrolą dyrektor Zespołu Szkół nie przygotowywała propozycji zajęć 
z wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów uwzględniających, m.in.: potrzeby 
zdrowotne uczniów, ich zainteresowania oraz osiągnięcia w danym sporcie, mimo takiego 
wymogu określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie form realizacji obowiązkowych 
zajęć z wychowania fizycznego. Dyrektor potwierdziła brak opinii rady rodziców i wyjaśniła, 
że realizacja zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów była niemożliwa ze 
względu na zamieszkiwanie uczniów w okolicznych miejscowościach i organizację dowozu 
tych uczniów oraz, że zajęcia te realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego. 
Podane przez dyrektor szkoły wyjaśnienia nie zwalniają z obowiązku uzyskania opinii rady 
rodziców w tej sprawie. 

(dowód: akta kontroli, str. 739) 

 

1.2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w realizacji zadań wychowawczych 

W celu wspierania prowadzonej przez siebie działalności wychowawczej, w ramach zajęć 
pozaszkolnych i pozalekcyjnych umożliwiających rozwój zainteresowań i zagospodarowanie 
czasu wolnego, Szkoła prowadziła współpracę z powszechnie znanymi i uznanymi 

                                                      
14 Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.  
15 W dniu 4 lipca 2016 r.  
16 Z dnia 30 września 2016 r. Nr XXIII/141/2016 i Nr XXIII/142/2016.  
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organizacjami prowadzącymi pracę wychowawczą wśród dzieci i młodzieży, m.in. z Polskim 
Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (PTTK), Szkolnym Związkiem Sportowym 
„Wielkopolska” (SZS) oraz organizowała zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze; 
matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, karate, sportowe, wolontariatu.  

(dowód: akta kontroli, str. 524-527, 631-653) 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017, w zajęciach tych uczestniczyło odpowiednio od 
3 do 22 uczniów; od 4 do 38 i od 3 do 18, przy średniej frekwencji wynoszącej, w zależności 
od zajęć od 70 do 100% uczniów. Zajęcia organizowane przez PTTK odbywały się 10 razy 
w roku kalendarzowym; przez SZS: dwa razy w tygodniu po 60 minut, z karate: 1 godzina, 
dwa razy w tygodniu. Uczniowie Zespołu Szkół uczestniczyli, m.in. w wycieczkach, 
zawodach, turniejach, konkursach, przedstawieniach, koncertach, uroczystościach 
społeczności lokalnej, zbiórkach charytatywnych.  

(dowód: akta kontroli, str. 524-527, 631-653) 

W celu wspierania prowadzonej przez siebie działalności, m.in. wspomagania 
wychowawczej roli rodziny, upowszechniania wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach 
zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania postaw sprzyjających jego wdrażaniu, 
kształtowania postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 
gospodarczym, przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunków kształcenia, 
upowszechniania wiedzy o bezpieczeństwie i kształtowania właściwych postaw wobec 
zagrożeń, Szkoła współpracowała z licznymi lokalnymi instytucjami, takimi jak: Policja, 
Państwowa Straż Pożarna, gmina, Młodzieżowy Dom Kultury w Dobrej, Powiatowy 
Rzecznik Praw Konsumentów w Turku, Parafia Rzymsko-Katolicka w Kowalach Pańskich, 
Firma Eko-Gab w Kowalach Pańskich, Gminny Związek Ochotniczy Straży Pożarnych 
w Kawęczynie, Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich, Towarzystwo 
Samorządowe w Koninie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku, Zespół 
Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Technicznych w Turku, Liceum 
Ogólnokształcące w Turku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku, Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie, Polskie Towarzystwo Zapobiegania 
Narkomanii w Turku, Komisariat Policji w Dobrej; Komenda Powiatowa Policji w Turku; 
Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu, Łódzkie Biuro 
Koncertowe, Gminna Biblioteka Publiczna w Kawęczynie, Filia w Kowalach Pańskich, 
Biblioteka Pedagogiczna w Turku, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Kawęczynie, Narodowy Teatr Edukacji w Poznaniu, Muzeum 
w Turku, Nadleśnictwo w Turku. 

(dowód: akta kontroli, str. 631-653) 

W ramach współpracy z wymienionymi podmiotami Szkoła realizowała, m.in. następujące 
zadania wychowawcze: udział w realizacji programów profilaktycznych o tematyce 
zdrowotnej „Trzymaj formę”, „Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy”; udział w konkursach 
wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” i konkursie plastycznym „Zapobiegamy 
pożarom”; udział uczniów klas III Gimnazjum z przedstawicielami szkół 
ponadgimnazjalnych; pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów Zespołu Szkół; 
szkolenie rady pedagogicznej i rodziców uczniów na temat „Zgubnych skutków uzależnień – 
narkotyków i dopalaczy” oraz udział uczniów w programie: „Nie pal przy mnie proszę” i „Stop 
dopalaczom”; koncert charytatywny pod hasłem „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 
świat”; udział uczniów w koncertach multiinstrumentalisty; występy artystyczne dla 
mieszkańców i parafian z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, święta Konstytucji 
3 Maja; udział w konkursie recytatorskim „Czerwieńcie, zieleńcie się słowa” i w konkursie 
„Wybieramy mistrza pięknego czytania”; udział w gminnym turnieju o puchar Wójta Gminy 
Kawęczyn; turniej tenisa stołowego i piłki siatkowej, powiatowy konkurs piosenki 
ekologicznej; konkurs plastyczny o HIV/AIDS; wycieczka w Pieniny; udział w projekcie 
„PoczytajMy”; udział w przedstawieniu „Balladyna”, „Skąpiec”; zajęcia edukacyjne „ptaki 
i ssaki chronione”, „Funkcje lasu”; udział w projekcie „Jak założyć własna firmę”.  

(dowód: akta kontroli, str. 631-653) 
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We współpracy, w zależności od przedsięwzięcia, brało udział od 3 do kilkudziesięciu 
uczniów, a nawet wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Zadania 
realizowane były z instytucjami lokalnymi we wszystkich latach szkolnych objętych kontrolą.  

(dowód: akta kontroli, str. 631-653) 

W ankietach, uczniowie Szkoły Podstawowej (58%) i Gimnazjum (40%) podali, że mogą 
rozwijać swoje zainteresowanie poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli, str.536, 538) 

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

 

Szkoła podejmuje liczne działania w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji 
działalności wychowawczej. Prowadzi aktywną współpracę z radą rodziców, 
stowarzyszeniami i organizacjami pozaszkolnymi oraz instytucjami lokalnymi w zakresie 
realizowanych oddziaływań wychowawczych. Jednakże dyrektor Zespołu Szkół nie 
wywiązywała się z obowiązku przedkładania radzie rodziców do zaopiniowania planów 
finansowych na poszczególne lata szkolne objęte kontrolą. Wbrew istniejącemu 
obowiązkowi Szkoła nie przygotowywała propozycji zajęć z wychowania fizycznego do 
wyboru przez uczniów i nie zasięgała opinii rady rodziców w tej sprawie. W Szkole nie 
uzgodniono również warunków działalności dla funkcjonujących na jej terenie: Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”. 

 

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

Działająca w Zespole Szkół rada rodziców wykorzystywała swoje ustawowe uprawnienia do 
kształtowania realizowanych w Szkole programów wychowawczego i profilaktyki. 
W porozumieniu z radą pedagogiczną uchwaliła17 programy wychowawcze i programy 
profilaktyczne, odrębne dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, na lata szkolne 2014/2015 – 
2016/2017. Tym samym, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia każdego roku szkolnego 
Szkoła dysponowała programem wychowawczym i profilaktyki, a przyjęte w nich wskaźniki 
ich realizacji umożliwiały dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań.  

(dowód: akta kontroli, str. 197, 202, 224, 227, 232, 243, 245, 246, 248, 252) 

Programy wychowawcze poprzedzone były mottem Janusza Korczaka: „Nie zmuszajmy 
dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność; nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki 
do myślenia; nie żądajmy, lecz przekonujmy; pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy 
jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało” i Jana Pawła II: „Wychowanie rodzinne i szkolne 
może dostarczyć Wam elementów dzieła samowychowania. Tak więc młodość jest 
wzrastaniem (…) na drodze obcowania z dziełami człowieka, a bardziej jeszcze z samymi 
żywymi ludźmi”. Programy wychowawcze obejmowały treści i działania o charakterze 
wychowawczym, skierowane na dzieci, realizowane w każdym roku szkolnym przez 
nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów szkolnych, przy współudziale rodziców. 
Ewaluacja programów dokonywana była na zakończenie każdego semestru i ujęta 
w sprawozdaniach klas. 

(dowód: akta kontroli, str. 272, 274, 297) 

Programy profilaktyki dostosowane były do potrzeb uczniów oraz potrzeb środowiska 
i obejmowały treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Skuteczność programów profilaktycznych oceniana była w trakcie 
posiedzenia rady pedagogicznej, podsumowującej pracę, co roku, w drugim semestrze.  

(dowód: akta kontroli, str. 274-350, 430-497) 

                                                      
17 Uchwała nr 1/2014/2015 z dnia 15 września 2014 r.; uchwała nr 2/2015/2016 z dnia 10 września 2015 r. i uchwała nr 
3/2016/2017 z dnia 29 września 2016 r.  
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Programy profilaktyki i wychowawczy na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 zawierały 
działania o charakterze profilaktycznym i wychowawczym, w tym w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 
i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani18. 

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

 

Szkoła, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego z okresu objętego kontrolą (lata 
szkolne 2014/2015 – 2016/2017), dysponowała gotowymi do realizacji programami 
wychowawczym i profilaktyki, uchwalonymi przez radę rodziców w porozumieniu z radą 
pedagogiczną. Zastosowany tryb pracy nad programami i sposób ich uchwalenia był zgodny 
z art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Realizowany przez Szkołę program 
wychowawczy obejmował m.in.: zadania wychowawców klas, treści wychowawcze zawarte 
w statucie oraz zasady współpracy wychowawców z rodzicami i samorządem uczniowskim. 
Realizowany program profilaktyki miał na celu m.in.: rozwijanie zainteresowań uczniów, 
przeciwdziałaniom niepowodzeniom w nauce, zapewnienie bezpieczeństwa w szkole oraz 
zapobieganie uzależnieniom uczniów. Realizacja tych programów wspierana była przez 
rodziców i organizacje pozaszkolne prowadzące pracę wychowawczą wśród dzieci 

i młodzieży. Prowadzone przez nich przedsięwzięcia dostępne były dla wszystkich 

zainteresowanych uczniów.  

 

3. Efekty wychowania 

Szkoła, zgodnie z harmonogramem określonym w programach wychowawczym 
i profilaktycznym, sukcesywnie i konsekwentnie realizowała założenia przyjęte w tych 
programach. W zakresie działań wychowawczych Szkoła uaktywniała uczniów do udziału 
w konkursach i działaniach szkolnych i pozaszkolnych poprzez podejmowanie działań 
wyzwalających aktywność i inicjatywę uczniów oraz podejmowała działania w zakresie 
podnoszenia integracji klasowej i szkolnej, a także umiejętności prawidłowego prowadzenia 
dyskusji. W zakresie programów profilaktycznych Szkoła podejmowała działania mające na 
celu zapobieganiu wszelkim zagrożeniom oraz zgubnego wpływu substancji 
niebezpiecznych dla zdrowia (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy), a także 
sposobów dbania o zdrowie poprzez aktywny tryb życia i realizację akcji prozdrowotnych 
typu „Dzień warzyw i owoców w szkole”.  

(dowód: akta kontroli, str. 274-350, 430-497) 

W Szkole dokonywano oceny efektów działań wychowawczych i profilaktycznych 
z uwzględnieniem ich skuteczności. Z przeprowadzonych w Szkole ewaluacji 
wewnętrznych, metodą ankietową rodziców, uczniów i nauczycieli, w obszarze programu 
profilaktyki sporządzono raport, z którego wynika, że uczniowie wiedzą, jakie zagrożenia 
niosą ze sobą picie alkoholu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, a wiedzę w tym 
zakresie uzyskują na zajęciach szkolnych, od rodziców i z mediów. W obszarze programu 
wychowawczego, z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wynikało, że uczniowie, 
oraz ich rodzice i nauczyciele znali program wychowawczy, pozytywnie ocenili jego 
realizację i wskazali, że należy kontynuować pracę wychowawczą nastawioną na utrwalanie 
pozytywnych postaw w wychowaniu uczniów poprzez kształtowanie właściwej postawy 
moralnej, odpornej na zewnętrzne naciski, sytuacje, czy okazje.  

(dowód: akta kontroli, str. 351-497) 

W okresie objętym kontrolą w Zespole Szkół zatrudniony był pedagog szkolny, a od 
17 października 2016 r. zatrudnionych na tym stanowisku jest dwóch pedagogów. Jeden 

                                                      
18 Dz. U. z 2015 r., poz. 1249. 
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realizuje swoje zadania w Szkole Podstawowej w wymiarze 4 godzin tygodniowo, a drugi 
w Gimnazjum – 5 godzin tygodniowo. W badaniu ankietowym 44% uczniów Szkoły 
Podstawowej podało, że może korzystać w trudnych sprawach z pomocy pedagoga 
zawsze, kiedy potrzebuje. W Gimnazjum odsetek ten wyniósł 55,6%. Natomiast w razie 
problemów wychowawczych lub osobistych, na pomoc wychowawcy liczyć może 
odpowiednio 40% i 44,4% uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 536-538, 574-588) 

Zdecydowana większość rodziców (81,1%) uważa, że to na nich spoczywa główny ciężar 
wychowania ucznia. Natomiast 66,2% rodziców podało w ankietach, że szkoła, do której 
uczęszcza dziecko w sposób dostateczny realizuje swoje działania wychowawcze. Rodzice 
wskazali (45,9%), że należy wzmocnić wartości wychowawcze w zakresie poszanowania 
wartości i godności ludzkiej. W realizowanym przez Szkołę programie profilaktyki należy 
wzmocnić działania w zakresie sposobów przeciwstawiania się presji rówieśniczej, podało 
w ankiecie 41,9% rodziców.  

W zakresie wartości wychowawczych w Szkole należałoby wdrożyć uczciwość, szczerość 
prawdomówność (54% uczniów Szkoły Podstawowej) oraz sprawiedliwość i tolerancję 
(68,9% uczniów Gimnazjum).  

(dowód: akta kontroli, str. 539, 540) 

Na podstawie zapisów w dziennikach lekcyjnych ustalono, że w latach szkolnych 2014/2015 
– 2016/2017, uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z wewnątrzszkolnymi zasadami 
oceniania zachowania. Rodzice, z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania z zachowania, 
zostali zapoznani w formie ustnej na zebraniu rodziców19. Ponadto, wewnątrzszkolne 
zasady oceniania zamieszczone były na stronie internetowej Szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 654-685) 

W badaniach ankietowych ok. ¾ uczniów Szkoły podało, iż uważa, że ich zachowanie 
w Szkole było oceniane sprawiedliwie i odpowiadało ocenie, na jaką według siebie 
zasługiwali. Według 60% uczniów Szkoły Podstawowej i 64,4% uczniów Gimnazjum, 
zachowanie pozostałych uczniów klasy było oceniane sprawiedliwie i w pełni odpowiadało 
ocenom, na jakie sobie zapracowali.  

(dowód: akta kontroli, str. 535-538) 

Analiza ocen z zachowania uczniów Szkoły Podstawowej wykazała, że w latach szkolnych 
objętych kontrolą20 ocen wzorowych było odpowiednio 30; 13 i 18; w ocenach bardzo 
dobrych odnotowano ich wzrost (odpowiednio 12, 23, 26). Ocen dobrych było odpowiednio 
8; 6, 9. Uczniów Gimnazjum sklasyfikowano: oceny wzorowe wystawiono odpowiednio 17, 
20, 16; ocen bardzo dobrych odpowiednio 20, 25, 12 i ocen dobrych odpowiednio 14, 12, 
19. Żaden z uczniów Zespołu Szkół, w ww. latach szkolnych, z zachowania nie uzyskał 
oceny poprawnej, nieodpowiedniej i nagannej.  

(dowód: akta kontroli, str. 528, 529) 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015; 2015/2016 i 2016/201721, ogólny średni wskaźnik 
frekwencji uczniów Zespołu Szkół ulegał wzrostowi i wynosił odpowiednio 94,48%; 94,78% 
i 96,37%.  

(dowód: akta kontroli, str. 530, 531) 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w ankietach podali, że lubią chodzić do swojej szkoły: 26% 
(tak) i 54% (raczej tak). Wśród uczniów Gimnazjum wskaźnik ten wyniósł odpowiednio 
24,4% i 48,9%.  

(dowód: akta kontroli, str. 536, 538) 

                                                      
19 W dniu 15 września 2014 r.; 10 września 2015 r. i 14 września 2016 r.   
20 Rok szkolny 2014/2015; 2015/2016 i I półrocze roku szkolnego 2016/2017. 
21 I półrocze. 



 

11 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015; 2015/2016, spośród uczniów Szkoły Podstawowej, 
od klasy IV do VI (odpowiednio 50 i 42), z wyróżnieniem promowanych było odpowiednio 
22 i 20 uczniów (44% i 50%). W Gimnazjum, spośród uczniów klas I-III (odpowiednio 51 
i 57), z wyróżnieniem promowanych było odpowiednio 8 i 12 uczniów (16% i 21%). Wszyscy 
uczniowie wymienionych klas IV-VI Szkoły Podstawowej i I-III Gimnazjum byli promowani do 
następnej klasy, żaden z nich nie miał wystawionej oceny niedostatecznej i żaden nie 
powtarzał klasy.  

(dowód: akta kontroli, str. 532, 533) 

Komenda Powiatowa Policji w Turku nie odnotowała żadnych interwencji na terenie Szkoły, 
dotyczących zachowań patologicznych i przestępczych, nie było też prowadzonych 
postepowań w sprawach nieletnich wobec uczniów kontrolowanej Szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 705-707) 

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

 

W Szkole diagnozowano problemy wychowawcze, prowadzono ewaluację wewnętrzną 
dotyczącą prawidłowości kształtowania postaw uczniów i respektowania przez nich norm 
społecznych. Prawidłowa realizacja programów wychowawczych i profilaktyki, korzystnie 
oddziaływała na uczniów w Szkole, o czym świadczą ilości wzorowych i bardzo dobrych 
ocen z zachowania. Z przeprowadzonych przez Szkołę ewaluacji wewnętrznych wynika, że 
wielostronne działania wychowawcze i profilaktyczne Szkoły, w ocenie rodziców 
zapobiegały niepożądanym zachowaniom. Istniejąca w Szkole atmosfera wzajemnej 
współpracy i poszanowania skutkowała poczuciem bezpieczeństwa uczniów, którzy mogli 
liczyć na pomoc ze strony nauczycieli i pedagogów szkolnych. Uczniowie chętnie 
uczęszczali do Szkoły, o czym świadczy utrzymujący się na wysokim poziomie (nawet 
ponad 96 %) wskaźnik frekwencji.  

 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli22, wnosi o: 

1) przestrzeganie obowiązku zasięgania opinii rady rodziców w zakresie planów 
finansowych Szkoły przygotowywanych na poszczególne lata budżetowe; 

2) uzgodnienie warunków działalności funkcjonujących na terenie Szkoły 
organizacji młodzieżowych wspierających działalność wychowawczą, 
stosownie do wymogu określonych w prawie; 

3) przygotowywanie propozycji zajęć z wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów rozporządzenia 
w sprawie form realizacji obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego. 

 

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 Poznaniu. 

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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12 

 

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. 

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. 

 

 

Poznań, 26 czerwca 2017 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler: 

Irena Wróblewska 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 z up. Grzegorz Malesiński 

wicedyrektor 
 

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