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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 Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/65/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy, ul. Mikołaja Kopernika 11A,  
62-400 Słupca (zwany dalej Szkołą lub Zespołem). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Stanisław Kłaniecki, dyrektor szkoły. 

(dowód: akta kontroli, str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W ocenie NIK, Szkoła w okresie objętym kontrolą2 właściwie realizowała zadania 
wychowawcze we współpracy z rodzicami uczniów.  

Formułując powyższą ocenę, NIK uwzględniła aktywną i wzajemną współpracę Szkoły 
z rodzicami w procesie wychowawczym i profilaktycznym związanym z: kształtowaniem 
właściwych postaw uczniów, budowaniem poprawnych relacji w społeczności szkolnej, 
wdrażaniem do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz promowaniem zdrowego stylu 
życia i postaw proekologicznych. Partnerskie relacje z rodzicami uczniów wyrażały się w: 

 zapewnieniu im (w każdym roku szkolnym) optymalnych warunków demokratycznego 
wyboru kolejnych, nowych rad rodziców, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3,  

 bieżącym informowaniu ich o działalności rady rodziców w formie komunikatów 
wywieszanych na tablicy informacyjnej oraz zamieszczanych na stronie internetowej 
Szkoły,  

 przestrzeganiu zasady dobrowolnego wpłacania składek na rzecz funduszu rady 
rodziców oraz transparentnym rozliczaniu wydatków, 

 umożliwieniu radzie rodziców sporządzania opinii w trakcie ocen dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres odbywanego przez niego stażu oraz w procesie ubiegania się 
o nadanie kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela,  

 dopuszczeniu do funkcjonowania w Szkole akceptowanych przez rodziców 
stowarzyszeń i organizacji pozaszkolnych; współuczestniczących w procesie 
wychowawczym uczniów,  

 przedstawianiu radzie rodziców materiałów źródłowych do programów: wychowawczych 
i profilaktyki, w celu terminowego ich uchwalenia w porozumieniu z radą pedagogiczną,   

                                                      
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 Lata szkolne 2014/2015 – 2016/2017. 

3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. 
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 zapoznawaniu rodziców uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 

Wyniki badań ankietowych uwierzytelniają powszechną akceptację rodziców dla 
stosowanych metod wychowawczych i działań profilaktycznych Szkoły, wystarczających 
w rozwiązywaniu i zapobieganiu ewentualnym problemom. Prawidłowość realizacji procesu 
wychowawczego w Szkole potwierdzają też wyniki ewaluacji wewnętrznej. 

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 rodziców 

Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy składa się z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz 
Technikum. W Szkole Zawodowej było 271 uczniów, a w Technikum 236 uczniów (stan na 
25 kwietnia 2017r.). W Zasadniczej Szkole Zawodowej było 10 oddziałów klasowych, 
z liczbą uczniów od 21 do 29, natomiast w Technikum było również 10 oddziałów 
klasowych, z liczbą uczniów od 19 do 30. 

(dowód: akta kontroli, str. 5) 

W Szkole jest rada rodziców, natomiast nie została powołana rada szkoły.  
(dowód : akta kontroli, str.422) 

W okresie objętym kontrolą (lata szkolne 2014/2015-20116/2017) rada rodziców była 
powoływana corocznie, na zebraniu plenarnym rady rodziców z poprzedniej kadencji 
i aktualnych rad klasowych. Wybory nowej rady rodziców odbywały się na początku 
października każdego roku.  

(dowód: akta kontroli str. 22-116) 

Rada rodziców posiadała własny regulamin, który zawierał m.in. postanowienia dotyczące: 
kompetencji rady rodziców i rad oddziałowych, organizacji pracy rady rodziców, trybu 
podejmowania uchwał, zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz 
gospodarki finansowej. 

W statucie szkoły zawarto zapis, że rada rodziców jest jedna dla wszystkich szkół 
należących do Zespołu Szkół Zawodowych. Ponadto statut szkoły przewiduje konieczność 
wymiany informacji pomiędzy organami Szkoły, które współdziałając mają obowiązek 
wymiany informacji o swoich działaniach i podejmowanych decyzjach związanych 
z działalnością Szkoły,  

(dowód: akta kontroli str. 117- 174) 

W badaniu ankietowym 82,43%4 rodziców podało, że przy wyborze przedstawicieli do rady 
rodziców dochowano tajności głosowania. 

                                                      (dowód: zestawienie ankiet – akta kontroli str413-421} 

Zebrania rady rodziców są protokołowane, a rodzice mają prawo wglądu do prowadzonej 
dokumentacji, w tym finansowej, która jest dostępna w sekretariacie Szkoły.  

Rada rodziców gromadzi fundusze na wyodrębnionym rachunku bankowym w Banku 
Spółdzielczym w Słupcy. Składki na fundusz rady rodziców mają charakter dobrowolnych 
wpłat. W okresie objętym kontrolą ustalona wysokość składki wynosiła 40 zł od ucznia na 
rok szkolny. Składka dla rodzeństwa ucznia Szkoły stanowi 50% składki podstawowej. 
Z realizowanych dochodów oraz wydatków funduszu za każdy rok szkolny sporządzano 
sprawozdania finansowe, które były przedmiotem kontroli przeprowadzanej przez komisję 
rewizyjną rady rodziców. Rada Rodziców nie opracowywała planu wydatków, a wydatki były 
realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb. Wydatkowane przez radę rodziców środki 
przeznaczone były na wspieranie działalności statutowej Szkoły. W roku szkolnym 
2015/2016 Rada Szkoły wydatkowała środki m.in na swoją działalność organizacyjną, 

                                                      
4 W ankietach wzięło udział 107 uczniów , którzy udzielili 2686 odpowiedzi , natomiast 78 rodziców na 100 udzieliło 1336 
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dofinansowanie wycieczek szkolnych i rozgrywek sportowych, a także zakup nagród  za 
dobre wyniki uczniów w nauce i konkursach. 

W roku szkolnym 2014/2015 przychody funduszu rady rodziców wyniosły 20.992,71 zł, 
a wydatki 16.967,24 zł. W roku szkolnym 2015/2016 przychody wyniosły 29.098,00 zł, 
a wydatki 20.618,12 zł, a w roku szkolnym 2016/2017 odpowiednio: 32.511,47 zł 
i 25.491,69 zł.  

W badaniach ankietowych 58,72% uczniów Szkoły wskazało, że składki na fundusz rady 
rodziców miały charakter dobrowolny. Według 77,03% rodziców składki na fundusz rady 
rodziców są wystarczające i powinny być przeznaczone przede wszystkim na: imprezy 
szkolne  (21,43% odpowiedzi), zakup nagród za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz 
dla laureatów szkolnych konkursów 25,82%, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych 
i materiałów szkolnych 17,07%. Uczniowie Szkoły posiadali podobne preferencje 
wydawania środków z funduszy rady rodziców, jak ich rodzice. 

(dowód : badanie ankietowe) 

W kontrolowanym okresie (lata szkolne 2014/2015-20116/2017) dyrektor szkoły dokonując 
oceny dorobku zawodowego siedmiu nauczycieli za okres odbywania stażu na wyższy 
stopień awansu zawodowego każdorazowo zwracał się do rady rodziców na piśmie 
o opinię. Rada rodziców nie skorzystała z przysługujących jej uprawnień i nie wydała żadnej 
opinii w kwestii dokonywania takich ocen. Rada rodziców nie kierowała też do dyrektora 
szkoły wniosków dotyczących oceny pracy nauczycieli. 

 W roku szkolnym 2016/2017 w pracach komisji konkursowej powołanej przez Starostę 
Słupeckiego do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wzięło udział dwóch 
przedstawicieli rady rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 223-224) 

Na terenie Szkoły działa Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), z którym Szkoła 
podpisała umowę5 w dniu 16 września 2016 r. o powołaniu Koła nr 18 tego stowarzyszenia 
po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii w tej sprawie od rady rodziców.  

Drugim stowarzyszeniem, które istnieje w Szkole od dnia 18 grudnia 2016 r. jest Szkolne 
Koło nr 18 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - nr koła 18 SIMP. 
Porozumienie6 pomiędzy Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
a Szkołą podpisano po uzyskaniu pozytywnej opinii ze strony rady rodziców. 

(dowód: akta kontroli, str. 225-228) 

Dyrektor szkoły, w okresie objętym kontrolą, przedkładał radzie rodziców do zaopiniowania 
przez nią projekty planów finansowych na poszczególne lata budżetowe: 2015, 2016 i 2017. 
Rada Rodziców skorzystała z przysługującej jej kompetencji i pozytywnie opiniowała plany 
finansowe Szkoły nie wnosząc żadnych poprawek. 

 (dowód: akta kontroli, str. 22-116) 

W Szkole nie ma obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, a w okresie objętym 
kontrolą rada rodziców nie wnioskowała do dyrektora szkoły o wprowadzenie takiego 
obowiązku na jej terenie. Zasady ubierania się uczniów uregulowane są w statucie Zespołu. 

(dowód: akta kontroli str. 117-174) 

W okresie objętym kontrolą do dyrektora szkoły nie wpłynęły wnioski i skargi od rady 
rodziców dotyczące pracy Szkoły, jak również kwestii wychowawczych.  

                                                      
5 Główny celem porozumienia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie wiedzy elektrycznej i energetycznej 

poprzez udział uczniów i nauczycieli w szkoleniach, konferencjach, wycieczkach tematycznych. Umowa przewiduje 
możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień energetycznych nadawanych przez SEP. 

6 Zasadnicze cele działalności Koła nr 18 SIMP to, m.in.: krzewienie nauki i techniki oraz propagowanie kultury i dobrych 
obyczajów, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, popularyzacja osiągnięć nauki, techniki i gospodarki oraz tworzenie 
forum wymiany informacji w zakresie nauki, techniki i gospodarki. 
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Przy ustalaniu dni wolnych od nauki w latach szkolnych 2014/2015-20116/2017, dyrektor 
szkoły każdorazowo (w terminie do 15 września) wnioskował do rady rodziców o wydanie 
opinii w tej kwestii. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę 
rodziców. Podejmowane zmiany w trakcie roku szkolnego, wynikające z ukazania się 
harmonogramów egzaminów zawodowych w styczniu na kolejny rok kalendarzowy, były 
również przedstawione radzie rodziców i uzyskały pozytywne opinie. 

(dowód: akta kontroli str. 22-116) 

W badanym okresie nie wystąpiły przypadki odwołania od oceny pracy nauczycieli, jak 
również odwołania rodziców od rocznej oceny z zachowania uczniów. Nie było również 
konieczności powoływania zespołów powypadkowych z udziałem rodziców, gdyż nie było 
wypadków w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 229-230) 

1.2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w realizacji zadań wychowawczych 

1. Współpraca Szkoły ze stowarzyszeniami i organizacjami pozaszkolnymi jest bardzo 
rozbudowana. Szkolne koło SIMP liczy 18 osób, średnio w tygodniu mają uczniowie jedną 
godzinę zajęć. Szkolne koło SEP liczy również 18 osób, a średnio w tygodniu uczniowie 
mają jedną godzinę zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228, 231,tabl.nr 4) 

Szkoła w celu zwiększenia oddziaływania na płaszczyźnie wychowawczej współpracuje 
z różnymi instytucjami i organizacjami. Dzięki tej współpracy uczniowie brali udział 
w różnego rodzaju przedsięwzięciach, których przykładem może być udział uczniów w: 

 IV Drużynowym Konkursie Krajoznawczym o krajach niemieckiego obszaru językowego 
(Katedra Filologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie), 

 XV akcji Góra Grosza (Towarzystwo Nasz Dom), 

 czwartej i piątej edycji akcji „Szlachetna Paczka”,  

 ogólnopolskiej akcji „Maraton Pisania Listów” (pod patronatem Amnesty International), 

 spektaklu „Polskie Drogi do Wolności”, 

 XVIII Ogólnopolskim Dniu Judaizmu (Muzeum Regionalne w Słupcy), 

 konkursie pt. „Bezpieczeństwo Żywności” (Światowa Organizacja Zdrowia), 

 eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Słupcy), 

 XXIII Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK i OC Powiatu Słupeckiego, 

 Ogólnopolskim programie „Mam haka na raka”, 

 Mikołajkowej Paczce (odwiedziny Przedszkola Gminnego w Młodojewie), 

 akcji charytatywnej dla Konradka z Powidza (wykonanie kartek urodzinowo-
świątecznych), 

 Szkolnym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS, 

 spotkaniu z Konińskim Klubem „AMAZONKI” (na temat profilaktyki raka piersi), 

 szkoleniu medycznym kandydatów do służby wojskowej (Stowarzyszenie „Z Wiatrem 
i pod Wiatr”) 

 koncercie profilaktycznym pt. „Kuszenie śmierci”, 

 konkursie na plakat pod hasłem „Stop Dopalaczom”, 

 spotkaniu odnośnie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości (Komenda 
Powiatowa Policji w Słupcy), 

 szóstej edycji konkursu krajoznawczego „Rajd” (PWSZ w Koninie), 

 projekcie „Razem Przeciw Przemocy” (realizowanym przez Komendę Powiatową Policji 
w Słupcy), 

 konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy” (Państwowa Inspekcja Pracy) 

 akcji „Świąteczny Prezent”, (Kuratorzy Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu 
Rejonowego w Słupcy), 

 projekcie „Razem Przeciw Przemocy” (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), 

 inicjatywie „Dzień Głośnego Czytania” (Polska Izba Książki), 
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(dowód: akta kontroli str. 232-233 i 244-258) 

2. Szkoła prowadzi szeroką współpracę również z takimi instytucjami i organizacjami 
lokalnymi jak: Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupcy, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Słupcy, Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, Biuro Pośrednictwa Pracy 
przy Urzędzie Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy i Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Słupcy, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego 
w Słupcy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Słupcy, Muzeum Regionalne w Słupcy, Starostwo Powiatowe w Słupcy, Oddział 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Słupcy, Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. 

(dowód: akta kontroli str. 234-243) 

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

 

W Szkole stworzono optymalne warunki funkcjonowania rady rodziców, z którą 
współpracowano w zakresie wychowawczym. Szkoła podejmuje bardzo dużo działań 
w zakresie tworzenia optymalnych warunków do realizacji działalności wychowawczej. 
Szkoła prowadzi również bardzo aktywną współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami 
pozaszkolnymi oraz instytucjami lokalnymi w zakresie realizowanych oddziaływań 
wychowawczych. Właściwie wykorzystuje swoje możliwości współpracy z różnymi 
organizacjami dla dobra uczniów Szkoły, tak pod względem wychowawczym, jak również 
merytorycznym w celu podwyższenia wiedzy uczniów.  

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

W okresie objętym kontrolą (lata szkolne 2014/2015-20116/2017) rada rodziców terminowo 
uchwalała w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy obejmujący 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz 
program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb lokalnego 
środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszelkie zmiany w tych programach były 
również opiniowane i akceptowane przez radę rodziców.  

Szkoła dostosowała swoje programy do wymogów rozporządzenia 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 narkomanii7i  w przewidzianym terminie w tym swój   
Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str. 22-116 i 262-306) 

Oba programy widniały na stronie internetowej Szkoły, a ponadto ich treści były 
upowszechniane na spotkaniach nauczycieli z rodzicami i uczniami na początku roku 
szkolnego. Ponadto były dostępne w formie papierowej u dyrektora szkoły, pedagoga 
szkolnego i w pokoju nauczycielskim. W programach przewidziano ich ewaluację, 
a uzyskane w niej wyniki każdorazowo były przedstawiane radzie pedagogicznej.  

W przyjętych i realizowanych programach określono mierniki skuteczności umożliwiające 
ocenę osiągniecia celów , efektywności i skuteczności i trwałości podejmowania działań w 
ramach poszczególnych programów. 

(dowód : akta kontroli str.272, 423 i 262-306) 

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

                                                      
7 Dz. U. z 2015 r. poz. 1249 
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Szkoła w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego z okresu objętego kontrolą (lata 
szkolne 2014/2015-2016/2017), dysponowała gotowymi do realizacji programami 
wychowawczymi 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 wychowawcze klas, treści wychowawcze zawarte 
w statucie i regulaminie szkolnym oraz zasady współpracy wychowawców z rodzicami 
i samorządem uczniowskim, a realizowany program profilaktyki miał na celu, m.in.: 
rozwijanie zainteresowania uczniów nauką. Współpraca z ośrodkami i instytucjami 
prowadzącymi oddziaływania wychowawcze zapewniała uczniom bezpieczeństwo w Szkole 
i zapobiegała różnego typu uzależnieniom. Realizacja programów była w dużym stopniu 
wspierana przez stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne, prowadzące pracę 
wychowawczą. Prowadzone według tych programów przedsięwzięcia dostępne były dla 
wszystkich zainteresowanych uczniów.  

3. Efekty wychowania 

Realizując program wychowawczy i program profilaktyki w Szkole corocznie zespół 
wychowawczy dokonywał całościowej analizy realizacji tych programów. Co najmniej dwa 
razy w roku szkolnym przedstawiane były sprawozdania z realizacji zadań, planów 
i programów, w tym analiza odnośnie niskiej frekwencji na zajęciach oraz niskich wyników 
w nauce w niektórych klasach. Ponadto w szkole prowadzono ewaluację wewnętrzną 
poszczególnych realizowanych programów: wychowawczego i profilaktyki. 

(dowód: akta kontroli str.272, 307, 359-372) 

Szkoła opracowała i wdrożyła procedury postępowania w różnych sytuacjach, 
np. stosowanie przemocy, bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków. Cyklicznie 
organizowane są alarmy próbne na wypadek różnego rodzaju zdarzeń. Prowadzony jest 
monitoring zachowań młodzieży pod kątem uzależnień. Wszelkie informacje dotyczące 
realizowanych przedsięwzięć i wydarzeń mających miejsce w Szkole dostępne są na stronie 
internetowej oraz w gablotach szkolnych 

(dowód: akta kontroli str.308-358) 

W okresie objętym kontrolą, w Szkole zatrudniony był pedagog szkolny w pełnym wymiarze. 
Z badania ankietowego wynika, że z porad i wsparcia pedagoga szkolnego korzysta 
ok. 56% uczniów. 

Według 91,89% rodziców to na nich spoczywa główny ciężar wychowania ucznia, natomiast 
55,41% rodziców podało, że Szkoła, do której uczęszczają ich dzieci w sposób dostateczny 
realizuje swoje działania wychowawcze. Rodzice wskazali, że należy wzmocnić działania 
wychowawcze w zakresie poszanowania wartości i godności ludzkiej 26,37%, 
sprawiedliwości i tolerancji 14,43%, uczciwości, szczerości, prawdomówności 10,95%. 
Według 15,6% rodziców należy wzmocnić działania w zakresie przeciwdziałania różnym 
formom agresji, a blisko 11% postuluje potrzebę ukazywania negatywnych skutków 
oddziaływania reklam oraz właściwego uszeregowania wartości moralnych i społecznych.  

Ankietowani uczniowie wskazali na potrzebę wzmocnienia takich wartości jak: 
poszanowanie i godność ludzka 14%, sprawiedliwość i tolerancja 14,66%, uczciwość, 
szczerość, prawdomówność 13,13%. 

(dowód : akta kontroli str. 418-421) 

Uczniowie oraz ich rodzice, na początku każdego roku szkolnego zostali zapoznani 
z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania, o którym mowa w art. 44b ust. 9 i 10 
ustawy o systemie oświaty. 

 (dowód: akta kontroli str.117-174 i 387-401) 

W badanym okresie nie wystąpiły istotne problemy dotyczące zachowania uczniów, ale 
w Szkole odnotowano osiem ocen nagannych z zachowania. Nastąpił jednakże spadek 
liczby uczniów skreślonych z powodu nagannego zachowania. 
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Komenda Powiatowa Policji w Słupcy  podała że w 2015 r. wystąpił w Szkole jeden incydent 
uszkodzenia ciała ucznia, a w bieżącym roku szkolnym były dwa przypadki zachowań 
patologicznych – pierwszy: uczeń był pod wpływem alkoholu na zajęciach szkolnych, 
a drugi to bójka uczniów (bez poważnych konsekwencji). 

(dowód: akta kontroli str. 373-384) 

Liczba uczniów w Szkole objętych nadzorem kuratoryjnym utrzymuje się na poziomie 7- 9 
uczniów rocznie, a liczba uczennic ciężarnych na poziomie od 2- 4 rocznie. 

Efektem realizacji programów wychowawczego i profilaktyki było m.in.: zwiększenie 
świadomości uczniów w kontekście zdobywania wiedzy technicznej oraz zdobywania 
nowych umiejętności i kwalifikacji. Zwiększyły się również wśród uczniów postawy 
proekologiczne oraz zainteresowanie wydarzeniami o charakterze patriotycznym.  

Zwiększyła się także świadomość skutków prawnych, zdrowotnych i społecznych 
posiadania, rozprowadzania i zażywania środków uzależniających. 

(dowód: akta kontroli str. 385-386) 

Frekwencja w Szkole była na stałym poziomie około 85%, z tym że wyższa była 
w Technikum około 91,5%. Liczba uczniów powtarzających klasę była w badanym okresie 
od 2 do 5 uczniów rocznie. 

(dowód : akta kontroli str. 366-370) 

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, czego dowodem są coraz wyższe oceny w nauce 
i zachowaniu, jak również poprawiający się wskaźnik frekwencji uczniów na zajęciach 
szkolnych. Ponadto uczniowie wykazują coraz większe zainteresowania w zakresie 
zdobywania wiedzy technicznej. Uczniowie i rodzice na początku każdego roku szkolnego 
byli zapoznawani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania zachowania.  

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach: jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli8 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,  5 lipca 2017 r.  

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler: 

Wojciech Domagalski 

Dyrektor 

 z up. Grzegorz Malesiński 

wicedyrektor 

                                                      
8 Dz.U. z 2015 r., poz.1096 ze zm. Oraz Dz.U. z 2016 r., poz.  
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główny specjalista kontroli państwowej 

 

 

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

podpis Podpis 

 

                                                      

 


