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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 Piotr Białka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/67/2017 z 20 kwietnia 2017 r. i nr LPO/109/2017 z 7 lipca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-3, 535-537) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 7 w Poznaniu, 60-158 Poznań, ul. Galileusza 14 
(dalej: Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anetta Dropińska Pawlicka, Dyrektor Szkoły (dalej: Dyrektor) 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Szkoła właściwie realizowała swoje zadania wychowawcze. We współpracy 
z rodzicami i środowiskiem lokalnym podejmowane były odpowiednie działania 
zmierzające do tworzenia optymalnych warunków dla działalności wychowawczej 
oraz profilaktycznej Szkoły.  

W Szkole, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty2, wybierana była rada rodziców, której zapewniono możliwość 
korzystania z ustawowych uprawnień do kształtowania realizowanych programów: 
wychowawczego oraz profilaktyki. Programy te były przedmiotem prac rady 
rodziców, a uczniowie i rodzice zapoznawani byli na początku każdego roku 
szkolnego z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania. 

Wyniki przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców badań ankietowych3 
potwierdziły powszechną akceptację dla stosowanych metod wychowawczych 
i działań profilaktycznych Szkoły. Rodzice ocenili je jako wystarczające dla 
zapobiegania problemom i ich ewentualnego rozwiązywania. Prawidłowe 
realizowanie w Szkole procesu wychowawczego potwierdzają także wyniki ewaluacji 
wewnętrznej. 

  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową 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 Ankietowano 82 uczniów z klas 5 i 6, otrzymano powrotnie 82 ankiety (100%) oraz 144 rodziców uczniów z klas 4-6, 
otrzymano powrotnie 71 ankiet (49,3%). 

Ocena ogólna 
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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. Współpraca Szkoły z radą rodziców 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 (dalej także: okres objęty 
kontrolą), w Szkole naukę pobierało odpowiednio: 648, 743 i 6594 uczniów w 29, 33 
i 30 oddziałach. W Szkole oddziały liczyły od 19 do 27 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 453) 

Według Statutu Szkoły jej organami są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Samorząd 
Uczniowski i Rada Rodziców. Statut Szkoły nie przewidywał funkcjonowania 
w Szkole Rady Szkoły. W Statucie Szkoły określono kompetencje rady rodziców, 
natomiast „Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma 
z Rotterdamu w Poznaniu” (dalej Regulamin) określał: postanowienia ogólne, 
kompetencje rady rodziców, kompetencje oddziałowych rad rodziców, jej 
wewnętrzną strukturę, organizację pracy, tryb podejmowania uchwał, zasady 
wyborów, gospodarkę finansową i postanowienia końcowe. 

(dowód: akta kontroli str. 63-97) 

Zgodnie z Regulaminem, Radę Rodziców tworzą wybrani w tajnym głosowaniu 
przewodniczący rad oddziałowych. Jak podała Dyrektor Szkoły, członkami Rady 
Rodziców nie były osoby zatrudnione w Szkole, ani osoby będące dostawcami 
towarów lub usług dla Szkoły.  

 (dowód: akta kontroli, str. 456-460) 

Z przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego wynika, że 91,5% 
rodziców potwierdziło dochowanie tajności głosowania przy wyborach rad 
oddziałowych, a 2,8% było odmiennego zdania. 

(dowód: akta kontroli, str. 503-504) 

Szkoła gromadziła i archiwizowała dokumentację wytworzoną przez radę rodziców. 
Dokumentacja znajdowała się w sekretariacie Szkoły z możliwością dostępu dla 
dyrekcji szkoły i prezydium rady rodziców. Poszczególne dokumenty były dostępne 
dla innych osób za wiedzą i zgodą przewodniczącej rady rodziców. Przewodnicząca 
rady rodziców udostępnia projekty uchwał i inne informacje (plany, sprawozdania) 
poprzez przewodniczących rad oddziałowych.  

(dowód: akta kontroli, str. 456-460) 

Zgodnie z Regulaminem, Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. W okresie objętym kontrolą 
wysokość dobrowolnej składki wyniosła 60 zł od rodziny5. W latach szkolnych 
2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 (do 31 maja), łączna kwota uzyskana 
z dobrowolnych składek rodziców wyniosła odpowiednio: 23.315 zł; 22.662 zł 
i 21.179 zł. W Regulaminie Rady Rodziców postanowiono też, że może ona 
wydatkować środki m. in. na pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin; 
dofinansowanie konkursów; sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych; 
częściowe dofinansowanie klasowych wycieczek; zakup książek do biblioteki 

                                                      
4 W pierwszym półroczu. 
5 Uchwały Rady Rodziców nr 5/2014/2015 z 11.09.2014 r., nr 4/2015/2016 z 10.09.2015 r. i nr 3/3016/2017 z 9.09.2016 r. 
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szkolnej, pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego, niezbędnego 
do wzbogacania procesu dydaktycznego; zakup środków czystości; leków 
do szkolnych apteczek; zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu szkolnego; 
remonty i naprawy sprzętu szkolnego; wydatki osobowe i rzeczowe związane 
z prowadzeniem księgowości Rady Rodziców.  

Art. 54 ust. 8 ustawy o systemie oświaty stanowi, że środki Rady Rodziców mogą 
być gromadzone jedynie w celu wspierania działalności statutowej szkoły, a zasady 
wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin. W roku szkolnym 
2015/2016 kwotę 11.080 zł przeznaczono na założenie blokad na okna, remont 
szatni i założenie osłon na grzejniki oraz na kupno wyposażenia apteczek, a w roku 
szkolnym 2016/2017 za kwotę 4.636 zł. kupiono szafki do klas VI i wyposażenie 
apteczek. 

Odnośnie tych wydatków Dyrektor wyjaśniła, że „jednym z podstawowych zadań 
statutowych szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów. Realizowane zadania 
(w większości przypadków) dotyczyły sytuacji w których zaistniała konieczność 
szybkiej poprawy bhp, w sytuacjach, w których nie można było przewidzieć 
zdarzenia i umieścić zadania w planie finansowym szkoły na dany rok szkolny. 
Przykładowo: zabezpieczenia okien po ujawnieniu choroby jednego z uczniów. 
Zadania statutowe Szkoły nie wykluczają (zdaniem rady rodziców) finansowania 
prac remontowych lub wzbogacenia wyposażenia szkolnego, tym bardziej, 
iż pochodzą z dobrowolnych składek rodziców i finalnie służą ich dzieciom, 
a naszym uczniom.” 

(dowód: akta kontroli, str. 84-94, 98-109, 458, 513-528) 

W okresie objętym kontrolą Rada Rodziców sporządzała plan finansowy, a środki 
z jej funduszu wydatkowane były na cele wskazane w Regulaminie Rady Rodziców. 
Corocznie komisja rewizyjna Rady Rodziców dokonywała kontroli stanu finansów, 
a informacja o wydatkowanych środkach funduszu omawiana była na posiedzeniach 
Rady Rodziców.  

(dowód: akta kontroli, str. 88-94, 101-109) 

W badaniach ankietowych 88,7% rodziców wskazało, że składki na fundusz Rady 
Rodziców miały charakter dobrowolny, a 80,3% rodziców uznało za wystarczającą 
wysokość składki. Do 78,9% ankietowanych rodziców nie dotarła informacja 
o ewentualnych konsekwencjach za niewpłacenie składki na fundusz Rady 
Rodziców. 

Z ankiet wynika, że 85,9% rodziców jest informowanych o działalności prowadzonej 
przez Radę Rodziców, a źródłami tych informacji są: głównie: przedstawiciele Rady 
Rodziców (62,0%), dyrektor szkoły i wychowawcy klasy (49,3%) oraz strona 
internetowa Szkoły (53,5%). Z prowadzonej w Szkole przez Radę Rodziców 
działalności zadowolonych jest 91,5% rodziców. 

Spośród ankietowanych rodziców 67,6% uważa, że środki zgromadzone w funduszu 
Rady Rodziców powinny być w szczególności przeznaczone na: zakup 
wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów dla Szkoły, naprawy oraz 
remonty. Ankietowani uczniowie uważają natomiast, że Rada Rodziców powinna 
w szczególności wspierać Szkołę w zakupie wyposażenia, pomocy dydaktycznych 
i materiałów oraz naprawach i remontach (53,7%), imprezach ogólnoszkolnych 
(46,3%), a także pokryciu kosztów podróży uczniów reprezentujących Szkołę 
w zawodach i na konkursach (45,1%). 

(dowód: akta kontroli, str. 500-504) 
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W okresie objętym kontrolą Rada Rodziców nie składała wniosków o dokonanie 
oceny pracy nauczycieli oraz dyrektora szkoły. W okresie tym Dyrektor dokonała 
15 ocen dorobku zawodowego nauczyciela w okresie odbywanego stażu, 
w procesie ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego. W tych 
przypadkach Dyrektor Szkoły wnioskowała do Rady Rodziców o wydanie opinii 
w tym zakresie. Rada Rodziców, zaopiniowała dorobek zawodowy ocenianych 
nauczycieli w 13 przypadkach, a w dwóch nie zajęła stanowiska. Wszystkie opinie 
były pozytywne. Ponadto Rada Rodziców wnioskowała o przyznanie nagrody 
Prezydenta Miasta Poznania lub kuratora oświaty dla pracowników Szkoły6. 

(dowód: akta kontroli, str. 448, 456-460) 

W okresie objętym kontrolą organ prowadzący nie organizował konkursu 
na stanowisko dyrektora Szkoły, a tym samym nie było potrzeby angażowania Rady 
Rodziców do pracy w komisji konkursowej7.  

(dowód: akta kontroli, str. 505-506) 

Na terenie Szkoły m. in. prowadziły działalność: Wielkopolski Związek Piłki 
Koszykowej, Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej, Fundacja Akademii Wychowania 
Fizycznego. Z wyjaśnień Dyrektor wynika, że Rada Rodziców „jest zawsze pytana 
o zasadność takiej współpracy lub „wprowadzenia” na teren szkoły podmiotu 
zewnętrznego, szczególnie w odniesieniu do podmiotów realizujących zajęcia 
wychowawcze lub komercyjne. Dopiero po uzyskaniu zgody na współpracę – 
podejmujemy (jako nauczyciele) działania. Część takich opinii uzyskujemy po 
zapoznaniu całej rady rodziców, częściowo poprzez prezydium lub przewodniczącą 
rady (w formie pisemnej lub ustnej)”. Dodatkowo Dyrektor stwierdziła, że „żadna 
organizacja lub stowarzyszenie nie podejmuje działalności na terenie Szkoły bez 
akceptacji (w tym charakteru i zakresu działalności) Rady rodziców. Opinia 
uzyskiwana jest podczas rozmów z prezydium lub na posiedzeniach rady rodziców. 
Jeśli dotyczy Szkoły – jest częścią planu pracy szkoły na dany rok szkolny (w tym 
współpraca ze związkami sportowymi – wymóg tworzenia i prowadzenia klas 
sportowych lub systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach łyżwiarskich 
i nauce pływania – w planie dnia dla uczniów). Dodatkowo, jeśli działalność 
obejmuje wybrane klasy – wychowawcy opiniują każdy projekt na zebraniach 
oddziałowych i każdorazowo uzyskują zgodę potwierdzoną podpisem rodziców. 
Narzędziem do pozyskiwania takich zgód jest również dziennik elektroniczny”. 

(dowód: akta kontroli, 449, 459-460, 538-540) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły przedkładała Radzie Rodziców projekty 
planu finansowego, przed złożeniem go do organu prowadzącego szkoły. 
Przedłożone projekty były pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców 
na posiedzeniach, co znalazło odzwierciedlenie w odpowiednich protokołach8.  

 (dowód: akta kontroli str. 460, 505-510) 

Wielkopolski Kurator Oświaty w październiku i listopadzie 2014 r. przeprowadził 
w Szkole ewaluację problemową. Jej wyniki nie zobowiązywały Szkoły 
do opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.  

(dowód: 238-278, 460) 

                                                      
6 Na podst. art. 54 ustawy o systemie oświaty, który stanowi: „Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów 
szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami 
i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki”. 
7 Konkurs zorganizowano w roku szkolnym 2013/2014. W tym przypadku Rada Rodziców desygnowała swoich przedstawicieli 
(dwie osoby) do składu komisji konkursowej decyzją z dnia 14 stycznia 2014 r. 
8 Z dnia 11 września 2014 r. i 10 września 2015 r. oraz 9 września 2016 r.  
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W szkole uczniów obowiązuje noszenie jednolitego stroju, tzw. mundurków. Rada 
Rodziców corocznie wnioskowała9 o pozostawienie obowiązku noszenia przez 
uczniów jednolitego stroju. 

Zdaniem Dyrektor Szkoły, w „codzienności szkolnej” występują pojedyncze 
przypadki niestosowania się do obowiązku noszenia mundurków.  

(dowód: akta kontroli str. 7-88, 300-309, 463) 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 Rada Rodziców nie składała 
do Dyrektor pisemnych wniosków w sprawach Szkoły, za wyjątkiem posiedzenia 
Rady Rodziców z 9 września 2016 r., kiedy zebrani zdecydowali, że należy 
wnioskować, w celu nawiązania współpracy, o wspólne spotkanie Rady Rodziców, 
Dyrektor Szkoły i Rady Osiedla Poznań Grunwald – Południe. Dyrektor przychyliła 
się do powyższego wniosku i zorganizowała spotkanie z Radą Osiedla.  

Dyrektor wyjaśniła także, że większość spraw podnoszonych przez rodziców jest 
jej przekazywana za pośrednictwem Rady Rodziców, w formie ustnych opinii 
lub wniosków.  

Z protokołów zebrań Rady Rodziców wynika, że poruszane na nich były sprawy 
dotyczące Szkoły, a Dyrektor udzielała odpowiedzi na kierowane do niej wnioski. 

Rada Rodziców nie opiniowała propozycji zajęć do wyboru przez ucznia 
z wychowania fizycznego w pierwszej kolejności, przewidzianych w § 3 ust. 2 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie 
dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego10. 
Natomiast dnia 25 marca 2010 r. Rada Rodziców zaopiniowała pozytywnie 
innowację pedagogiczną „Wychowanie fizyczne inspiracją do zdrowego stylu życia”. 
W związku z tą innowacją nauczyciele wychowania fizycznego na pierwszej lekcji 
proponują uczniom zajęcia tzw. rekreacyjne do wyboru i przeprowadzają ankietę 
wśród uczniów. Ankieta zawiera propozycję zajęć możliwych do zrealizowania 
ze względu na bazę sprzętową i lokalową. Uczniowie decydują o formie i treściach 
realizacji podstawy programowej na godzinach fakultatywnych wychowania 
fizycznego. Jak podała Dyrektor Szkoły, na tej podstawie układany jest plan 
dydaktyczno-wychowawczy na dany rok szkolny, w którym ujmowane są 
preferowane przez uczniów formy zajęć rekreacyjnych: gry zespołowe, gry 
rekreacyjne, gimnastyka, taniec. Plan ten jest częścią planu pracy szkoły i jest 
corocznie opiniowany przez Radę Rodziców. 

Dodatkowo Rada Rodziców, w okresie objętym kontrolą, pozytywnie opiniowała 
innowacje szkolne: pt. „Świat programowania” (15 czerwca 2015 r.) i wybór książek 
do biblioteki szkolnej zakupionych z programu rządowego (18 maja 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 461-499, 538-544) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki dotyczące potrzeby 
angażowania Rady Rodziców do spraw związanych z odwołaniem od oceny pracy 
nauczycieli lub dyrektora szkoły, odwołaniem od rocznej oceny zachowania ucznia 
oraz udziałem w pracy zespołu powypadkowego. Dodatkowo Dyrektor Szkoły 
podała, że w pracy zespołu powypadkowego nie uczestniczył przedstawiciel Rady 
Rodziców, ponieważ wypadki uczniowskie do tej pory miały charakter „lekki”, 
nie było wypadków ciężkich, zbiorowych ani śmiertelnych, ani też nikt 
z rodziców/prawnych opiekunów nie wniósł zastrzeżenia, które może złożyć w ciągu 
7 dni od chwili otrzymania protokołu. 

                                                      
9 Protokoły Rad Rodziców z 29 maja 2014 r., 18 maja 2015 r. i 15 czerwca 2016 r. 
10 Dz. U. Nr 175, poz. 1042. 
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Opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych przez Radę 
Rodziców odbywa się wraz z opiniowaniem planu pracy Szkoły na dany rok szkolny, 
gdyż dni te są częścią kalendarza roku szkolnego. Kalendarz ten jest umieszczany 
w sierpniu na stronie internetowej szkoły. Jednocześnie Dyrektor wyjaśniła, 
że „Szkoła znacznie ogranicza korzystanie z możliwości ustanawiania dodatkowych 
dni wolnych, gdyż – wraz z rodzicami – widzi potrzebę realizowania podstawy 
programowej w dni szkolne oraz dostrzega ograniczone możliwości rodziców 
do sprawowania opieki w tych dniach ze względu na pracę zawodową.” 

(dowód: akta kontroli str. 461-499, 537-544) 

Odnośnie wskazanych wyżej opinii Rada Rodziców stwierdziła, iż pozostając 
samorządnym organem szkoły, to ona decyduje o formie prowadzenia działalności, 
w tym opiniowania. 

(dowód: akta kontroli str. 461-499, 538-544) 

1. NIK wskazuje, że opiniowane przez Radę Rodziców corocznie we wrześniu 
projekty planów finansowych Dyrektora Szkoły na lata szkolne nie były tymi, 
o których mowa w art. 248 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych11. Przyjmując do wiadomości wyjaśnienia Dyrektor, że z uwagi na 
niepokrywanie się okresów roku budżetowego i roku szkolnego do zaopiniowania 
przedstawiany był plan obejmujący miesiące roku szkolnego, na które Rada 
Rodziców zostaje powołana, NIK podkreśla, że może to budzić wątpliwości co do 
spełnienia wymogu określonego w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. 

2. NIK wskazuje, że mimo, iż nie jest to obligatoryjne, udział przedstawiciela Rady 
Rodziców w powoływanych w razie potrzeby zespołach powypadkowych miałby 
pozytywny wpływ na współpracę Szkoły z rodzicami uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 505-510, 538-544) 

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 m.in. 
z Wielkopolskim Związkiem Pływackim, Wielkopolskim Związkiem Łyżwiarskim, 
Wielkopolskim Związkiem Piłki Koszykowej, Wielkopolskim Związkiem Piłki Ręcznej, 
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetem Medycznym. Szkoła 
organizowała także liczne zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, 
matematyczne, plastyczne, przyrodnicze, sportowe, wolontariatu. Szkoła 
współpracowała także z instytucjami takimi jak Policja i Rada Osiedla. Uczniowie 
Szkoły uczestniczyli też m.in. w wycieczkach, zawodach, turniejach, konkursach, 
przedstawieniach, koncertach, uroczystościach społeczności lokalnej, zbiórkach 
charytatywnych. 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017, w poszczególnych zajęciach 
prowadzonych przez organizacje pozaszkolne uczestniczyło od 12 do 280 uczniów; 
przy średniej frekwencji wynoszącej, w zależności od zajęć, od 47 do 92% uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 310-313, 350-362, 449-451, 468-497) 

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 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm. 
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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 
i ponadlokalnymi instytucjami, m. in. takimi jak: inne szkoły (np. Gimnazjum nr 54 
w Poznaniu „Partnerstwo poznańskie Razem można więcej”), muzea (np. Muzeum 
Pszczelarstwa w Swarzędzu „Warsztaty wielkanocne”), uczelnie wyższe 
(np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Kolorowy Uniwersytet”), 
Fundacją Edukacji Społecznej, Towarzystwem Upowszechniania Wiedzy i Nauk 
Matematycznych w Toruniu, Urzędem Miasta Poznania, Zespołem Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 
Policją, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Radą Osiedla, 
Parafią Św. Rodziny w Poznaniu. W ramach współpracy z wymienionymi 
podmiotami Szkoła realizowała liczne zadania wychowawcze, m. in.: zajęcia 
praktyczne dotyczące zasad zdrowego odżywiania, zajęcia przyrodnicze, zajęcia 
plastyczne, zawody sportowe. W zależności od przedsięwzięcia, we współpracy 
brali udział poszczególni uczniowie, klasy czy też wszyscy uczniowie. Zadania 
realizowane były z instytucjami lokalnymi we wszystkich latach szkolnych objętych 
kontrolą.  

(dowód: akta kontroli str. 350-362 , 448-451, 465-497) 

W ankietach uczniowie Szkoły podali, że mogą rozwijać swoje zainteresowanie 
poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych (52,4%) lub częściowo (25,6%). 

(dowód: akta kontroli str. 500-502) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Podejmowane przez Szkołę działania sprzyjały stworzeniu optymalnych warunków 
do realizacji działalności wychowawczej. Przyczyniała się do tego także aktywna 
i wielowątkowa współpraca z Radą Rodziców, organizacjami pozaszkolnymi oraz 
instytucjami lokalnymi i ponadlokalnymi. 

 

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

Działająca w Szkole Rada Rodziców w sposób odpowiedni wykorzystywała swoje 
ustawowe uprawnienia do kształtowania realizowanych w Szkole programów 
wychowawczego i profilaktyki. Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy 
o systemie oświaty oraz § 6 Regulaminu Rady Rodziców, w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną Szkoły uchwaliła12 programy wychowawcze i programy profilaktyczne 
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 realizacji umożliwiały 
dokonanie oceny skuteczności podejmowanych działań.  

Programy wychowawcze wskazywały na misję Szkoły: „Mądra szkoła, czyli od 
szkoły otwartej do …”. Wskazywano w nich m. in., że mądra Szkoła jest, przede 
wszystkim, szkołą dla ucznia, a proces wychowawczy jest spójny z procesem 
uczenia się. Programy wychowawcze obejmowały treści i działania o charakterze 
wychowawczym, skierowane na dzieci, realizowane w każdym roku szkolnym przez 

                                                      
12 Uchwała nr 3 i 4/2013/2014 z dnia 11 września 2014 r.; uchwała nr 5 i 6 2015/2016 z dnia 10 września 2015 r. i uchwała nr 4 
i 5/2016/2017 z dnia 29 września 2016 r.  
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nauczycieli, wychowawców klas, pedagogów szkolnych, przy współudziale 
rodziców. Realizacje założeń programów monitorował Zespół Wychowawczy. 
Programy zawierały standardy i wskaźniki. Przykładowo: Program wychowawczy 
na rok szkolny 2015/2016 - Standard VIII: „Uczeń zna negatywne skutki zagrożeń 
współczesnego świata”, Punkt 1: „Uczeń zna negatywny wpływ nikotyny, alkoholu, 
narkotyków i dopalaczy na zdrowie człowieka”; program profilaktyczny 
na rok szkolny 2014/2015 - Obszar bierności społecznej Standard I: „Szkoła 
motywuje uczniów do odnoszenia sukcesów i osiągnięć”, Punkt 2: „Uczeń bierze 
udział w konkursach na terenie klasy, szkoły i poza szkołą”. Ewaluacja programów 
była dokonywana systematycznie oraz dokumentowana przez nauczycieli. 

Programy profilaktyki dostosowane były do potrzeb uczniów oraz potrzeb 
środowiska i obejmowały treści i działania o charakterze profilaktycznym, 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców13.  

Skuteczność programów wychowawczych i profilaktycznych oceniana była 
wielokrotnie w ciągu roku szkolnego przez kierownictwo Szkoły, w tym także 
w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. 

Dodatkowo dokonywano: analizy sporządzanych przez wychowawców okresowych 
sprawozdań z pracy z klasą, pod kątem podejmowanych działań wychowawczych 
w ramach programu profilaktycznego i wychowawczego (po I semestrze oraz 
końcoworocznych), analizy sprawozdań Zespołu Wychowawczego, analizy 
sprawozdań nauczycielskich, analizy ilościowej dzieci zgłaszanych przez 
wychowawców (uczniowie z problemami), analizy wypadkowości w Szkole 
na podstawie pomocy udzielanej przez pielęgniarkę szkolną. Prowadzone były także 
comiesięczne spotkania rodziców z wychowawcami klas, a Rada Rodziców 
spotykała się z Zespołem Wychowawczym na początku każdego roku szkolnego 
przy konstruowaniu programów na kolejny rok szkolny. 

(dowód: akta kontroli, str. 88-94, 127-237, 35-362, 363-427, 465-498) 

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

Szkoła, w pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego 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. 
 
 
 

                                                      
13 W związku z wymogiem paragrafu 8 rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach działalności 
profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z dnia 18 sierpnia 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1249), Szkoła we wrześniu 
2015 r. (uchwały rady rodziców  nr 5 i 6 2015/2016 z dnia 10 września 2015 r.) tj. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie rozporządzenia (tj. 1 września 2015 r.) dostosowała program wychowawczy i profilaktyki do przepisów tego 
rozporządzenia.  
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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 m.in. 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 
m. in. podejmowała działania mające na celu zapobieganiu zagrożeniom, a także 
sposobów dbania o zdrowie poprzez aktywny tryb życia.  
W Szkole dokonywano oceny efektów działań wychowawczych i profilaktycznych 
z uwzględnieniem ich skuteczności. Jak podano w pkt 2 niniejszego wystąpienia, 
dodatkowo dokonywano m. in. analiz treści dostarczonych przez wychowawców, 
analiz sprawozdań Zespołu Wychowawczego i analiz sprawozdań nauczycielskich. 

Dodatkowo dokonywane były m. in. ewaluacje wewnętrzne pracy Szkoły, diagnozy 
wstępne wszystkich klas I (obejmujące m. in. ocenę umiejętności społecznych 
i poznawczych), a pedagog sporządzał kwestionariusze inteligencji wielorakich 
wśród uczniów klas szóstych.  

Monitorowanie i ocenianie efektów odbywało się poprzez: opracowanie planu pracy 
Zespołu Wychowawczego na kolejny rok szkolny; realizację zadań wychowawczych 
i profilaktycznych przez wychowawców klas na podstawie corocznie 
konstruowanych planów pracy wychowawcy klasowego; ustalanie comiesięcznych 
zadań realizowanych przez zespoły klasowe; wzmocnienie roli wychowawcy 
klasowego jako koordynatora wszystkich działań wychowawczych w zespole 
klasowym; monitorowanie miesięcznych ocen z zachowania pod kątem 
negatywnych i pozytywnych zmian w zachowaniu uczniów – wprowadzenie 
comiesięcznej oceny zachowania widocznej dla rodziców. 
M. in. na podstawie dokonywanych ewaluacji wewnętrznych podejmowano działania 
mające zapobiegać zdiagnozowanym problemom wychowawczym. Przykładowo 
wzmocniono odpowiedzialność ucznia za swoje postępowanie (spotkania uczeń-
rodzic-wychowawca); zmieniono zasady dyżurów nauczycielskich dla klas I – III; 
wzmocniono dyżury nauczycielskie w czasie przerw; monitorowano incydenty 
dotyczące cyberprzemocy (spotkania dla rodziców, spotkania dla uczniów). Dyrektor 
szkoły skierowała także w okresie objętym kontrolą trzy wnioski do Sądu 
Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną. 

(dowód: akta kontroli, str. 88-94, 127-237, 325-362, 363-443, 465-499) 

W okresie objętym kontrolą w Szkole było zatrudnionych dwóch pedagogów 
szkolnych. Jeden realizował swoje zadania w wymiarze całego etatu, drugi 
w ramach ½ etatu w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz tzw. godzin 
ponadwymiarowych w roku szkolnym 2016/2017. W Szkole zatrudniony był także 
psycholog, który realizował swoje zadania w wymiarze całego etatu. 

W ankietach, 48,8% uczniów Szkoły podało, że zawsze może korzystać w trudnych 
sprawach z pomocy pedagoga, kiedy tego potrzebuje. Natomiast w razie problemów 
wychowawczych lub osobistych, na pomoc wychowawcy liczyć może zawsze 42,7% 
uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 110-126, 500-502) 

W przeprowadzonych ankietach 91,5% rodziców uważa, że to na nich spoczywa 
główny ciężar wychowania ucznia. Natomiast 67,6% rodziców podało, że szkoła, 
do której uczęszcza dziecko bardzo dobrze realizuje swoje działania wychowawcze. 
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Rodzice wskazali, że należy głównie wzmocnić wartości wychowawcze w zakresie 
poszanowania wartości i godności ludzkiej (50,7%) i w zakresie sprawiedliwości 
i tolerancji (49,3%). W realizowanym przez Szkołę programie profilaktyki należy 
wzmocnić działania w zakresie sposobów przeciwstawiania się presji rówieśniczej 
(59,2% rodziców) i radzenia sobie z przeżywanymi lękami i trudnościami osobistymi 
(40,8%).  

(dowód: akta kontroli, str. 503-504) 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017, z wewnątrzszkolnymi zasadami 
oceniania zachowania, o których mowa w art. 44b ust. 9 ustawy o systemie oświaty, 
zapoznawano uczniów i rodziców. Uczniowie są corocznie informowani 
o obowiązujących w szkole kryteriach oceniania na naradach klasowych. Znajomość 
szkolnych systemów oceniania zachowania potwierdzają podpisami. Rodzice 
corocznie na pierwszym (wrześniowym) spotkaniu z rodzicami potwierdzają także 
znajomość przepisów (Statutu i Regulaminu Szkoły) oraz informację o dostępności 
w Szkole m. in. programów wychowawczych i profilaktycznych, co odnotowane jest 
w protokołach zebrań z rodzicami. 

(dowód: akta kontroli str. 314-324, 499) 

W ankietach 56,1% uczniów Szkoły potwierdziło, że zna zasady oceniania 
zachowania stosowane w Szkole. Ponadto 63,4% uczniów uważa, że ich 
zachowanie w Szkole było oceniane sprawiedliwie i odpowiadało ocenie, na jaką 
według siebie zasługiwali. Według 40,2% uczniów, zachowanie pozostałych uczniów 
klasy było oceniane sprawiedliwie i w pełni odpowiadało ocenom, na jakie sobie 
zasłużyli.  

(dowód: akta kontroli str. 500-502) 

Analiza ocen z zachowania uczniów Szkoły (klasy IV-VI) wykazała, że w latach 
szkolnych 2014/2015; 2015/2016 i w pierwszym półroczu roku szkolnego 2016/2017 
ocen wzorowych było odpowiednio: 105, 96 i 72, bardzo dobrych: 136, 144 i 102, 
a dobrych: 53, 47 i 82. Stanowiło to odpowiednio: 93%, 94% i 91% wszystkich 
wystawionych ocen. Ocen nieodpowiednich wystawiono dwie, trzy i sześć, 
a nagannych jedną (rok szkolny 2016/2017). Oceny te łącznie stanowiły: 0,6%, 0,9% 
i 2,5% wszystkich wystawionych ocen. 

(dowód: akta kontroli str. 452) 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015; 2015/2016 i 2016/201714, ogólny średni 
wskaźnik frekwencji uczniów Szkoły na lekcjach utrzymywał się na zbliżonym 
poziomie i wynosił 91-92%.  

(dowód: akta kontroli str. 453-454) 

Na koniec roku szkolnego 2014/2015; 2015/2016, spośród uczniów Szkoły 
(odpowiednio: 648 i 743), z wyróżnieniem promowanych było odpowiednio: 189 
i 164 uczniów (29,2% i 22,1%). Liczba uczniów niepromowanych do następnej klasy 
wyniosła odpowiednio: dwa i jeden. W tych latach szkolnym klasy powtarzało 
odpowiednio: jeden i dwóch uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 455) 

Komisariat Policji Poznań-Grunwald odnotował15 w latach 2014-2016 trzy 
interwencje na terenie Szkoły dotyczące: posiadania przez jednego z uczniów 
środków odurzających, kradzieży pieniędzy na terenie szkoły i kradzieży mundurków 
szkolnych. Ponadto odnotowano trzy zdarzenia zgłoszone przez Szkołę 
do Komisariatu, a dotyczące: podejrzenia posiadania środków pochodzenia 

                                                      
14 I półrocze. 
15 Dane pozyskano w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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narkotycznego, kradzieży telefonu na terenie szkoły i podszywania się ucznia 
pod rodzica. 

(dowód: akta kontroli, 310-313) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
nie stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Przyjęte w Szkole programy: wychowawczy i profilaktyki zawierały cele i sposoby ich 
realizacji adekwatne do występujących problemów. Odpowiednio diagnozowano 
problemy wychowawcze, a prowadzone oddziaływania wychowawcze były zgodne 
z ujętymi we wskazanych programach. Zapewniono możliwość zapoznania się 
uczniów oraz ich rodziców z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania. 
Wskaźnik frekwencji na lekcjach utrzymuje się na wysokim poziomie, a ponad 90% 
uczniów uzyskuje dobre oceny w zachowaniu, choć w roku szkolnym 2016/2017 
wzrosła liczba ocen nieodpowiednich z 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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania zawartych w wystąpieniu uwag. 

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, dnia 14 lipca 2017 r. 

 

  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Piotr Białka 

główny specjalista k. p. 
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