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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 Jan Kołtun doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LPO/77/2017 z dnia 09 maja  
2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. D. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem (dalej: 
Gimnazjum lub szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

mgr Karolina Worobiew  Dyrektor  Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów 

ul. D. Chłapowskiego 12A  63-100 Śrem (dalej Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli, str.152) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W ocenie NIK, szkoła właściwie realizowała swoje zadania wychowawcze  w okresie 
objętym kontrolą - tj. lata szkolne 2014/15 – 2016/17. Gimnazjum, we współpracy 
z rodzicami i środowiskiem lokalnym, podejmowało szereg  działań w zakresie tworzenia 
optymalnych warunków do realizacji działalności wychowawczej i profilaktycznej. Radę 
rodziców wybierano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty2. Informacja o prowadzonej przez radę rodziców 
działalności była upowszechniana podczas spotkań nauczycieli z rodzicami oraz za 
pośrednictwem biuletynu szkolnego.  

Rada rodziców wykorzystywała swoje ustawowe uprawnienia do tworzenia w  szkole 
programu wychowawczego i programu profilaktyki. W Szkole nie działały wprost 
stowarzyszenia i organizacje pozaszkolne ale szkoła prowadziła z wieloma z nich 
bardzo wszechstronną współpracę. Dyrektor Gimnazjum zasięgała opinii rady 
rodziców w sprawach wychowania, a uczniowie i ich rodzice byli zapoznani, 
w różnych formach,  z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania.  

W znacznym  stopniu podejmowane przez szkołę działania w obszarze wychowania 
przynoszą zaplanowane i oczekiwane efekty. Z analizy klasyfikacji końcowo-rocznych 
z badanych lat szkolnych wynika, że uczniowie uzyskują coraz wyższe oceny w nauce 
i zachowaniu, jedynie  wskaźnik frekwencji obniża się i uczniowie opuszczają więcej 
zajęć szkolnych. 

  

                                                      

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.  
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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 rodziców. 

W latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017 w Gimnazjum pobierało naukę 
odpowiednio 521, 475 i 472 uczniów, w osiemnastu do dwudziestu jeden oddziałach 
Szkoły, które liczyły od 18 do 30 uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str.162-176) 

Według statutu Szkoły (dalej: statut) organami Gimnazjum są: dyrektor Gimnazjum, 
rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i rada rodziców. Organy kolegialne 
działają w oparciu o własne regulaminy. Gimnazjum zapewnia warunki dla 
właściwego współdziałania wymienionych organów, a w szczególności zapewnia 
każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 
w granicach swoich kompetencji (§ 21 statutu). W Gimnazjum nie powołano rady 
szkoły, natomiast działa rada rodziców. Rada szkoły jest społecznym organem, 
który, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, może ale nie musi 
funkcjonować w szkole.  

(dowód: akta kontroli, str. 3-36) 

Statut Gimnazjum określa (§ 27) kompetencje rady rodziców, jako organu szkoły 
stanowiącego reprezentację rodziców uczniów Gimnazjum. W skład rady rodziców  
(dalej: Rada lub RR) wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 
szkolnym. Do zadań rady rodziców należy w szczególności: 

 reprezentowanie ogółu rodziców Gimnazjum oraz podejmowanie działań 
zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Gimnazjum; 

 współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań 
opiekuńczych Gimnazjum; 

 współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem i zakładami pracy; 

 uchwalanie programu wychowawczego szkoły programu profilaktyki 
w porozumieniu z radą pedagogiczną. 

Ponadto statut szkoły szeroko określa m.in. prawa rodziców oraz prawa i obowiązki  
uczniów. 

 (dowód: akta kontroli, str. 3-36 ) 

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców określa jej 
regulamin. Regulamin RR określa „zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy 
rady rodziców”, która  może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej 
działalności szkoły z następujących źródeł: a)  ze składek rodziców, b) z wpłat osób 
fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, c) z dochodowych imprez 
organizowanych przez Radę Rodziców, d) z działalności gospodarczej.  

Rada nie prowadzi  działalności gospodarczej. Jej regulamin nie zawiera (poza 
tytułem rozdziału) zasad wydatkowania funduszu.  

W trakcie kontroli NIK przeprowadzono badania ankietowe ( wśród uczniów i ich 
rodziców) w trzech oddziałach szkoły. W badaniu ankietowym 78% rodziców 
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odpowiedziało, że przy wyborze przedstawicieli do rady rodziców dochowano 
tajności głosowania. 

    (dowód: akta kontroli, str.135-138)  

2. Rada rodziców sama gromadzi  dokumentację składającą się m.in. 
z następujących dokumentów: 

 protokołów z zebrań, sprawozdań z działalności, zestawienie wydatków,  

 pism z prośbami o dofinansowanie od opiekunów samorządu uczniowskiego, 
kółek tematycznych, opiekunów konkursów i innych, 

 faktur oraz paragonów dokumentujących koszty, 

 pism dokumentujących sposób komunikowania się z dyrekcją oraz rodzicami. 
Rada rodziców komunikuje się z rodzicami za pomocą biuletynu szkoły, 
przekazuje informacje przez wychowawców na zebraniach rad oddziałowych, 
podczas zebrań rady oraz poprzez stronę internetową i dziennik elektroniczny.  

          (dowód: akta kontroli,  str. 143-149) 

Dokumenty przechowywane są w biurze rady rodziców. Wysokość dobrowolnej 
składki na fundusz rady rodziców wynosi 30 zł rocznie na jedno dziecko. Zwykle 
płacona jest przez rodziców jednorazowo. W przypadku rodzeństwa przewidywana 
jest zniżka - płatność tylko na jedno - najstarsze dziecko (zapis w regulaminie rady 
rodziców § 5.pkt 3.).  Składki na fundusz rady rodziców miały zawsze charakter 
dobrowolny. Wydatkowanie środków rady rodziców dokumentują sprawozdania 
z prac Rady, która jest ich dysponentem. Otrzymane środki przeznaczane są na 
działalność statutową szkoły, a w szczególności: wspieranie działalności na rzecz 
uczniów, nagrody dla zwycięzców konkursów, podnoszenie atrakcyjności zajęć, 
organizację zajęć dodatkowych, propagowanie aktywności ruchowej, zdrowego stylu 
życia. Decyzje o wydatkowaniu środków są podejmowane w odpowiedzi na 
poszczególne wnioski. 

W roku szkolnym 2015/2016 wydatkowano otrzymane środki na organizację imprez 
szkolnych i środowiskowych, nagrody dla uczniów odnoszących sukcesy 
w konkursach i zawodach sportowych oraz podnoszenie atrakcyjności zajęć 
lekcyjnych i pozalekcyjnych (w tym  zakup sprzętu sportowego).  

                 (dowód: akta kontroli str.198-240)  

W badaniach ankietowych, 83,6% rodziców podało, że składka na fundusz jest 
wystarczająca, ale 37% odpowiedziało, że powinna  być w szczególności 
przeznaczona na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i materiałów do 
szkoły, naprawy, remonty. Natomiast 64,4% rodziców i 69,6% uczniów  uważa, że 
środki RR powinny być w szczególności przeznaczone na imprezy ogólnoszkolne 
(np. choinka, Dzień Dziecka, święto patronów szkoły, itp.). 

60,3% rodziców uznaje, że jest dostatecznie informowana o działalności 
prowadzonej przez RR, a informację o działalności Rady  czerpią oni głównie od 
dyrektora szkoły i wychowawcy klasy (64,4%).Z prowadzonej przez RR działalności 
zadowolonych jest ponad 86% uczniów (odpowiedzi tak i raczej tak)  oraz 
74%.rodziców.  

Uczniowie Gimnazjum uważają, że Rada powinna w szczególności wspierać Szkołę 
w organizacji wycieczek szkolnych (69,6%) oraz imprez i zawodów szkolnych 
(65,8%).  

 (dowód: akta kontroli, str.243-246) 

3. W latach szkolnych objętych kontrolą rada rodziców nie składała żadnych 
wniosków do Dyrektora szkoły dotyczących oceny pracy nauczycieli, natomiast  
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w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 Dyrektor szkoły pięciokrotnie zwracał się 
do RR o wyrażenie opinii w sprawie sporządzanej oceny dorobku zawodowego 
nauczycieli za okres odbytego przez nich stażu. Rada korzystała z tego 
uprawnienia, nie wnosząc jednakże żadnych uwag. 

 (dowód: akta kontroli, str.198-240) 

Przedstawiciele rady rodziców byli desygnowani i uczestniczyli w pracach komisji 
konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 157 i 178-179)
  

4. Na terenie Gimnazjum nie działają żadne stowarzyszenia i organizacje 
pozaszkolne. Dotychczas żadne organizacje nie zwracały się z prośbą, by na 
terenie szkoły stworzyć swoje oddziały grupy bądź  zastępy. Szkoła natomiast 
prowadzi bardzo szeroką i wszechstronną współpracę z takimi organizacjami na 
zewnątrz. 

                 (dowód: akta kontroli, str163-173 i 502) 

5. W roku szkolnym 2016/2017 Dyrektor szkoły zwracała się do rady rodziców 
o wyrażenie opinii w sprawie projektu planu finansowego na rok 2017. Rada 
rodziców skorzystała z przysługujących jej kompetencji ale  nie wniosła uwag do 
projektu planu finansowego. Brak było dokumentów potwierdzających opiniowanie 
przez radę rodziców projektu budżetu na lata 2015 i 2016.  

             (dowód: akta kontroli, str.18-181) 

6. W szkole nie istnieje obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju tzw. 
„mundurku”, natomiast obowiązuje „Regulamin stroju ucznia”. Określa on ogólne 
ramy odpowiedniego stroju. Regulamin ten  był konsultowany z radą rodziców i 
samorządem uczniowskim.  

             (dowód: akta kontroli, str.199) 

7. W okresie objętym kontrolą wpłynął do dyrektora szkoły jeden wniosek od rady 
rodziców odnośnie spraw szkoły (październik 2015 r.). Pismo złożone w roku 
szkolnym 2015/2016 dotyczyło zachowań uczniów oraz kryteriów oceniania przez 
nauczyciela fizyki. Wychowawca skarżącej się klasy udzielił pisemnej odpowiedzi 
Radzie, a Dyrektor szkoły, po podjęciu działań w sprawach ujętych w piśmie, udzielił  
dodatkowo ustnych wyjaśnień podczas zebrania rady rodziców. 

                                                                     (dowód: akta kontroli, str. 198-201) 

W roku szkolnym 2016/2017 nie wpłynęły żadne skargi lub wnioski do Dyrektora 
szkoły dotyczące działalności szkoły w kwestiach wychowawczych. 

Przy ustalaniu dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły 
zasięgał opinii w roku szkolnym 2016/2017. W Szkole brak jest informacji, czy 
w poprzednich latach, ówczesny  dyrektor szkoły zasięgał opinii rady rodziców 
w tym zakresie. 

                                                              (dowód: akta kontroli, str.156-161)    

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność  wszczynania  procedury 
odwołania od oceny pracy nauczycieli lub dyrektora szkoły, a także nie było 
odwołania od rocznej oceny zachowania.  
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Rada rodziców nie uczestniczy w pracach zespołu powypadkowego. W skład 
zespołu powypadkowego wchodzą: dyrektor szkoły, Inspektor BHP, Społeczny 
inspektor pracy. W szkole nie ma oferty  zajęć do wyboru przez ucznia 
z wychowania fizycznego. Dyrektor szkoły wyjaśniła, że  w kontrolowanym okresie 
nie przygotowano propozycji zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez 
uczniów, gdyż wynikało to przede wszystkim z uwarunkowań lokalowych oraz 
posiadanej przez szkołę bazy. Natomiast powoływanie przedstawicieli rady rodziców 
w skład zespołu powypadkowego nie jest obligatoryjne i dlatego Dyrektor 
Gimnazjum nie korzystał z takiej możliwości. 

                 (dowód: akta kontroli str. 195) 

1.2. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym w realizacji 
zadań wychowawczych 

1. W okresie objętym kontrolą organizowane były liczne zajęcia  dla uczniów w celu 
rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień, kształtowania aktywności społecznej 
i umiejętności spędzania czasu wolnego. W zajęciach tych uczestniczyło od trzech 
do trzystu uczniów, w większości przy pełnej frekwencji. Wśród tych zajęć były m.in.: 
„Lekcje w ZUS-ie”, warsztaty w ramach projektu -  Bankowcy dla Edukacji 
Finansowej Młodzieży „BAKCYL”, Cyfrowobezpieczni.pl – warsztaty, „Tajniki grafiki” 
– warsztaty, „Spotkanie z ekologią”, „Pasje i profesje z przyszłością”, 
„Dziennikarstwo zawsze na czasie”, spotkania z kulturą, „Podatki, system 
podatkowy w Polsce”,  „Zagadki wszechświata” – planetarium, dopalacze niszczą 
życie, odpowiedzialność karna nieletnich, zajęcia w zakresie doradztwa 
zawodowego,  zajęcia językowe na uczelniach wyższych, warsztaty językowe 
w ramach projektu  World Talks, EuroWeek – szkoła liderów oraz  Cyberprzemoc – 
prelekcja, zajęcia z dietetykiem, szkolenia na asystenta wychowawcy w placówce 
opiekuńczo – wychowawczej, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, 
szkolenie „Jak zostać wolontariuszem”. 

Powyższe zajęcia zostały zorganizowane m.in. przez: Fundacja Centrum Edukacji 
Europejskiej, Warszawski Instytut Bankowości, Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna 
Szkoła Cyfrowa” – organizator Stowarzyszenie "Miasta w Internecie, Zespół Szkół 
Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie, Działalność Artystyczna „Kogel 
Mogel”.Modra Sova – warsztaty kreatywne – mobilne planetarium. Fundacja 
EuroWeek. Organizacja AISEC Polska, KSA Fitness Zone, Natur House, Lokalne 
Centrum Wolontariatu, Śremska Grupa Nieustannych Optymistów Krówka Mała, 
AUTOMOBIL KLUB Poznań. 

Ponad 60 pozycji  rocznie liczy lista przedsięwzięć, których realizacja została już 
zakończona w okresie objętym kontrolą (lata szkolne 2014/2015 – 2016/2017) oraz 
przedsięwzięć aktualnie realizowanych we współpracy szkoły ze stowarzyszeniami 
i organizacjami pozaszkolnymi, prowadzącymi  pracę  wychowawczą  wśród    dzieci 
i młodzieży (np. wycieczki, rajdy, zawody, turnieje, konkursy, wystawy, wydawnictwa 
np. kalendarza, albumu, gazety szkolnej, przedstawienia, koncerty, wieczornice, 
spotkania, uroczystości, akcje pomocowe, zbiórki charytatywne itp.) 

 (dowód: akta kontroli, str.156-176 ) 

2. W celu wspierania prowadzonej przez siebie działalności wychowawczej, 
w ramach zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych szkoła współpracowała także 
z różnymi instytucjami, takimi jak: Państwowa Straż Pożarna, Fundacja Centrum 
Edukacji Europejskiej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawski Instytut 
Bankowości Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, Biblioteka 
Publiczna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Śremie, Komenda 
Powiatowa Policji w Śremie, Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców 
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Wielkopolskich w Śremie, Uniwersytet im Adama Mickiewicza oraz Wyższa Szkoła 
Języków Obcych w Poznaniu, Organizacja AISEC Polska. 

W ramach tej współpracy, z wymienionymi podmiotami, uczniowie Szkoły 
uczestniczyli m.in. w następujących imprezach, mających poznawczo-wychowawczy 
charakter: wykłady w Bibliotece Publicznej w Śremie „Londyn –nieznanym 
szlakiem.” ,wyjście na warsztaty do Zespołu Szkół Politechnicznych, szkolenie z 
zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez wolontariuszy i ratowników, lekcja 
przedsiębiorczości prowadzona przez przedstawicieli Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, warsztaty – Powiatowa Olimpiada Wiedzy o AIDS i Turniej 
„Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy” -  Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w Śremie, Spektakl teatralny dla emerytów i montaż słowno-
muzyczny z okazji 10 rocznicy śmierci Jana Pawła II dla mieszkańców Śremu - 
Osiedlowy Klub Relax działający przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie, 
„Sprzątanie Świata” - Urząd Miejski w Śremie, warsztaty językowe na wydziale 
anglistyki w Wyższej Szkole Języków Obcych w Poznaniu, wyjazd do Poznania na 
„Noc naukowców” – UAM Poznań, lekcja biblioteczna „Jak funkcjonuje biblioteka?” 
w  Bibliotece Publicznej w Śremie, „Gwara wielkopolska” ,„Cyber-przemoc”, wykład 
na UAM Poznań „Szlachetny Polak i piękna Polka, czyli o instrumentalizacji 
niemieckich stereotypów o Polakach w XIX wieku”, „Instytucje unijne”, „Euro – 
wspólna waluta”,  „Konsument w Europie”- Spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem 
Praw Konsumenta nt. „Jak być świadomym konsumentem”, spotkanie na temat 
cyberprzemocy i dopalaczy z Policją Śremską, narodowe czytanie Sienkiewicza- 
Biblioteka Publiczna w Śremie, promenada jak za dawnych lat „My cyganie”- 
Śremski Ośrodek Kultury, warsztaty artystyczno- edukacyjne AIDS/HIV.  

W tej współpracy, w zależności od przedsięwzięcia, brało udział od 3 do 300 
uczniów Gimnazjum. Zadania realizowane były z tymi instytucjami we wszystkich 
latach szkolnych objętych kontrolą.  

     (dowód: akta kontroli, str.156-176) 

W ankietach, uczniowie Gimnazjum (83,5%) podali, że mogą rozwijać swoje 
zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 43-46) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości natomiast NIK zwraca uwagę, iż należałoby rozważyć     
udział przedstawiciela rady rodziców w ewentualnym powoływaniu zespołu 
powypadkowego, mimo, że nie jest to obligatoryjne. 

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. Działalność  
Gimnazjum w tym aspekcie może być przykładem dobrej praktyki. 

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

Co roku rada pedagogiczna szkoły przedstawiała projekt szkolnego programu 
wychowawczego i programu profilaktyki  radzie rodziców, która  po analizie projektu 
nie zgłaszała żadnych zmian i przyjmowała uchwałą ww. programy w ustawowym 
terminie. Uchwalanie programów: wychowawczego i profilaktyki następowało 
uchwałami Rady do 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.  
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Program ten posiadał szczegółowy harmonogram działań wychowawczych 
określający: treść zadania, sposoby i terminy realizacji  oraz adresatów i osoby 
odpowiedzialne. 

Program profilaktyki Gimnazjum  został skonstruowany w oparciu o diagnozę 
środowiska szkolnego tj.- dokumentację pedagoga i psychologa oraz 
wychowawców, wnioski z obserwacji nauczycieli i innych pracowników szkoły, 
analizę frekwencji i sytuacji problemowych. Celem ogólnym programu było 
przygotowanie młodzieży do aktywnego i odpowiedzialnego życia. Jako główne 
obszary działań profilaktycznych uznano: zachowania ryzykowne, funkcjonowanie 
społeczne i niepowodzenia szkolne. Program ten zawierał również harmonogram, 
oraz „kryteria sukcesów”, które pozwalały na ocenę jego realizacji. Odbiorcami 
programu profilaktyki była cała społeczność szkoły.  

W trakcie roku szkolnego nie dokonywano korekt i zmian w treści ww. programów. 
Po wejściu w życie rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświaty działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania 
narkomanii, program wychowawczy i program profilaktyki  Gimnazjum nie były 
zmieniane, ponieważ zostały dostosowane do treści tego rozporządzenia już 
podczas ich tworzenia, na początku roku szkolnego 2015/2016. 

(dowód: akta sprawy str.67-133 i 156-171i 502) 

 

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

Szkoła posiadała gotowe do realizacji programy: wychowawczy i profilaktyki, 
uchwalone przez radę rodziców, w porozumieniu z radą pedagogiczną. 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. 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. Sformułowane w szkolnym programie 
wychowawczym i profilaktyki cele i zadania umożliwiały ocenę stopnia ich realizacji. 

3. Efekty wychowania 

3.1 Podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, zawarte w szkolnym 
programie wychowawczym i programie profilaktyki omawiane były podczas 
comiesięcznych zebrań rady rodziców . 

Badania diagnostyczne i ewaluacyjne w obszarze problemów wychowawczych 
i z zakresu profilaktyki dotyczyły m.in.: 

 poczucia bezpieczeństwa i atmosfery w szkole (2014/2015 – 2016/2017) – 
badanie przygotowane i analizowane przez zespół wychowawczy, 
przeprowadzone przez wychowawców na lekcjach wychowawczych w klasach 
pierwszych i drugich; 

 profilaktyki i działań antydyskryminacyjnych w szkole (2014/2015) -  badanie 
zostało przeprowadzone w wybranych losowo klasach (3 klasy pierwsze, 3 klasy 
drugie i trzy klasy trzecie), wśród rodziców i nauczycieli w ramach ewaluacji 
wewnętrznej; 

 wpływu reklam społecznych na gotowość do działań prospołecznych 
nastolatków (2014/2015) – badanie przeprowadzone przez p. Magdalenę 
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Wybieralską, studentkę V roku psychologii na UAM w Poznaniu, za zgodą 
dyrektora szkoły i po konsultacji z zespołem wychowawczym. Badanie zostało 
przeprowadzone w klasach trzecich, a jego wyniki omówione z uczniami; 

 wyboru szkoły ponadgimnazjalnej (2015/2016) –  badanie zostało przygotowane 
i przeprowadzone przez psychologa szkolnego, a jego wyniki omówiono 
z uczniami w klasach. 

W roku szkolnym 2016/2017 szkoła przystąpiła do projektu realizowanego przez 
Fundację "Masz Szansę" w ramach zadania publicznego pt. Przeprowadzenie 
całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań 
profilaktycznych w Polsce (zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
- umowa nr MEN/2016/DWKI/1175). Celem badań jest przeprowadzenie 
wielowymiarowej diagnozy sytuacji w Polsce w zakresie profilaktyki zachowań 
ryzykownych dzieci i młodzieży oraz ocena polityki społecznej i ewaluacja 
skuteczności działań profilaktycznych, prowadząca do wypracowania rekomendacji 
dla profilaktyki w zakresie: 

 aktualnie istniejących i pożądanych uwarunkowań ekonomiczno-
organizacyjnych i prawno- administracyjnych profilaktyki w Polsce; 

 potrzeb profilaktycznych, skuteczności osiągania celów profilaktycznych 
i jakości procesu realizacji profilaktyki ukierunkowanej na: dzieci i młodzież 
w szkołach podstawowych, uczniów szkół gimnazjalnych i uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych różnych typów;  

 społeczno-kulturowych uwarunkowań działalności profilaktycznej, w tym 
zwłaszcza roli uczestników społeczności szkolnej i jej otoczenia: nauczycieli, 
rodziców, personelu szkoły, reprezentantów społeczności lokalnych. 

Rezultatem badań będzie rekomendowany przez ekspertów model działań 
profilaktycznych w Polsce, bazujący na wynikach badań. 

Monitorowanie oraz  oceny efektów działań wychowawczych i profilaktycznych 
w Gimnazjum dokonywano także na podstawie: 

 bieżącej analizy sytuacji uczniów - wyniki nauczania, uwagi, frekwencja 
(e-dziennik); 

 obserwacji zachowania uczniów podczas przerw, zajęć lekcyjnych i uroczystości 
szkolnych; 

 informacji uzyskiwanych od wychowawców, nauczycieli i rodziców; 

 informacji uzyskiwanych od kuratorów sądowych pełniących nadzór nad 
uczniami; 

 analizy frekwencji na zajęciach wyrównawczych; 

 analizy podejmowanych działań przez zespoły przedmiotowo – zadaniowe. 

Dyrektor szkoły  oceniała realizację programu wychowawczego i profilaktycznego 
również na podstawie sprawozdań i wniosków z wynikających z prowadzonego 
nadzoru pedagogicznego. 

 Wymiernym efektem realizowanych w Szkole programów jest: 

 zmniejszenie liczby zdarzeń wymagających interwencji policji w szkole; 

 zmniejszenie liczby zgłoszeń do Sądu Rodzinnego dotyczących zagrożenia 
demoralizacją; 

 mniejsza liczba aktów wandalizmu w szkole (niszczenie mienia); 

 brak zgłoszeń dotyczących kradzieży cudzego mienia; 

 zwiększająca się liczba uczniów gotowych do pracy w ramach wolontariatu 
szkolnego; 
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 liczny udział młodzieży w imprezach organizowanych przez szkołę na rzecz 
społeczności lokalnej. 

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Śremie (pozyskanych w trybie 
art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli3), dotyczących interwencji podejmowanych na terenie Gimnazjum w okresie 
od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku stwierdzone przez Policję 
zdarzenia patologiczne, z udziałem uczniów Gimnazjum, miały jednostkowy 
charakter. Liczba zdarzeń w których przejawiano zachowania problemowe i liczb 
uczniów była następująca: agresja wobec innych (groźby, bójki i pobicia bez 
poważnych konsekwencji zdrowotnych) - jedno zdarzenie w 2014 r. i dwa w 2016 r., 
agresja skierowana na dorosłych -  jedno zajście w 2014r., używanie środków 
odurzających - jedno zdarzenie w 2014 r. cyberprzemoc, - po jednym zdarzeniu 
rocznie, w latach 2015 i 2016. 

  (dowód: akta kontroli, str.241) 

Uczniowie i ich rodzice zostali zapoznani z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 
poprzez informacje od wychowawcy na zebraniach w oddziałach klasowych, na 
początku każdego roku szkolnego.  

 (dowód: akta kontroli, str.156-161) 

Z przeprowadzonego badania ankietowego wynika, że: 91,8% rodziców uważa, iż to 
na nich spoczywa główny ciężar wychowania ucznia. Rodzice wskazali (60,3%), że 
należy wzmocnić wartości wychowawcze w zakresie poszanowania wartości 
i godności ludzkiej. Zdaniem rodziców, w realizowanym przez szkołę programie 
profilaktyki należy wzmocnić działania w zakresie sposobów przeciwstawiania się 
presji rówieśniczej (43,8.% odpowiedzi w ankietach) oraz przeciwstawienie różnym 
formom agresji ( 47,9%).  

W zakresie wartości wychowawczych w szkole należałoby wdrożyć działania 
kształtujące: uczciwość, szczerość prawdomówność (według 48,1% uczniów 
Gimnazjum i 21,9% rodziców), poszanowanie wartości i godności ludzkiej  (54,4%  
uczniów i 60,3%  rodziców), sprawiedliwość i tolerancję (59,5% uczniów i 30,1% 
rodziców). 

(dowód: akta kontroli, str.43-46) 

3.2 Wyniki klasyfikacyjne uczniów z lat 2014/2015 i 2015/2016 wskazują wzrost 
średniej ocen uczniów oraz zwiększenie się liczby wzorowych ocen zachowania. 
Zwiększyła się także liczba uczniów promowanych z wyróżnieniem oraz zmniejszyła 
drugoroczność. Jednakże, mimo szerokiej współpracy szkoły z rodzicami, 
kuratorami i sądem rodzinnym, obserwuje się zwiększanie absencji szkolnej. 

W ankietach 77,2% uczniów Gimnazjum stwierdziło, że zna zasady oceniania 
zachowania w szkole i uważa, że ich zachowanie było oceniane sprawiedliwie i 
odpowiadało ocenie, na jaką według siebie zasługiwali. Natomiast według 62%  
uczniów, zachowanie pozostałych uczniów klasy było oceniane sprawiedliwie i w 
pełni odpowiadało ocenom, na jakie sobie zapracowali. 

Uczniowie Szkoły  w ankietach podali, że lubią chodzić do swojej szkoły: 29,1% (tak) 
i 46,8% (raczej tak).  

(dowód: akta kontroli str.43-46) 

                                                      
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

W Szkole uczniowie oraz ich rodzice, na początku każdego roku szkolnego, byli 
zapoznawani z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania zachowania. Z analizy 
klasyfikacji końcowo-rocznych z lat szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 wynika, 
że uczniowie uzyskują coraz wyższe oceny w nauce i zachowaniu. Nie wzrasta 
natomiast  wskaźnik frekwencji i coraz więcej uczniów opuszcza zajęcia szkolne. 
Dzieje się tak mimo dobrej współpracy szkoły z rodzicami oraz różnymi 
organizacjami i instytucjami.  

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 Kontroli, 
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, 10 lipca 2017 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler: 

Jan Kołtun 
doradca prawny  

 

Dyrektor 
 z up. Grzegorz Malesiński 

wicedyrektor 
 

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