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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/027 – System awansu zawodowego nauczycieli1.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Paweł Rakowski, starszy inspektor k. p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/147/2017 
z dnia 18 października 2017 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Prof. Władysława Szafera w Brzozowie (dalej Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Żak, Dyrektor Szkoły od dnia 25 sierpnia 2016 r. 

Poprzednio funkcję tą pełniła Pani Barbara Golonka. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W latach 2015-2017 nauczyciele Szkoły starający się o uzyskanie stopnia 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego spełnili wymagania określone w § 7 
i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 1 marca 2013 r. 
w  sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli2. Wprowadzone 
przez nich zmiany do procesu nauczania były trwałe, m.in. kontynuowano zadania 
realizowane w okresie poprzedzającym uzyskanie stopnia awansu zawodowego. 
Uzyskane w ramach awansu zawodowego kompetencje wpływały na jakość procesu 
nauczania oraz rozwój zawodowy nauczycieli. Pomimo tego, w ocenie NIK, 
prowadzone w Szkole postępowania w sprawie nadania nauczycielom stopni 
awansu zawodowego nie były w pełni rzetelne. W Szkole wprowadzono 
mechanizmy motywujące nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju 
zawodowego. Wszyscy nauczyciele Szkoły uczestniczyli w latach szkolnych 
2015/2016 i 2016/2017 w doskonaleniu zawodowym. 

Działania Dyrektora Szkoły mające na celu podniesienie, jakości pracy polegały na 
organizowaniu dodatkowych form kształcenia oraz powołaniu Zespołów 
przedmiotowych, w ramach działalności, których nauczyciele mieli możliwość 
wymiany wiedzy nabytej na zewnętrznych szkoleniach, jak i doświadczeń z własnej 
pracy. Zarówno nauczyciele mianowani, jak i dyplomowani po zakończeniu stażu 
kontynuowali prowadzenie zajęć dodatkowych i uczestniczyli w przygotowywaniu 
uczniów do różnych konkursów, a ponadto aktywnie uczestniczyli w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, w tym w szczególności pięciu nauczycieli 
w okresie odbywania stażu lub bezpośrednio po jego zakończeniu ukończyło studia 
podyplomowe. 

NIK stwierdziła odstępstwa od obowiązujących zasad postępowania w zakresie 
dotyczącego nadawania stopni awansu zawodowego nauczycielom, bowiem 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą – lata 2015/2016 – 2017/2018 (do czasu kontroli NIK oraz okres wcześniejszy, jeżeli ma wpływ na 
kontrolowaną działalność.  
2 Dz.U. z 2013, poz. 393 
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nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego nie realizowali 
zajęć otwartych.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego. 

1. Szkoła jest publiczną szkoła podstawową, do której w okresie objętym kontrolą 
tj. w latach szkolnych 2015/2016 - 2016/2017 (do 31 grudnia 2017 r.) uczęszczało 
odpowiednio: 
- na dzień 30 września 2015 r. - 537 uczniów, 
- na dzień 30 września 2016 r. – 518 uczniów, 
- na dzień 30 września 2017 r. – 724 uczniów. 

Uczniowie ci uczęszczali w roku szkolnym: 
- 2015/2016 do 31 oddziałów, 
- 2016/2017 do 29 oddziałów, 
- 2017/2018 do 40 oddziałów. 

Szkoła w okresie objętym kontrolą zatrudniała od 65 do 98 nauczycieli, w tym na 
dzień: 
- 30 września 2015 r. – 65, 
- 30 września 2016 r. – 68, 
- 30 września 2017 r. – 98. 

Struktura zatrudnienia nauczycieli ze względu na stopień awansu zawodowego 
w okresie objętym kontrola przestawiała się następująco: 
- na dzień 30 września 2015 r.: 43 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 9 – mianowanego, 12 – kontraktowego oraz jeden - stażysty, 
- na dzień 30 września 2016 r.: 43 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 8 – mianowanego, 14 – kontraktowego oraz trzech - stażysty, 
- na dzień 30 września 2017 r.: 65 nauczycieli posiadało stopień nauczyciela 
dyplomowanego, 14 - mianowanego, 18 - kontraktowego oraz jeden - stażysty. 

Wzrost liczby uczniów oraz oddziałów i zatrudnienia nauczycieli w Szkole w roku 
szkolnym 2017/2018 spowodowany był z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe3 oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe4. 

(dowód:  akta kontroli str. 5-15, 623-643) 

2. W latach 2014/2015-2016/2017 (do końca sierpnia 2017 r.) w Szkole czterech 
nauczycieli ukończyło staże na stopień nauczyciela mianowanego, a dwóch na 
stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Każdy z nauczycieli, który w okresie objętym kontrolą ukończył staż na stopień 
zawodowy nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, uzyskał pozytywną 
ocenę dorobku zawodowego. 

(dowód:  akta kontroli str. 644-665) 

Staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego w roku szkolnym 2014/2015 
ukończyło dwóch nauczycieli, w roku szkolnym 2015/2016 jeden nauczyciel i w roku 
szkolnym 2016/2017 jeden nauczyciel. W roku szkolnym 2016/2017 dwóch 

                                                      
3 Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. 
4 Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm. 
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nauczycieli ukończyło staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. 
Wszyscy nauczyciele pozytywnie ukończyli postępowania kwalifikacyjne w sprawie 
nadania awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 16-23) 

Badaniami kontrolnymi objęto rozpoczęcie, przebieg i zakończenie stażu na kolejne 
stopnie awansu zawodowego sześciu nauczycieli, którzy w roku szkolnym 
2014/2015 i 2016/2017 uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego. 
Ustalono, iż nauczyciele dopuszczeni do odbywania stażu spełniali warunki 
w zakresie wykształcenia, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu 
kształcenia nauczycieli5. 

(dowód: akta kontroli str. 30-46, 47-58, 344-345) 

Nauczyciele ubiegający się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego, stosownie do zapisów § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, rozpoczynali staże po 
złożeniu do Dyrektora Szkoły właściwych wniosków, do których załączone były 
Plany rozwoju zawodowego. Dyrektor zatwierdzał wnioski w terminie 30 dni od 
rozpoczęcia zajęć w danym roku szkolnym (zgodnie z § 3 ust. 3 wskazanego 
rozporządzenia).  
W okresie objętym kontrolą nie było przypadków zwrotu lub korekty przez Dyrektora 
Szkoły przedłożonych przez nauczycieli planów rozwoju zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 60-340) 

Nauczycielom odbywającym staże na stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego, w każdym przypadku, stosowanie do zapisów art. 9c ust. 4 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, przydzielono opiekuna stażu i każdy 
z przydzielonych opiekunów spełniał wymagania określone w powołanym przepisie 
w zakresie odpowiedniego stopnia awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 60-340) 

Nauczyciele ubiegający się o kolejny stopień awansu zawodowego spełniali 
warunek określony w art. 9d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, w zakresie 
wymaganego okresu, od uzyskania poprzedniego stopnia awansu zawodowego, 
w szczególności nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego legitymowali się, co najmniej pięcioletnim stażem pracy, 
a w przypadku ubiegania się o stopień awansu zawodowego nauczyciela 
dyplomowanego w każdym przypadku upłynął, co najmniej roczny okres od 
uzyskania poprzedniego awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 47-58) 

Stosownie do zapisów § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli, każdy z nauczycieli, który w okresie 
objętym kontrolą ukończył staż na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 
w terminie 30 dni od jego ukończenia przedłożył Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie 
z jego realizacji. Dyrektor dokonał oceny dorobku zawodowego nauczycieli za okres 
stażu, w terminie 21 dni od dnia złożenia sprawozdania (zgodnie z art. 9c ust. 6 
ustawy Karta Nauczyciela). 

(dowód: akta kontroli str. 60-340) 

                                                      
5 Dz.U. z 2015, poz. 1264 j.t. 
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W Szkole zatrudniony był psycholog, a nauczycielom odbywającym staże 
zapewniono możliwość korzystania z pomocy poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. 
Nauczyciele korzystali z pomocy tej poradni m.in. przy przygotowywaniu zajęć 
rewalidacyjnych. Ponadto nauczycielom zapewniono także możliwość uczestnictwa 
w szkoleniach w zakresie analizy opinii i orzeczeń poradni oraz różnych 
warsztatach, szkoleniach i konferencjach. 

(dowód: akta kontroli str. 449-451) 
 

4. Dyrektor Szkoły stosownie do zapisów § 24 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego6, 
prowadził obserwację zajęć edukacyjnych. 
Obserwacja zajęć prowadzona była w ramach ewaluacji wewnętrznej, o której mowa 
w § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, a fakt 
przeprowadzenia obserwacji dokumentowany był Kartą hospitacji. 
Nauczyciele odbywający staż składali sprawozdania z jego realizacji w terminie 
określnym w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopnia awansu 
zawodowego przez nauczycieli, tj. do 5 dni od dnia zakończenia stażu. 
W przypadku każdego z nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela 
mianowanego, stosowanie do zapisów § 5 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, opiekun stażu przedstawiał 
Dyrektorowi Szkoły projekt oceny dorobku zawodowego, a w przypadku nauczycieli 
odbywających staże na nauczyciela dyplomowanego, Dyrektor Szkoły zasięgał 
opinii Rady Rodziców (art. 9c ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela). 

(dowód: akta kontroli str. 24-42, 341-343) 

Oceny dorobku zawodowego nauczycieli, którzy w okresie objętym kontrolą 
odbywali staże na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego były sporządzane 
na podstawie dokumentacji ich dorobku zawodowego. Dyrektor Szkoły dokonując 
tych ocen badał spełnienie przez nich w okresie odbywania stażu wymagań 
określonych w rozporządzeniu sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego 
przez nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 24-42)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 

1. W okresie objętym kontrolą w Szkole dwóch nauczycieli odbywało staż na 
nauczyciela dyplomowanego, ale żaden z nich nie prowadził zajęć otwartych, co 
było wymagane przepisem § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, 
zgodnie z którym nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień 
nauczyciela dyplomowanego, w okresie odbywania stażu powinien w szczególności 
wykazać się umiejętnością dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi 
nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla 
nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych i prowadzenie zajęć dla 
nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych 
zajęć. 
W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Dyrektor Szkoły podał, że sposób realizacji 
zadań w okresie stażu jest różnorodny i zależny od nauczyciela. Obowiązujące 
w kontrolowanym okresie przepisy nie definiowały pojęcia zajęcia otwarte, natomiast 
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym 
przez prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, 

                                                      
6 Dz.U. z 2015, poz. 1270 
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prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego lub innych zajęć, to zapis dotyczący wymagań do uzyskania stopnia 
nauczyciela dyplomowanego. Stopień realizacji tego wymagania ocenia komisja 
powołana przez Kuratora Oświaty. 

(dowód: akta kontroli str.620-622, 668) 

2. W Planach rozwoju zawodowego nauczycieli nie wskazywano terminów realizacji 
poszczególnych zadań i posługiwano się bardzo ogólnymi stwierdzeniami typu: cały 
okres stażu, w ciągu całego roku szkolnego, a w zakresie form realizacji zadań 
dotyczących tworzenia własnego warsztatu pracy stwierdzono zapis: śledzenie stron 
internetowych. 

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Dyrektor Szkoły podał: plany rozwoju 
zawodowego nauczycieli zatwierdzał poprzedni dyrektor. Zgodnie z zapisem art. 9c 
ust. 3 KN nauczyciel realizuje własny Plan rozwoju uwzględniający wymagania 
stawiane nauczycielowi. Przepisy nie określają wzoru planu rozwoju zawodowego 
i konkretnych jego zapisów. Pewne zadania wykonywane w szkole nie dadzą się 
zaplanować dokładnie, a wykonywane są długofalowo. 

(dowód: akta kontroli str. 667) 

W Szkole postępowania w sprawie nadania nauczycielom stopni awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego prowadzone były nie 
w pełni rzetelnie. Wpływ na to miał fakt, iż pomimo odbywania w okresie objętym 
kontrolą przez dwóch nauczycieli, staży na nauczyciela dyplomowanego, żaden 
z ich nie prowadził zajęć otwartych, a ponadto w przedkładanych planach rozwoju 
zawodowego nauczyciele posługiwali się bardzo ogólnymi stwierdzeniami 
dotyczącymi zarówno terminów, jak i samych form realizacji poszczególnych zadań 
założonych w tym planie. 

 

2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na działalność 
Szkoły.  

1. Dyrektor Szkoły nie prowadził diagnozy wpływu awansu zawodowego nauczycieli, 
którzy uzyskali stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, na jakość 
pracy Szkoły. 
W Szkole, w okresie objętym kontrolą prowadzono ewaluacje wewnętrzne, o których 
mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. 
Przedmiotem ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w Szkole było: 

- rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, 

- kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, 
- wspomaganie uczniów w rozwoju, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 

W Szkole w okresie objętym kontrolą nie prowadzono ewaluacji zewnętrznych. 
(dowód: akta kontroli str. 348-418) 

Szkoła w latach 2014/2015 – do momentu rozpoczęcia kontroli NIK była 
przedmiotem czterech kontroli zewnętrznych, ale żadna z nich nie obejmowała 
zagadnień będących przedmiotem niniejszej kontroli (trzy z nich zostały 
przeprowadzone przez Sanepid, a jedna przez Kuratorium Oświaty i dotyczyła 
prowadzenia świetlicy szkolnej). 

(dowód: akta kontroli str. 346-347, 452-455) 

W 2017 roku została przeprowadzona przez Dyrektora Szkoły Diagnoza potrzeb 
rozwojowych Szkoły, ale jej tematyka również nie obejmowała wpływu awansu 
zawodowego nauczycieli, na jakość pracy Szkoły. 
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(dowód: akta kontroli str. 548-558) 

2. Prowadzone w Szkole ewaluacje wewnętrzne oraz kontrole zewnętrzne nie 
obejmowały zagadnień związanych z wpływem awansu zawodowego nauczycieli na 
poprawę jakości pracy szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 369-418) 

Dwóch nauczycieli uzyskało awans na stopień nauczyciela dyplomowanego 
(w dniach 21 i 24 sierpnia 2017 r.) i każdy z nich w okresie odbywania stażu 
(w ostatnim roku) ukończył studia podyplomowe. 
Nauczyciele ci zadeklarowali, iż w okresie od 1 września 2017 r. w ramach działań 
służących podniesieniu pracy szkoły zrealizowali od czterech do pięciu zadań7. 
Według informacji uzyskanych od nauczycieli, którzy uzyskali w miesiącu sierpniu 
2017 r. stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, po uzyskaniu 
stopnia awansu zawodowego uczestniczyli oni w różnych formach doskonalenia 
zawodowego (od jednej do dwóch)8. 
Nauczyciele ci wykorzystywali w swojej pracy technologie komunikacyjną oraz 
informatyczną na potrzeby prowadzonych zajęć, poprzez wykorzystanie internetu 
oraz w celu organizowania własnego warsztatu pracy9. 
Każdy z tych nauczycieli realizował jedno zadanie określone w § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 
2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli. Nauczyciele ci po ukończeniu stażu realizowali zadania w zakresie 
pogłębiania wiedzy10, przy czym w stosunku do ostatniego roku odbywania stażu 
aktywność w tym zakresie uległa obniżeniu w przypadku jednego z nauczycieli, 
który w ostatnim roku odbywania stażu odbył osiem szkoleń, a do końca grudnia 
2017 r. jedno, natomiast każdy z nich w ostatnim roku odbywania stażu ukończył 
studia podyplomowe. 
Jeden z nauczycieli, którzy w sierpniu 2017 r. uzyskali stopień nauczyciela 
dyplomowanego w ostatnim roku odbywania stażu przeprowadził zajęcia 
w obecności Dyrektora Szkoły, natomiast żaden nie przeprowadził zajęć otwartych, 
o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli (ani w ostatnim roku stażu, ani też do końca 
grudnia 2017 r.). 
Zarówno w ostatnim roku stażu, jak i w pierwszym roku po jego ukończeniu jeden 
z nauczycieli realizował zadania określone w § 8 ust 2 pkt 4 lit. a, natomiast drugi 
z nauczycieli realizował te zadania jedynie w ostatnim roku odbywanego stażu. 
W ostatnim roku stażu nauczyciele, którzy uzyskali tytuł nauczyciela 
dyplomowanego realizowali zadania określone w § 8 ust 2 pkt 4 lit. c11, a po jego 
zakończeniu tylko jeden kontynuował działalność w tym zakresie, realizując jedno 
zadanie. 
Nauczyciele dyplomowani zadeklarowali, iż w ostatnim roku stażu realizowali dwa 
oraz cztery zadania określone w § 8 ust 2 pkt 4 lit. d, a po jego zakończeniu 
odpowiednio jedno oraz dwa, a ponadto jeden z nauczycieli nie wskazał żadnych 
znaczących osiągnięć zawodowych, natomiast drugi jedno12. 

(dowód: akta kontroli str. 669-675) 

W grupie nauczycieli mianowanych, którzy ukończyli staże w okresie objętym 
kontrolą (w latach 2014/2015 – 2015/2016 – łącznie trzech z czterech nauczycieli), 

                                                      
7 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,  
8 Zgodnie z § 8 ust. ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, 
9 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  
10 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  
11 Odpowiednio jedno oraz dwa zadania 
12 § 8 ust 2 pkt 4 lit e rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
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w pierwszym roku po ukończeniu stażu, kontynuowało działalność na rzecz 
podniesienia jakości pracy szkoły poprzez udział w posiedzeniach rady 
pedagogicznej, udział w pracach zespołów przedmiotowych i celowych, 
wychowawczych i do spraw integracji, pełnienie funkcji lidera zespołu edukacji 
wczesnoszkolnej oraz udział w pracach komisji konkursów przedmiotowych 
i szkolnych egzaminów gimnazjalnych, a także prowadzenie szkoleń dla nauczycieli 
i pełnienie funkcji wychowawcy klasy, odbycie studiów podyplomowych, 
prowadzenie zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych, organizowaniu konkursów. 

(dowód: akta kontroli str. 400) 

Zakres realizacji zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, w przypadku jednego 
z nauczycieli uległ zwiększeniu o podjęcie pracy w zespole ds. integracji, natomiast 
w pozostałym zakresie realizowane zadania nie uległy zmianie w okresie odbywania 
ostatniego roku stażu oraz w pierwszym roku po jego zakończeniu. 
W przypadku nauczyciela, który ukończył staż w 2017 roku, zakres jego działań 
w określony w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli uległ zwiększeniu, bowiem w ostatnim roku stażu był 
on członkiem zespołu ds. integracji, a po zakończeniu stażu i uzyskaniu tytułu 
nauczyciela mianowanego został dodatkowo członkiem zespołu pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 
Z czterech nauczycieli, którzy ukończyli staże na nauczyciela mianowanego, dwóch 
ukończyło studia podyplomowe w ostatnim roku realizowanego stażu oraz jeden 
w pierwszym roku po jego zakończeniu13, a ponadto każdy z tych nauczycieli 
w pierwszym roku po ukończeniu stażu kontynuował działania określone w § 7 ust. 2 
pkt 1 oraz § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli, przy czym w jednym przypadku wzrosła ilość zadań 
z jednego do dwóch. 
Trzech z czterech nauczycieli, którzy ukończyli staże na nauczyciela mianowanego 
zadeklarowało, iż po ukończeniu stażu nie realizowali zadań określonych w § 7 ust. 
2 pkt 3 oraz § 7 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli. 
Ponadto trzech z czterech nauczycieli, którzy ukończyli staże na nauczyciela 
mianowanego zadeklarowało, iż nie brało udziału w przygotowywaniu uczniów do 
udziału w zawodach lub konkursach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym, 
ani też żaden z nich nie brał udziału we wdrażaniu innowacji pedagogicznych. 
Każdy z nauczycieli zarówno w ostatnim roku stażu, jak i pierwszym roku po jego 
ukończeniu prowadził zajęcia dodatkowe w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 
Szkoła dysponuje jednym komputerem, który jest do dyspozycji nauczycieli 
(komputer ten znajduje się w bibliotece szkolnej). 

(dowód: akta kontroli str. 676-690) 

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

Analiza zakresu realizacji wybranych zadań w trakcie odbywania staży na stopnie 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz w okresie 
następujących po uzyskaniu tych stopni wskazuje na pozytywne oddziaływanie 
awansu zawodowego nauczycieli na działalność dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczą Szkoły. Pomimo, iż w przypadku części nauczycieli, upłynął stosunkowo 
krótki okres od momentu uzyskania awansu zawodowego (sierpień 2017 r.), 
nauczycieli ci podjęli działania mające na celu poprawę, jakości pracy Szkoły, w tym 

                                                      
13 § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,  
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uczestniczyli w szkoleniach oraz podejmowali działania służące doskonaleniu 
warsztatu własnej pracy. 

 

3. Zapewnienie warunków do rozwoju zawodowego 
i awansu zawodowego.  

1. W latach 2015 – 2017 Projekty planów finansowych dla Szkoły zakładały 
w rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli środki w następującej 
wysokości: 
- 2015 rok – 27 tys. zł, 
- 2016 rok – 29,5 tys. zł, 
- 2017 rok - 27 tys. zł. 
Według uchwał Rady Miejskiej w Brzozowie Szkole w latach 2015 – 2017 przyznano 
na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli środki w następującej 
wysokości: 
- 2015 rok – 6.3 tys. zł, co stanowiło 24% kwoty założonej w Projekcie planu 
finansowego Szkoły w rozdziale 80146, 
- 2016 rok – 1.9 tys. zł, co stanowiło 7% kwoty założonej w Projekcie planu 
finansowego Szkoły w rozdziale 80146, 
- 2017 rok – 5.5 tys. zł, co stanowiło 21% kwoty założonej w Projekcie planu 
finansowego Szkoły w rozdziale 80146. 

W poszczególnych latach wykonanie planu wydatków, w zakresie dokształcania 
i doskonalenia nauczycieli Szkoły przedstawiało się następująco: 
2015 rok – 6.123 zł, 
2016 rok – 1.468 zł, 
2017 rok – 271 zł. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że niewykorzystana w 2016 roku kwota wydatków 
spowodowana była odmową przeprowadzenia zarezerwowanego szkolenia, 
ponieważ termin szkolenia został wyznaczony na drugą połowę grudnia. 

(dowód: akta kontroli str. 461, 615-616) 

W kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2017/2018 Dyrektor Szkoły 
wyjaśnił: Większość szkoleń jest zaplanowana na okres styczeń – kwiecień 2018 r. 
Takie terminy szkoleń spowodowane są uchwaleniem przez sejm nowego pakietu 
ustaw oświatowych, do których dyrektor dostosowuje zakres wiedzy i umiejętności 
nauczycieli, a ponadto ze względu na organizację pracy roku szkolnego nauczyciele 
sugerują, że najlepszym okresem korzystania z form doskonalenia zawodowego jest 
pierwszy kwartał roku kalendarzowego. 

(dowód: akta kontroli str. 716) 

W dniach 28 listopada 2014 r., 12 listopada 2015 r., 29 listopada 2016 r. oraz 29 
listopada 2017 r.– Dyrektor Szkoły, działając na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków14 wystąpił do 
Burmistrza Miasta Brzozowa o uwzględnienie w planie finansowym wydatków na 
doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, na kolejne lata w wysokościach 
odpowiednio: 12.000 zł, 14.500 zł, 24.600 zł i 51.200 zł. 
                                                      
14 Dz.U. z 2015, poz. 1973 
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(dowód: akta kontroli str. 461-487, 695-696) 

2. W latach 2015/2016 – 2016/2017 mianowani i dyplomowani nauczyciele, poza 
szkoleniami organizowanymi przez Radę Pedagogiczną, uczestniczyli przeciętnie 
w 5,8 różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym w roku szkolnym 
2015/2016 około 2,6 i w roku szkolnym 2016/2017 – około 3,2. 
W latach 2015/2016 – 2016/2017 każdy z nauczycieli uczestniczył w 5 szkoleniach 
Rady Pedagogicznej, które były finansowane ze środków organu prowadzącego, 
a ponadto nauczyciele korzystali z portali edukacyjnych, literatury fachowej oraz 
doskonalenia własnych umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej, 
a także brali udział w pracach zespołów przedmiotowych i zadaniowych. 
Nauczyciele stażyści oraz kontraktowi, poza szkoleniami organizowanymi przez 
Radę Pedagogiczną nie uczestniczyli w innych formach szkolenia zawodowego. 
W okresie tym, 3 osoby nie brały udziału w szkoleniach (jedna z uwagi na 
długotrwałą nieobecność w pracy oraz dwie z uwagi na zatrudnienie w wymiarze 2 
godzin tygodniowo). 

(dowód: akta kontroli str. 717-739) 

3. Żaden z nauczycieli mianowanych, ani dyplomowanych zatrudnionych w Szkole 
w roku szkolnym 2015/2016, kontynuujących zatrudnienie w roku szkolnym 
2017/2018: 
- nie został wpisany na listę rzeczoznawców do spraw podręczników szkolnych, 
o której mowa w art. 22an ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty15, 
- nie uzyskał wpisu do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 
ustawy o systemie oświaty, 
- nie brał udziału w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów prowadzonym przez 
okręgową komisję egzaminacyjną, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy 
o systemie oświaty, 
- nie podjął studiów doktoranckich, ani też nie uzyskał stopnia naukowego doktora, 
- nie uzyskał wpisu na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego, o której 
mowa w art. 9g ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

Ponadto żadnemu z nauczycieli zatrudnionych w Szkole nie powierzono funkcji 
doradcy metodycznego, o którym mowa w § 24 - § 25 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia 
nauczycieli16. 
W Szkole zatrudniony był jeden nauczyciel, który w 2010 roku uzyskał wpis na listę 
ekspertów do spraw awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 617-619) 

Wśród grupy 42 nauczycieli, którzy byli zatrudnieni w Szkole, posiadających stopień 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w roku szkolnym 2015/2016, którzy 
kontynuowali zatrudnienie w Szkole w roku szkolnym 2017/2018 czterech podjęło 
działania rozwojowe (oprócz uczestnictwa w zespołach zadaniowych 
i przedmiotowych, samokształcenia, korzystania z literatury fachowej oraz 
korzystania z portali edukacyjnych). 

(dowód: akta kontroli str. 543-546, 717-739) 

W latach 2015/2016 – 2016/2017 pięciu nauczycieli w Szkole ukończyło studia 
podyplomowe i każdy z nich złożył wniosek o dofinasowanie, lecz żaden ze 
złożonych wniosków nie został rozpatrzony pozytywnie. 
W kwestii dofinansowania uczestnictwa nauczycieli odbywających staże 
w szkoleniach zewnętrznych, Dyrektor Szkoły wyjaśnił: nauczyciele starający się 

                                                      
15 Dz.U. z 2017, poz. 2198 ze zm. 
16 Dz. U. z 2016 r., poz. 1591 
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o dofinansowanie studiów podyplomowych starali się o uzyskanie dodatkowych 
kwalifikacji zawodowych. Szkoła zgodnie z wymogami podstawy programowej 
posiada w pełni wykwalifikowaną kadrę i dyrektor nie potrzebuje nauczycieli z innym 
rodzajem kwalifikacji. Ze względu na zmniejszającą się ilość dzieci oraz reformę 
systemu edukacji, nauczyciele w celu utrzymania stanowisk pracy starają się 
o dodatkowe podnoszenie kwalifikacji. Otrzymana kwota na dokształcanie 
i doskonalenie od organu prowadzącego wystarcza jedynie na doskonalenie 
umiejętności pracy nauczycieli bezpośredniej pracy z dziećmi i pozwala na 
przeszkolenie większej grupy zainteresowanych. Gdyby dyrektor otrzymał ustawowe 
środki na dokształcanie na pewno nauczyciele ci otrzymaliby dofinansowanie. 

(dowód: akta kontroli str. 563-567, 576) 

4. Udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli, po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego, w relacji do stanu z okresu odbywania stażu, zbadano na próbie 
15 nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego przed rokiem szkolnym 
2015/2016 i kontynuowali zatrudnienie w Szkole w roku szkolnym 2017/2018. 
W okresie odbywania stażu nauczyciele ci uczestniczyli w różnych formach 
doskonalenia zawodowego (od 3 do 9), natomiast w roku szkolnym 2017/2018 jeden 
z nich nie brał udziału w jednej formie doskonalenia zawodowego, natomiast, każdy 
z tych nauczycieli zadeklarował, iż korzysta z portali edukacyjnych, literatury 
fachowej, a także, iż w ramach działania zespołów przedmiotowych i zadaniowych 
bierze udział w wymianie informacji i doświadczeń z innymi nauczycielami. 

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 717-739) 

W kwestii doskonalenia zawodowego nauczycieli dyplomowanych – Dyrektor Szkoły 
wyjaśnił: nauczyciele, którzy byli zatrudnieni w Szkole w stopniach nauczyciela 
dyplomowanego w latach 2015/2016 – 2016/2017 nie podejmowali działań 
służących dalszemu rozwojowi zawodowemu, to osoby, które odeszły na emeryturę 
oraz jedna osoba w wieku emerytalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 692) 

5. Według wyjaśnień Dyrektora Szkoły, celem motywowania nauczycieli do dalszego 
rozwoju zawodowego, nagradzał on nauczycieli w formie nagród lub też zgłoszeń do 
nagród burmistrza oraz promował osoby podejmujące się szkoleń, a także 
wskazywał na konieczność aktualizowania i poszerzania wiedzy, zdobywanie 
nowych umiejętności, zapoznawanie z ofertą szkoleń, a także ułatwianie samego 
uczestnictwa w szkoleniach poprzez organizowanie zastępstw i zwracanie kosztów 
uczestnictwa w szkoleniach, a także wyróżnieniem nauczycieli nagrodami dyrektora 
i burmistrza. 

(dowód: akta kontroli str. 488-490, 561-562, 573-575) 

W kwestii wpływu awansu zawodowego, na jakość pracy Dyrektor Szkoły wyjaśnił, 
że wpływ awansu zawodowego nauczycieli, na jakość pracy Szkoły może 
przedstawić w trzech aspektach: 

a) udział nauczycieli w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym, 
b) aktywność nauczyciela w okresie stażu w organizacji działań określonych 

w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela, tj. organizacji zajęć i imprez 
dodatkowych dla uczniów w ramach 40 – godzinnego tygodnia pracy, 

c) stosowanie nowoczesnych metod nauczania na lekcjach w odniesieniu do 
realizacji podstawy programowanej. 

Informuję, iż w odniesieniu do pkt a i b nauczyciel odbywający awans zawodowy na 
poszczególne stopnie aktywnie i z własnej inicjatywy realizuje wymienione zadania. 
W stosunku do pkt c awans zawodowy moim zdaniem nie ma wpływu na zmianę, 
jakości i formy pracy szkoły, które stałyby się trwałym elementem ich pracy 
w następnych latach. 
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(dowód: akta kontroli str. 547) 

 
Ponadto celem motywowania nauczycieli, udzielania sobie wzajemnie pomocy 
i wymiany doświadczeń zawodowych oraz dzielenia się wiedzą zdobytą na 
indywidualnych szkoleniach w Szkole powołano osiem Zespołów przedmiotowych 
i zadaniowych. 

(dowód: akta kontroli str. 572) 

W Szkole zatrudnionych było 98 nauczycieli (na dzień 30 września 2017 r.), z czego 
65 dyplomowanych. 
Spośród grupy nauczycieli dyplomowanych według informacji uzyskanej od 
Dyrektora Szkoły, 3 spełniło warunek określony w art. 9i ustawy Karta Nauczyciela 
w zakresie 20 letniego okresu pracy w zawodzie nauczyciela oraz 10 letniego 
okresu zatrudnienia, jako nauczyciel dyplomowany, a także posiadania znaczącego 
i uznanego dorobku zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 571) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły nie występował o nadanie tytułu 
honorowego profesora oświaty. 

(dowód: akta kontroli str. 559-560, 569-570) 

W sprawie podejmowania działań celem nadania tytułu honorowego profesora 
oświaty nauczycielom zatrudnionym, Dyrektor Szkoły wyjaśnił, iż nie podejmował 
takich czynności, gdyż jest to zadanie organu sprawującego nadzór. 

(dowód: akta kontroli str. 561-562) 

 

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

 

W Szkole zapewniono warunki do rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.  

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 z różnych form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego skorzystało każdy z nauczycieli zatrudnionych 
w Szkole, a każdy z nauczycieli odbywających staże na nauczyciela mianowanego 
i dyplomowanego realizował założone w Planie rozwoju zawodowego działania. 
Dyrektor Szkoły we właściwy sposób motywował nauczycieli do dalszego rozwoju 
zawodowego, w szczególności poprzez przyznawanie nagród za osiągnięcia, 
a także organizowanie możliwości wymiany doświadczeń poprzez udział 
w zespołach powołanych w Szkole oraz umożliwiał nauczycielom uczestnictwo 
w różnych formach dokształcania. 

 

 

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 Kontroli17 
kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie 
umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od 

                                                      
17 Dz. U z 2017 r., poz. 524 
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dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia ………… stycznia 2018 r.  

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka  Paweł Rakowski  

St. Insp. k. p.  
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