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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/027 System awansu zawodowego nauczycieli 

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Paweł Adamski, Doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/136/2017 z dnia 
29.09.2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, ul. M. Curie-
Skłodowskiej 6, 37-300 Leżajsk, zwany dalej: „Zespołem” lub „Szkołą”. 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zbigniew Trębacz, Dyrektor Zespołu od dnia 1 września 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
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 1 marca 2013 r. w sprawie 
uzyskiwania stopni 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.  

W ocenie NIK, prowadzone w Szkole postępowania w sprawie nadania 
nauczycielom stopni awansu zawodowego były rzetelne. W Szkole wprowadzono 
mechanizmy motywujące nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju 
zawodowego. Nauczyciele Szkoły uczestniczyli w latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/2017 w doskonaleniu zawodowym. 

20 nauczycieli, którzy ukończyli staże na stopnie nauczyciela mianowanego 
i dyplomowanego w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017, zrealizowało 
zaplanowane w planach rozwoju zawodowego różne formy dokształcania 
i doskonalenia zawodowego. Korzystali ze wsparcia Powiatowej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku w rozwiązywaniu trudnych sytuacji 
w relacjach z uczniami. Nauczycielom stworzono warunki do obserwacji zajęć 
prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli. Nauczycielom kontraktowym 
realizującym staż na stopień nauczyciela mianowanego, Dyrektor Zespołu przydzielił 
jako opiekunów stażu nauczycieli dyplomowanych. Wszyscy nauczyciele, 
w wymaganych terminach złożyli do Dyrektora Zespołu pisemne sprawozdania 
z realizacji swoich planów rozwoju zawodowego. 
                                                      
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. poz. 393 

Ocena ogólna i 
uzasadnienie 
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Po odbyciu staży na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, Dyrektor 
Zespołu rzetelnie ocenił dorobki zawodowe za okres przedmiotowych staży. We 
wszystkich przypadkach nauczyciele uzyskali oceny pozytywne. Oceny dorobku 
zawodowego nauczycieli za okres staży, zostały sporządzone przez Dyrektora 
Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, a w przypadku nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczycieli mianowanych, po przedstawieniu projektu 
oceny przez opiekunów staży. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu 
zawodowego 

  
W roku szkolnym 2017/2018 w skład Zespołu wchodziły następujące szkoły: 
- Liceum Ogólnokształcące Nr 1 im. Bolesława Chrobrego, dalej: „Liceum 
Ogólnokształcące Nr 1”, 
- Technikum Nr 2 im. Bolesława Chrobrego, dalej: „Technikum Nr 2”, 
Wyżej wymienione szkoły kształciły młodzież na podbudowie programowej 
gimnazjum. 
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Nr 1, kształcące na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej, oraz 
- Szkoła Policealna dla Dorosłych, kształcąca na podbudowie programowej szkoły 
ponadgimnazjalnej. 
W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 w strukturze organizacyjnej Zespołu 
zmiany nie wystąpiły. 
Liczba oddziałów w Zespole, według stanu na dzień 1 września, w Zespole 
wynosiła: 
• w roku szkolnym 2015/2016 ogółem 36 oddziałów, w tym: 

- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 - 28, 
- w Technikum Nr 2 – 8 oddziałów, 

• w roku szkolnym 2016/2017 ogółem 37 oddziałów, w tym: 
- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 29, 
- w Technikum Nr 2 – 8 oddziałów, 

• w roku szkolnym 2017/2018 ogółem 35 oddziałów, w tym: 
- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 27,  
- w Technikum Nr 2 – 8 oddziałów. 

Liczba uczniów w poszczególnych latach szkolnych, według stanu na dzień 
1 września, w Zespole wynosiła: 
• w roku szkolnym 2015/2016 ogółem 1 076 uczniów: 

- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 - 860, 
- w Technikum Nr 2 - 216 

• w roku szkolnym 2016/2017 ogółem 1 151 uczniów, w tym: 
- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 911, 
- w Technikum Nr 2 – 240 uczniów, 

• w roku szkolnym 2017/2018 ogółem 1 112 uczniów, w tym: 
- w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 – 856, 
- w Technikum Nr 2 – 256 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 4) 
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W Zespole, w roku szkolnym 2017/20183 zatrudnionych było 101 nauczycieli, w tym 
90 pełnozatrudnionych i w niepełnym wymiarze 11 nauczycieli. Liczba nauczycieli 
wg stopni awansu zawodowego wynosiła: dyplomowani - 83, mianowani - 9, 
kontraktowi – 8 i stażyści - 1. 
W latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 zatrudnienie nauczycieli w Zespole: 
- wynosiło odpowiednio 93 i 92 nauczycieli i było niższe od liczby nauczycieli 
zatrudnionych w roku szkolnym 2017/2018; 
- dyplomowanych wzrastało i wynosiło odpowiednio 68 i 71 nauczycieli; 
- mianowanych obniżało się i wynosiło odpowiednio 18 i 14 nauczycieli; 
- kontraktowych i nauczycieli stażystów nie zmieniało się w sposób znaczący 
i wynosiło odpowiednio 6 i 5 oraz 1 i 2 nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 5)  
W Zespole, w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 staże na stopnie awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz nauczyciela mianowanego 
ukończyło łącznie 20 nauczycieli, w tym staż na stopień nauczyciela 
dyplomowanego ukończyło 17, natomiast na stopień nauczyciela mianowanego 
3 nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 6) 
Wszyscy nauczyciele, którzy w powyższych latach szkolnych ukończyli staże na 
stopnie awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego oraz nauczyciela 
mianowanego: 
- uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, 
- wystąpili z wnioskami o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela dyplomowanego lub z wnioskami o wszczęcie postępowania 
egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, 
- uzyskali stopnie awansu zawodowego na nauczycieli dyplomowanych 
i mianowanych. 
Dla zbadania przebiegu staży nauczycieli na kolejny stopień awansu zawodowego 
wybrano losowo dziesięciu nauczycieli odbywających staż (ośmiu dyplomowanych 
i dwóch mianowanych). 

(dowód: akta kontroli str. 7; 8-37) 
Do staży dopuszczeni zostali nauczyciele po upływie wymaganego okresu pracy, po 
uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciele kontraktowi 
rozpoczęli staże na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 
w Zespole co najmniej dwóch lat, a nauczyciele mianowani podjęli się realizacji 
staży na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w Zespole co 
najmniej roku, od nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. 
Nauczyciele dopuszczeni do stażu, posiadali wymagane dla zajmowanych przez 
nich stanowisk (realizowanych zajęć edukacyjnych) kwalifikacje zawodowe 
(wykształcenie kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne). 
Dyrektor Zespołu w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć w ramach stażu, 
zatwierdził przedłożone przez nauczycieli plany rozwoju zawodowego za okres 
staży. 
Nauczycielom kontraktowym, na czas realizacji stażu na stopień nauczyciela 
mianowanego, Dyrektor Zespołu przydzielił opiekunów stażu. Opiekunami byli 
nauczyciele dyplomowani. Nauczyciele (opiekunowie staży) w trakcie ich realizacji 
nie byli zmieniani. 

(dowód: akta kontroli str. 8-37) 
Dyrektor Zespołu wyjaśnił, iż zgodnie z wymaganiami prawa oświatowego w okresie 
odbywania stażu na nauczyciela dyplomowanego nauczyciel ubiegający się o ten 
stopień awansu zawodowego musi wykazać się umiejętnością dzielenia się wiedzą 

                                                      
3 Według stanu na 30 września 2017 r.  
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i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych 
zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, 
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego lub innych zajęć. W Zespole, każdego roku w Planie nadzoru 
pedagogicznego ujmuje się Wykaz nauczycieli ubiegających się o awans, gdzie 
podany jest przewidywany termin zakończenia awansu i nazwisko opiekuna, 
w przypadku ubiegania się o awans na stopień niższy niż nauczyciel dyplomowany. 
Nauczyciele oraz ich opiekunowie wymienieni w Wykazie rozliczani są ze spełnienia 
działań wymaganych prawem oświatowym. Dokumentację tych działań (w tym 
prowadzenie lekcji otwartych) dołącza się do dokumentacji nauczyciela 
ubiegającego się o awans. Ponadto stosowne zapisy dokonywane są w dziennikach 
lekcyjnych bądź w protokołach Zespołów nauczycieli. W związku z tym, że przepisy 
nie precyzują liczby niezbędnych do przeprowadzenia zajęć otwartych, spełnienie 
tego wymogu jest sprawą indywidualną każdego nauczyciela zgodną z zapisami 
w planie rozwoju zawodowego. W większości przypadków jest to jeden raz w ciągu 
roku szkolnego.  
Nauczyciele odbywający staże na wyższe stopnie awansu zawodowego wpisują do 
swojego planu rozwoju zawodowego różne formy doskonalenia. Przed 
zatwierdzeniem planu rozwoju zawodowego, Dyrektor Zespołu  dokonuje analizy 
przydatności podejmowanej formy doskonalenia pod kątem globalnego rozwoju 
Szkoły. W zdecydowanej większości przypadków Dyrektor Zespołu podejmuje 
decyzję o wsparciu finansowym (dofinansowaniu) tej formy doskonalenia. Ponadto 
na początku każdego roku szkolnego Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie 
Pedagogicznej do zaopiniowania Plan doskonalenia zawodowego, z którego 
korzysta większość nauczycieli, w tym nauczyciele odbywający staż na wyższy 
stopień awansu zawodowego. Po zakończeniu stażu nauczyciel ubiegający się 
o wyższy stopień awansu zawodowego składa sprawozdanie z realizacji planu 
rozwoju zawodowego i na tym etapie następuje weryfikacja realizacji założonych 
działań, w tym doskonalenia zawodowego. 
Z roku na rok wzrasta liczba uczniów, którzy wymagają wsparcia psychologicznego 
i w tym zakresie Szkoła współpracowała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Leżajsku (dalej PPP). W ubiegłym roku szkolnym, w Szkole zorganizowano 11 
nauczań indywidualnych, a w przypadku 6 osób posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego odbywały się zajęcia rewalidacyjne. Współpraca 
z PPP dotyczy również uczniów przejawiających wybitne zdolności.  Dla takich osób 
na podstawie orzeczenia wydanego przez PPP opracowywany jest przez 
nauczyciela – opiekuna indywidualny program rozwoju obejmujący dodatkowe 
zajęcia dydaktyczne. W ostatnich trzech latach takim programem objęty był uczeń, 
który był finalistą, laureatem czterech olimpiad przedmiotowych oraz otrzymał 
wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej w Indiach. 

(dowód: akta kontroli str. 38-41) 
Nauczyciele odbywający staże na wyższe stopnie awansu zawodowego korzystali 
z pomocy PPP, jak również z innych placówek i instytucji oświatowych. Współpraca 
z PPP polegała na konsultacjach osobistych i telefonicznych z pedagogami 
i psychologami w sprawach uczniów posiadających opinie oraz orzeczenia wydane 
przez PPP. Kontakty z PPP dotyczyły również uczniów sprawiających problemy 
wychowawcze oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.  
Nauczyciele podkreślali pomoc ze strony PPP w ich pracy z uczniami dotkniętymi 
np. dysleksją, dysgrafią czy dysortografią. Dzięki wydawanym przez PPP opiniom 
i orzeczeniom łatwiej było nauczycielom ukierunkować swoją pracę z danym 
uczniem, a także dostosować swoje wymagania i kryteria oceniania do możliwości 
intelektualnych oraz stanu emocjonalnego wychowanków. 
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Pedagog szkolny podkreśliła, iż ważnym aspektem jej współpracy z PPP był 
systematyczny udział w „Sieci Współpracy i Samokształcenia pedagogów 
i psychologów z powiatu leżajskiego”, jak również organizowanie zajęć dla 
młodzieży ze specjalistami z PPP z zakresu doradztwa zawodowego. 
Wszyscy nauczyciele stwierdzili, iż podejmowane przez nich w powyższym zakresie 
działania, przyczyniły się do prawidłowego funkcjonowania młodzieży w środowisku 
szkolnym i społecznym, zapewniając wychowankom optymalne warunki do nauki 
i rozwoju. 
Nauczyciele wskazywali na swoją współpracę z innymi placówkami i instytucjami 
oświatowymi:  
- dwoje nauczycieli bibliotekarzy podkreślało stałe kontakty z m.in. z bibliotekami: 
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia w Leżajsku; Biblioteką Szkolną Zespołu 
Szkół Technicznych w Leżajsku; Miejską Biblioteką Publiczną Miejskiego Centrum 
Kultury w Leżajsku. Nauczyciele brali udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, m.in. kursach doskonalących; konferencjach; warsztatach 
metodycznych. Byli również współorganizatorami konkursów, np. Czytelniczy 
Konkurs Walentynkowy „Literacka interpretacja dzieła malarskiego”, skierowany do 
uczniów szkół średnich powiatu leżajskiego. Konkurs był organizowany wspólnie 
z Biblioteką Szkolną ZST w Leżajsku. 
- pedagog szkolny wskazywała na swoją współpracę z Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w zakresie organizowania pomocy materialnej oraz wspierania uczniów 
znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej. Podnoszeniu poziomu 
edukacji prozdrowotnej wśród uczniów służyła współpraca ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Leżajsku. Zagadnienia profilaktyki wśród młodzieży dotyczącej 
szeroko rozumianych zagrożeń np. przemoc szkolna, alkoholizm, narkomania, były 
przedmiotem współpracy z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku oraz Sądem 
Rejonowym w Leżajsku. 
- nauczyciel wychowawca w Internacie Zespołu podkreślała swoją współpracę 
z  Bursą Międzyszkolną w Jarosławiu, m.in. przy organizacji Turnieju Tenisa 
Stołowego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Województwa 
Podkarpackiego. Przy udziale Specjalisty ds. Nieletnich i Patologii Sekcji Prewencji 
i Ruchu Drogowego  z KPP w Leżajsku przeprowadzone zostało dla wychowawców 
Internatu Zespołu szkolenie w zakresie stosowania procedur postępowania 
nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci 
i młodzieży przestępczością i demoralizacją. 

(dowód: akta kontroli str. 42-104) 
Dwoje nauczycieli odbywających staże na stopień nauczyciela mianowanego 
realizowało zadania określone w § 7 ust. 1 oraz nabywało kompetencje określone 
w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.  

(dowód: akta kontroli str. 105-129; 130-169) 
Siedmiu nauczycieli odbywających staże na stopień nauczyciela dyplomowanego 
realizowało zadania określone w § 8 ust. 1 oraz realizowało zadania i nabywało 
kompetencje określone w § 8 ust. 2 pkt 1-3 i 5 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu. 
Nauczyciele wyżej wymienieni realizowali również zadania wybrane spośród 
wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu. Struktura zadań wybieranych przez nauczycieli przedstawiała się 
następująco: 
- siedmiu nauczycieli realizowało zadania z zakresu: 

ppkt a - opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, 
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich, 
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ppkt e - wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub 
postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, 
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami, 

- sześciu nauczycieli wybrało zadanie określone w ppkt c, tj. poszerzenie zakresu 
działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, 

- dwoje nauczycieli wybrało zadanie określone w ppkt b, tj. wykonywanie zadań 
doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, 
eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników. 

Spośród objętych badaniem nauczycieli Zespołu ubiegających się o stopień awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego, nauczyciel-bibliotekarz realizowała 
zadania określone w § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu. 

(dowód: akta kontroli str. 170-201; 202-256; 257-292; 293-342; 343-382; 383-420; 
421-450, 451-497) 

Badania kontrolne w zakresie dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczycieli 
za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego zostały 
przeprowadzone na losowo wybranej, dziesięcioosobowej grupie nauczycieli. 
W okresie odbywania staży na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, 
Dyrektor i Wicedyrektorzy Zespołu przeprowadzili: 
- w przypadku jednego nauczyciela – 2 obserwacje, 
- w przypadku ośmiu nauczycieli - po jednej obserwacji zajęć edukacyjnych. 
- zajęcia prowadzone przez jednego nauczyciela nie były w okresie realizacji przez 
tego nauczyciela stażu na stopień nauczyciela mianowanego obserwowane przez 
osoby sprawujące funkcje kierownicze w Zespole. Obserwacja zajęć została 
przeprowadzona w dniu 8.06.2017 r., tj. po zakończeniu stażu w dniu 26.04.2017 r. 
Wyniki przeprowadzonych obserwacji były dokumentowane w „Arkuszach 
obserwacji/hospitacji lekcji/zajęć” bądź w dziennikach lekcyjnych, w części pn. „Inne 
zapisy”. 

(dowód: akta kontroli str. 498-526) 
Nauczyciele kończący staż, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia,  
przedstawiali Dyrektorowi Zespołu pisemne sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego (§ 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego).  
Opiekunowie stażu, wyznaczeni przez Dyrektora Zespołu dla nauczycieli 
odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, w terminie 14 dni od dnia 
jego zakończenia, przedstawiali Dyrektorowi Zespołu projekt oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela za okres stażu (art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela4, § 5 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego). 
Dyrektor Zespołu po otrzymaniu sprawozdania z realizacji planu rozwoju 
zawodowego nauczyciela, a przed dokonaniem oceny dorobku zawodowego 
nauczycieli odbywających staż zasięgał opinii Rady Rodziców. 
Wszystkie wystawione przez Dyrektora Zespołu oceny dorobku zawodowego 
nauczycieli odbywających staż na wyższy stopień awansu zawodowego były 
ocenami pozytywnymi. 
Oceny dorobku zawodowego każdego z nauczycieli-stażystów, Dyrektor Zespołu 
ustalił w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczycieli sprawozdań z planu 
rozwoju zawodowego za okres stażu. Oceny zostały ustalone z uwzględnieniem 

                                                      
4 Dz. U. 2017 r., poz. 1189 ze zm. 
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stopnia realizacji przez nauczycieli swoich planów rozwoju zawodowego (art. 9c ust. 
6 ustawy Karta Nauczyciela). 
Oceny dorobków zawodowych nauczycieli zawierały uzasadnienie i pouczenie 
o możliwości wniesienia odwołania od oceny (art. 9c ust. 8 ustawy Karta 
Nauczyciela). 

(dowód: akta kontroli str. 8-37; 127-129; 167-168; 198-201; 253-256; 288-291; 
340-342; 379-382; 415-420; 448-450; 494-497; 531-544) 

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

 
Nauczycielom odbywającym staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego Szkoła zapewniła niezbędne warunki do 
właściwego przebiegu rozwoju zawodowego niezbędnego do uzyskania takiego 
awansu. 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 w Szkole staże ukończyło łącznie 20 
nauczycieli, którzy po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres 
stażu, wystąpili z wnioskami o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na wyższy 
stopień awansu zawodowego. Nauczyciele odbywający staże zawodowe mieli 
możliwość obserwacji zajęć prowadzonych przez innych doświadczonych 
nauczycieli, jak również zajęcia przez nich prowadzone były otwarte dla nauczycieli 
Szkoły. 

W planach rozwoju zawodowego opracowanych przez nauczycieli na okres trwania 
stażu, zostały przewidziane różnorodne formy doskonalenia i dokształcania 
zawodowego. W czasie stażu, w rozwiązywaniu napotykanych problemów w pracy, 
nauczyciele korzystali ze wsparcia Powiatowej PPP w Leżajsku. Nauczycielom 
kontraktowym, na czas trwania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, 
Dyrektor Zespołu przydzielił opiekunów. Opiekunami byli doświadczeni nauczyciele 
dyplomowani. Nauczyciele odbywający staże zawodowe, w wymaganym terminie 
złożyli Dyrektorowi Zespołu sprawozdania z realizacji swoich planów rozwoju 
zawodowego. Sprawozdania potwierdzały realizację założeń określonych 
przedmiotowymi planami. 

Dyrektor Zespołu rzetelnie dokonał ocen dorobku zawodowego nauczycieli 
odbywających staże zawodowe. Oceny zostały wydane po zasięgnięciu przez 
Dyrektora opinii Rady Rodziców oraz w przypadku nauczycieli ubiegających się 
o stopień nauczyciela mianowanego, także po przedstawieniu projektu oceny przez 
nauczycieli opiekunów staży. W uzasadnieniu ocen wykazano spełnienie przez 
nauczycieli odbywających staż wymagań określonych rozporządzeniem w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. 

 

2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na 
działalność Zespołu 

W latach 2014/2015-2016/2017 w Zespole nie były przeprowadzane przez 
Dyrektora ewaluacje wewnętrzne, które uwzględniałyby wpływ awansu zawodowego 
nauczycieli na jakość pracy Szkoły. 
W latach 2014/2015-2016/2017 w Zespole nie były przeprowadzane ewaluacje 
i kontrole zewnętrzne, które uwzględniałyby problematykę wpływu awansu 
zawodowego nauczycieli na jakość pracy Szkoły. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor Zespołu podał, iż w Szkole prowadzonych jest szereg ewaluacji, które 
w połączeniu ze statystyką dotyczącą przyrostu liczby nauczycieli o wyższych 
stopniach awansu zawodowego dają pogląd na problem. 
Jakość pracy Szkoły jest pojęciem bardzo szerokim ze względu na to, że spektrum 
czynników mających na nią wpływ jest obszerne i praktycznie nie istnieje jedno 
narzędzie, którym można byłoby dokonać pełnego pomiaru. Dokonując oceny 
jakości pracy Szkoły, należy uwzględnić między innymi: 
- skuteczność i wydajność gospodarowania zasobami, 
- rezultaty działań organizacyjnych, 
- osiągnięcia w rozwoju, 
- metody nauczania sprzyjające efektywności przyswajania wiedzy i umiejętności, 
- znajomość potrzeb uczniów, 
- jakość warunków, w których odbywa się nauka, 
- jakość kształcenia, na którą składają się: wiedza merytoryczna, poziom 

umiejętności, komunikatywność dbałość o ucznia itd.  
Ciągłe kształcenie kadry dydaktycznej pozwala na wyposażenie nauczycieli 
w dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które mają ważne znaczenie dla 
prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Szkoły. Jest to również sposób na 
podnoszenie jakości pracy szkół. Wpływa on jednocześnie na efektywność edukacji. 
W wyniku doskonalenia zawodowego zwiększa się kultura organizacyjna 
i pedagogiczna nauczycieli. Nauczyciel posiadający wysoki poziom kultury 
organizacyjnej potrafi lepiej organizować pracę uczniów, kierować procesem ich 
uczenia się i rozwojem osobowym, efektywniej wykorzystywać czas na lekcji, dzielić 
się wiedzą i umiejętnościami. Potrafi także sprawniej organizować własny warsztat 
pracy, konstruować programy kształcenia, projektować środki dydaktyczne 
i przeprowadzać ewaluację procesu dydaktyczno-wychowawczego. 
Niestety  można zauważyć również pewną prawidłowość: zwiększona aktywność, 
zaangażowanie, udział w różnego rodzaju formach doskonalenia u części 
nauczycieli obserwuje się w okresie stażu. Wszystko to znacząco spada po 
uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. Problem ten w przypadku naszej 
Szkoły jest rozwiązywany poprzez propozycje ze strony kierownictwa Szkoły, 
podejmowania kolejnych form dokształcania, w tym głównie studiów 
podyplomowych, zgodnych z planami rozwoju Szkoły oraz pojawiającymi się 
bieżącymi potrzebami. Przykładem może być skierowanie w ostatnim czasie kilku 
nauczycieli na dokształcanie celem zdobycia kwalifikacji do prowadzenia zajęć 
rewalidacyjnych, których przybywa z roku na rok. 

(dowód: akta kontroli: str. 527-530, 673-683) 
Badanie kontrolne w zakresie wpływu awansu zawodowego nauczycieli na jakość 
pracy Szkoły zostało przeprowadzone na dwunastoosobowej próbie nauczycieli 
Zespołu, którzy w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 uzyskali stopień awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Grupa badanych 
nauczycieli kontynuowała zatrudnienie w Szkole w roku szkolnym 2017/2018.  
Spośród 12 nauczycieli, jedenastu uzyskało stopień zawodowy nauczyciela 
dyplomowanego, zaś jeden nauczyciela mianowanego. Staże zawodowe na stopień 
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz dyplomowanego w latach 
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 ukończyło odpowiednio siedmioro i pięcioro 
nauczycieli. 
W grupie 12 nauczycieli objętych badaniem, znalazło się: 
- dziewięcioro nauczycieli przedmiotowych, w tym: wicedyrektor Zespołu, dwóch 
księży katechetów, 
- bibliotekarz, 
- pedagog szkolny, 
- wychowawca Internatu. 
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Spośród 12 nauczycieli objętych badaniem, trzech nauczycieli dyplomowanych, 
w kwestionariuszach wskazało zrealizowanie powyżej 50% zajęć z ogólnej ich liczby 
w danym roku, z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Nauczyciele 
prowadzili zajęcia z: informatyki; informatyki i matematyki; języka angielskiego. 
- nauczyciel informatyki wykazał, iż w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 
(w dwóch semestrach), na ogólną liczbę godzin zajęć odpowiednio 380 i 360, 
z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zostało 
przeprowadzonych 360 i 340 godzin. Nauczyciel wskazał, iż w swojej pracy: 
wykorzystuje narzędzia dostępne w chmurach danych Office Online oraz Office 365; 
prowadzi własny dziennik elektroniczny w arkuszu kalkulacyjnym Excel; realizuje 
podstawę programową w oparciu o własne materiały elektroniczne dla uczniów na 
lekcje; promuje metody e-learningu; prowadzi własną stronę internetową dla 
uczniów. 
- nauczycielka informatyki i matematyki wykazała, iż w latach szkolnych 2014-2015 
– 2016/2017 (w dwóch semestrach), zrealizowała po 324 godzin zajęć, z których 
z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnych zostało zrealizowanych 
odpowiednio: 280, 200 i 230 godzin. Nauczycielka podkreśliła, iż w swojej pracy: 
korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas przygotowywania 
zajęć; zajęcia prowadzone z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego (projektor, 
tablica interaktywna, programy edukacyjne, własne materiały elektroniczne, 
Internet). 
- nauczycielka języka angielskiego wskazała, iż w latach szkolnych 2014/2015 – 
2016/2017 (w dwóch semestrach), na ogólną liczbę zrealizowanych zajęć, 
odpowiednio: 300, 282 i 328 godzin, z zastosowaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych zostało przeprowadzonych odpowiednio 274, 251 i 311 godzin 
zajęć. Nauczycielka wskazała, iż korzysta na lekcjach z magnetofonu, odtwarzacza 
CD, laptopa i projektora. Tworzy własne prezentacje multimedialne do wybranych 
tematów lekcji. Wykorzystuje w czasie lekcji filmiki i teledyski dostępne w Internecie. 
Wyżej wymieniona trójka nauczycieli, zajęcia lekcyjne prowadziła w pracowniach 
komputerowych oraz do nauki języków obcych. 

(dowód: akta kontroli str. 550-559; 560-564; 602-605) 
Jedenastu nauczycieli dyplomowanych objętych analizą, zadeklarowało w roku 
zakończenia stażu realizację 81 rożnych działań5 (od 2 do 26 działań) skutkujących 
podniesieniem jakości pracy Szkoły. Nauczyciele ci w pierwszym roku szkolnym po 
uzyskaniu stopnia awansu zawodowego realizowali większość działań (72). 
W zakresie wdrożonych działań służących doskonaleniu pracy własnej6, nauczyciele 
dyplomowani zadeklarowali wdrożenie w roku zakończenia stażu 35 różnych 
działań, które kontynuowali w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. 
Nauczyciele dyplomowani w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia awansu 
zawodowego ukończyli 24 różne formy doskonalenia zawodowego, podczas gdy 
w roku szkolnym zakończenia stażu wzięli udział w 39 różnych formach 
doskonalenia. W ostatnim roku stażu, jak i w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela dyplomowanego jeden nauczyciel ukończył studia podyplomowe. Jeden 
nauczyciel odbył szkolenie i uzyskał wpis do ewidencji egzaminatorów OKE 
w Krakowie jako egzaminator egzaminu maturalnego. Ponadto nauczyciel ten 
uzyskał międzynarodowy certyfikat ECDL Base oraz wpis do ewidencji 
egzaminatorów ECDL. Jeden nauczyciel ukończył kurs dla nauczycieli 
prowadzących klasy mundurowe. 

                                                      
5 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
6 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
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Spośród jedenastu nauczycieli dyplomowanych, dziewięciu zadeklarowało 
wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych7 w prowadzeniu zajęć. 
Troje nauczycieli oświadczyło, iż w swojej pracy nie wykorzystywało technologii 
informacyjno-komunikacyjnych. 
Nauczyciele dyplomowani zadeklarowali, iż w ostatnim roku stażu zrealizowali 14 
zajęć otwartych8 dla innych nauczycieli, zaś w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela dyplomowanego zrealizowali 9 takich zajęć, tj. o 5 zajęć mniej. 
W roku szkolnym zakończenia stażu nauczyciele dyplomowani zadeklarowali 
realizację 8 zajęć szkoleniowych9 dla nauczycieli, zaś w pierwszym roku po 
uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego zrealizowali 4 zajęcia, tj. o 4 zajęcia 
mniej. 
W ostatnim roku stażu nauczyciele dyplomowani opracowali i realizowali 7, zaś 
w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego także 7 
działań związanych z opracowaniem i wdrożeniem programów działań 
edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio 
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem  w sprawach nieletnich10. 
W roku szkolnym zakończenia stażu oraz w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela dyplomowanego czworo nauczycieli wykonywało zadania egzaminatora 
OKE w Krakowie. Jeden nauczyciel w roku po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego pełnił zadanie egzaminatora OKE w Krakowie. Inne zadania 
dodatkowe11 nie były wykonywane przez nauczycieli dyplomowanych. 
Wszyscy nauczyciele dyplomowani zadeklarowali realizację w ostatnim roku stażu 
zadań służących poszerzeniu zakresu działań Szkoły12. Liczba zrealizowanych 
zadań wynosiła od 1 do 3. Siedmiu nauczycieli dyplomowanych wskazało na 
realizację zadań w okresie po odbyciu stażu a będących kontynuacją zadań 
podejmowanych w okresie stażu bądź podejmowanie innych działań, nie 
realizowanych w okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
Nauczyciele dyplomowani zadeklarowali zarówno w ostatnim roku stażu jak 
i w pierwszym roku szkolnym po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
realizację zadań we współpracy z innymi osobami, instytucjami i podmiotami na 
rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich13. 
Nauczyciele współpracowali m.in. z pedagogami szkolnymi; Uniwersytetem 
Rzeszowskim – Katedrą Filologii Rosyjskiej; PPP w Leżajsku; Komendą Powiatową 
Policji w Leżajsku; Domem Dziecka w Nowej Sarzynie; Warsztatami Terapii 
Zajęciowej Caritas w Leżajsku; Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 
Czworo spośród jedenastu nauczycieli dyplomowanych objętych analizą 
zadeklarowało, iż w ostatnim roku stażu jak i pierwszym roku po uzyskaniu stopnia 
awansu zawodowego uzyskali znaczące osiągnięcia zawodowe14. 

(dowód: akta kontroli str. 550-616) 

                                                      
7 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
8 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
9 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
10 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 lit. a rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
11 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 lit. b rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
12 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 lit. c rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Współpraca Szkoły ze szkołami 
z Hiszpanii, Włoch, Niemiec, Czech i Francji; współpraca z Caritas w Leżajsku w organizacji Wigilii dla podopiecznych 
Warsztatów Terapii Zajęciowej; koordynowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu; certyfikacja laboratorium ECDL – 
możliwość prowadzenia przez Szkołę egzaminów na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych; organizacja Dni 
Otwartych Szkoły; organizacja klas wojskowych; założenie Teatrzyku Obcojęzycznego „The Poliglots”; udział w XVIII Festiwalu 
Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie; organizacja warsztatów teatralnych z udziałem zawodowego aktora. 
13 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 lit. e rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli 
14 Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 lit. f rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zdanie międzynarodowego 
egzaminu IELTS i wyjazd uczennicy na studia do Wielkiej Brytanii; wyróżnienie dla uczennicy na XVIII Wojewódzkim Festiwalu 
Szkolnych Teatrów Obcojęzycznych w Rzeszowie; I miejsce w X Powiatowym Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Leżajsku III 
miejsce w I Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w Leżajsku; III miejsce w IV Powiatowym Konkursie Piosenki 
Obcojęzycznej w Leżajsku. 
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W grupie siedmiu nauczycieli objętych badaniem, którzy uzyskali stopnie awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2014/2015: 
• czworo nauczycieli podało, iż średni, tygodniowy wymiar realizowanych zajęć 

pozalekcyjnych dla uczniów wynosił w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 
odpowiednio: A) po dwie godziny; B) 3, 5 i 6 godzin; C) po jednej godzinie; D) 2, 
2 i 1 godzina. 
Nauczyciele w ramach przygotowania uczniów do konkursów, turniejów, olimpiad 
lub innych zawodów podali m.in., iż: 
a) w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 „Systematycznie 

przygotowywałam młodzież do konkursów/olimpiad adekwatnych do ich 
możliwości zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych”, 

b) przygotowanie uczniów do: Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 
organizowanej przez Wyższą szkołę języków Obcych im. S.B. Lindego 
(2014/2015 – 2016/2017); Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego 
FOX (2014-2015 – 2016-2017); udziału w XVIII Festiwalu Szkolnych Teatrów 
Obcojęzycznych w Rzeszowie szkolnej grupy  teatralnej „The Polyglots” 
(2016-2017), 

c) przygotowanie uczniów do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Psychologicznej (2015/2016 – 2016/2017), 

d) przygotowanie uczennicy do XLVI Olimpiady Języka Rosyjskiego (2014/2015 
– 2015/2016) – wyróżnienia na etapie okręgowym, 

(dowód: akta kontroli str. 550-585) 
• troje nauczycieli (nauczyciel wychowania fizycznego, przysposobienia 

wojskowego i ratownictwa, nauczyciel religii-kapłan oraz wychowawca 
w Internacie) nie podało wymiaru zajęć pozalekcyjnych. Nauczyciele w ramach 
przygotowań uczniów do konkursów, turniejów, olimpiad lub innych zawodów 
podali m.in., iż: 
- nauczyciel wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i ratownictwa 
pokreślił, iż jako współzałożyciel klas wojskowych i Dowódca Jednostki 
Strzeleckiej 2035 przy Zespole Szkół Licealnych w Leżajsku w ramach programu 
nauczania klas wojskowych kilkukrotnie w ciągu roku szkolnego organizował 
przedsięwzięcia mające na celu poszerzanie i doskonalenie wiedzy 
i umiejętności w zakresie obronności kraju, właściwych postaw patriotycznych, tj. 
organizowanie obozów letnich i zimowych; udział w uroczystościach 
patriotycznych i religijnych; zabezpieczanie imprez kulturalnych; wyjazdy do 
jednostek wojskowych; wyjazdy z młodzieżą na rajdy piesze po górach (2014-
2015 – 2016/2017), 
- nauczyciel religii-kapłan zwrócił uwagę na przygotowanie młodzieży do 
Olimpiady Teologii Katolickiej, 

Według złożonych informacji przez nauczyciela-wychowawcę w Internacie, nie 
uczestniczyła w przygotowaniu uczniów konkursów, turniejów, olimpiad lub innych 
zawodów. 

(dowód: akta kontroli: 586-594; 595-597; 613-616) 
Spośród siedmiu nauczycieli objętych badaniem, sześcioro nie zgłaszało i nie 
prowadziło w Szkole innowacji pedagogicznych (w roku szkolnym 2014/2015). 
Nauczycielka informatyki i matematyki podała, iż w powyższym zakresie: 
- nawiązane zostały kontakty ze szkołami z innych państw (Hiszpania, Włochy, 
Niemcy, Czechy) oraz opracowane, wdrożone i realizowane zostały dwuletnie 
projekty międzynarodowe pt. „Twórcze uczenie się rozwija społeczeństwo” oraz 
„Rozwój naszych potencjałów” (2014/2015) oraz realizowany projekt pt. „Poczuj 
ducha współczesnej Europy – wprowadzenie przedsiębiorczości do szkół” w ramach 
programu Erasmus+ (2015/2016), 
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- opracowano, koordynowano i rozliczono projekt rządowy Bezpieczna+, pt. „Stop 
dyskryminacji, uprzedzeniom i agresji” (2016/2017), 
- przeprowadzone zostały dla nauczycieli egzaminy z ECDLa umożliwiające 
uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (2016/2017). 

(dowód: akta kontroli str. 550-559; 560-597; 613-616) 
Czworo nauczycieli objętych badaniem, którzy uzyskali stopnie awansu 
zawodowego nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2015-2016 podało, iż 
średni, tygodniowy wymiar realizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wynosił 
w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017: a) 1 godzina (2015/2016); b) po dwie 
godziny; c) 1 godzina (II semestr 2016/2017); d) 1 godzina (2015/2016). 
Nauczyciel języka angielskiego – opiekun Samorządu Uczniowskiego, w ramach 
sprawowania przygotowania uczniów do konkursów, turniejów, olimpiad lub innych 
zawodów w roku szkolnym 2015/2016, przygotowywała uczniów do IX edycji 
Wojewódzkiego Konkursu Kolędy i Pastorałki Obcojęzycznej w Kolbuszowej 
(I miejsce) oraz do XIV Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej 
w Głogowie małopolskim (I miejsce). 
Troje nauczycieli Zespołu nie prowadziło w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 
zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursach, turniejach, olimpiadach, 
zawodach. 
Czworo nauczycieli w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 nie zgłaszało 
inicjatyw w zakresie innowacji pedagogicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 598-612) 
Nauczyciel-bibliotekarz uzyskując w roku szkolnym 2015/2016 tytuł nauczyciela 
mianowanego nie prowadził w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 zajęć 
pozalekcyjnych, nie przygotowywał uczniów do konkursów, turniejów, olimpiad lub 
innych zawodów jak również nie zgłaszał inicjatyw w zakresie innowacji 
pedagogicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 545-549) 
Nauczyciel-bibliotekarz, w roku uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego podejmował działania wynikające z § 7 rozporządzenia w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu, tj.: 
- brał udział w posiedzeniach i pracach: Rady Pedagogicznej; zespołu 
przedmiotowego (humanistycznej komisji przedmiotowej); komisji maturalnych; 
współpracował z Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców; 
- uczestniczył w seminariach, warsztatach, szkoleniach (4 tematy); 
- przeprowadził 2 zajęcia w formie warsztatów; 
- współorganizował akcję charytatywną zbiórki plastikowych nakrętek; uczestniczył 
w akcji upamiętnienia Polaków pochowanych na Cmentarzu Orląt we Lwowie; 
współorganizował XV edycję Podkarpackiego Przeglądu Pieśni Maryjnej; 
- gromadził i udostępniał materiały potrzebne do realizacji programu 
wychowawczego; polecał uczniom odpowiednią literaturą pomocną w zrozumieniu 
i rozwiązywaniu problemów wieku dorastania; pomoc w wyszukiwaniu materiałów 
niezbędnych w pracy innych nauczycieli np. scenariuszy; 
Wyżej wymienione działania były kontynuowane przez nauczyciela po uzyskaniu 
tytułu nauczyciela mianowanego. 

(dowód: akta kontroli str. 545-549) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
Po uzyskaniu awansu na wyższe stopnie zawodowe nauczycieli kontynuowali 
zadania zaplanowane i realizowane w czasie staży. Podejmowane przez nauczycieli 
różnorodne formy działań służyły doskonaleniu ich pracy własnej i podniesieniu jej 
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jakości. W analizowanej grupie nauczycieli stwierdzono, iż podejmowali się oni 
opracowania i realizacji projektów w ramach działań edukacyjnych, wychowawczych 
lub opiekuńczych. Realizacja przez nauczycieli zadań przyczyniła się do 
podniesienia jakości pracy Szkoły. 

 

3. Zapewnienie nauczycielom warunków do 
rozwoju  awansu zawodowego 

 
Podstawowymi przesłankami branymi pod uwagę przez Dyrektora Zespołu do 
określania potrzeb Szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 były zmiany w prawie oświatowym, jak 
również bezpieczeństwo i działania mające na celu podniesienie jakości pracy 
Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 531-534) 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 na 97 nauczycieli Zespołu objętych 
badaniem, 2 nie uczestniczyło w dokształcaniu bądź doskonaleniu zawodowym. 
Przeciętnie nauczyciel Zespołu ukończył 0,7 formy doskonalenia w roku szkolnym 
2015/2016 oraz 2 formy w roku szkolnym 2016/2017. 

(dowód: akta kontroli str. 617-634) 
Badaniem objęto grupę 7 nauczycieli uczestniczących w latach szkolnych 
2015/2016 i 2016/2017 w stażach na stopnie awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego. W wyżej wymienionej grupie znajdowało się 5 
nauczycieli dyplomowanych i 2 nauczycieli mianowanych. 
Wszyscy nauczyciele objęci badaniem w swoich planach rozwoju zawodowego na 
okres stażu mieli założone dokształcanie lub doskonalenie zawodowe. 
W grupie objętej badaniem, niżej wymienieni nauczyciele korzystali 
z dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Leżajskiego: 
- A. Z. (nauczyciel mianowany) – studia podyplomowe w zakresie: 
„Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością 
intelektualną”; 
- I. W. – (nauczyciel dyplomowany) – warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego. 
Średnio w latach szkolnych 2015-2016 i 2016/2017 każdy z 7 badanych nauczycieli 
uczestniczył w 2,5 formach doskonalenia zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 105-109; 131-141; 293-300; 343-356; 383-394; 421-426; 
451-460; 617-634; 635-651) 

Uczestnictwo nauczycieli w formach doskonalenia i dokształcania zawodowego 
w latach 2915/2016 i 2016/2017 i dofinansowanych ze środków organu 
prowadzącego, wynikało z potrzeb Szkoły. Formy te były ujęte w rocznych planach 
doskonalenia nauczycieli Zespołu, jak również wykazane przez Dyrektora Szkoły 
w sprawozdaniach z wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli. Sprawozdania powyższe były składane 
w Starostwie Powiatowym w Leżajsku. 

(dowód: akta kontroli str. 635-651) 
Starostwo Powiatowe w Leżajsku, kierowanymi do dyrektorów szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Leżajski pismami, wnosiło 
o przedstawienie propozycji na kolejne lata 2015, 2016 i 2017, w zakresie: 
- maksymalnej kwoty dofinansowania w semestrze, 
- specjalności i form, na które przyznane będzie dofinansowanie, 
- faz kształcenia objętych dofinasowaniem. 
Dyrektor Zespołu uwzględniając plany i potrzeby Szkoły wnioskował o maksymalną 
kwotę dofinansowania w semestrze w wysokości 1200 zł (w każdym roku). Jako 
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specjalności i formy objęte dofinansowaniem podał studia magisterskie, studia 
podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Przedstawione zostały również fazy 
kształcenia objęte dofinansowaniem (liczba semestrów).  
Zarząd Powiatu Leżajskiego uchwałami ustalał kwotę dofinansowania opłaty za 
kształcenie nauczycieli, pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
nauczycieli w wysokości 1100 zł za semestr (na lata 2015-2017). W uchwałach 
Zarząd Powiatu Leżajskiego wskazywał również, które z wnioskowanych przez 
Dyrektora Zespołu specjalności i formy dokształcania nauczycieli będą 
dofinansowane.  

(dowód: akta kontroli str. 652-657) 
 
Dyrektor Zespołu zaplanował dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na lata 2015, 2016 i 2017 w kwotach odpowiednio: 33 850 
zł; 33 tys. i 33 tys. zł.  
Zarząd Powiatu Leżajskiego ustalił kwotę dofinansowania na wyżej wymienione lata 
w kwotach odpowiednio: 21,5 tys.; 24 477zł i 16 550 zł. 

(dowód: akta kontroli str.637-650) 
Wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
Zespołu Szkół wynosiły: 
• w 2015 r. – planowane 21,5 tys. zł; wykorzystane 21 093,62 zł 
• w 2016 r. – planowane 24 477 zł; wykorzystane 24 427,15 zł 
• w 2017 r. – planowane 16 550 zł; wykorzystane 9 676,64 zł (do 31.10.2017 r.) 

(dowód: akta kontroli str. 637-650) 
Spośród nauczycieli mianowanych (18 osób) i dyplomowanych (68 osób) 
zatrudnionych w Szkole w roku szkolnym 2015/2016 i kontynuujących zatrudnienie 
w roku szkolnym 2017/2018: 
• 47 nauczycieli, wpisanych do ewidencji egzaminatorów Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Krakowie, uzyskało przedmiotowe wpisy przed dniem 
1 września 2015 r., 

• jeden nauczyciel wziął udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów 
prowadzonym przez okręgowe komisje egzaminacyjne, o którym mowa w art. 9c 
ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty,  

• jedna osoba uzyskała wpis na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego, 
o której mowa w art. 9g ust. 1 ustawy o systemie oświaty (15.09.2015 r.). Dwie 
osoby uzyskały wyżej wymieniony wpis przed 1 września 2015 r., 

• siedem osób podjęło lub ukończyło studia II-go stopnia lub studia podyplomowe, 
• jedna osoba rozpoczęła studia doktoranckie. Przed dniem 1 września 2015 r. 

dwie osoby uzyskały tytuł doktora nauk, natomiast jedna osoba rozpoczęła studia 
doktoranckie. 

(dowód: akta kontroli str. 658-661) 
Badania w zakresie udziału nauczycieli w różnych formach doskonalenia 
zawodowego po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, w relacji do stanu 
w ostatnim roku odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zostały 
przeprowadzone na losowo wybranej próbie 15 nauczycieli dyplomowanych. Próbę 
pozyskano z populacji 58 nauczycieli dyplomowanych, ujętych w arkuszu 
organizacyjnym Szkoły na rok szkolny 2015/2016. 
Ze względu na staż pracy, według stanu na dzień 30.09.2015 r. w próbie nauczycieli 
było: 
- ośmioro nauczycieli o stażu pracy od 11 do 15 lat, 
- troje nauczycieli o stażu pracy od 18 do 19 lat, 
- czworo nauczycieli o stażu pracy do 20 do 23 lat. 
Nauczyciele objęci badaniem, stopnie nauczycieli dyplomowanych uzyskali: 
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- sześcioro nauczycieli w 2006 r., 
- troje nauczycieli w 2014 r., 
- po dwóch nauczycieli w 2003 i 2008 r., 
- po jednym nauczycielu w 2005 i 2011 r. 
Analiza sporządzanych przez nauczycieli „Sprawozdań z realizacji Planów Rozwoju 
Zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego” oraz „Ocen dorobku 
zawodowego” za okres stażu formułowanych przez Dyrektora Zespołu wykazały, iż 
nauczyciele w okresie odbywania stażu uczestniczyli w różnych formach 
doskonalenia zawodowego. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli odbywało się poprzez uczestniczenie w formach organizowanych przez 
podmioty zewnętrzne, jak i przez Szkołę. 
W okresie odbywania stażu, jeden nauczyciel uzyskał tytuł doktora nauk o kulturze 
fizycznej. Dwoje nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie: „Mierzenie 
jakości pracy szkoły, ewaluacja i pomiar dydaktyczny” oraz „Wychowanie 
prorodzinne”. 
W okresie stażu, nauczyciele uczestniczyli w różnych formach doskonalenia 
zawodowego, takich jak: konferencje, szkolenia, sympozja, seminaria, warsztaty, 
kursy, wykłady. Poszczególni nauczyciele brali udział od kilku do kilkudziesięciu 
wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego. 
Analiza zrealizowanych przez nauczycieli form doskonalenia zawodowego w latach 
2015/2016 – 2017/2018 (do czasu kontroli NIK) wykazała, iż większość z nich 
kontynuowała proces rozwoju zawodowego. Poszczególni nauczyciele brali udział 
od jednej do kilku wyżej wymienionych formach doskonalenia zawodowego. Dwie 
nauczycielki przez znaczną część badanego okresu przebywały na zwolnieniach 
lekarskich, urlopie macierzyńskim oraz na urlopie na poratowanie zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 662-669) 
Dyrektor Zespołu, na pytanie jakie mechanizmy motywujące nauczycieli 
dyplomowanych do dalszego doskonalenia i rozwoju zawodowego wprowadzone 
zostały w Szkole stwierdził, iż podstawowym mechanizmem motywującym 
nauczyciela do podejmowania doskonalenia jest konferencja podsumowująca 
/plenarna/ na koniec roku szkolnego, gdzie nauczyciele personalnie rozliczani są 
z podjętych form doskonalenia. W przypadku nauczycieli mianowanych, 
dodatkowym argumentem jest perspektywa zdobycia kolejnego stopnia awansu – 
nauczyciela dyplomowanego.  

(dowód: akta kontroli str. 531-544) 
W Zespole, w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 było zatrudnionych 
odpowiednio 15 i 25 nauczycieli dyplomowanych, spełniających warunki 
uprawniające do uzyskania honorowego tytułu profesora oświaty. W czasie kontroli 
NIK w Zespole nie pracowali nauczyciele posiadający honorowy tytuł profesora 
oświaty.  
Dyrektor Zespołu wyjaśnił, iż wnioski w sprawie nadania nauczycielom tytułu 
honorowego profesora oświaty były składane przed 2015 rokiem. Inicjatywy w tym 
zakresie nie znalazły uznania Komisji organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 
Szkoła nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej dotyczącej składanych wniosków. 

(dowód: akta kontroli str. 670-672) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 z różnych form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego skorzystało 97,7% nauczycieli Szkoły, z których 26,2% 
skorzystało z dofinasowania ze środków organu prowadzącego. Dofinansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków organu 
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prowadzącego obejmowało m.in. studia podyplomowe na dwóch kierunkach oraz 
studia II stopnia, jak również inne formy. 
Nauczyciele po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego kontynuowali 
doskonalenie zawodowe, uczestnicząc w różnych jego formach. Porównanie liczby 
różnych form doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyli nauczyciele 
w ostatnim roku odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, w relacji 
do liczby tych form realizowanych po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego, wykazały ich zmniejszenie w okresie po odbyciu stażu. 
 

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 Rzeszowie. 

 

Rzeszów, dnia …….. stycznia 2018 r. 
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