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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Brzyskach1 
 
 
Wiesław Marcisz, Dyrektor Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Brzyskach2, 
od 26 sierpnia 2013 r. 
 
1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty: 
2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku z reformą oświaty; 
3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 
 
2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli3 oraz ewentualnie okres wcześniejszy, 
jeżeli będzie miał wpływ kontrolowaną działalność) 
 
Art. 2.ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 
 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
 
 
Maciej Pilecki, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/140/2018 z 22 października 2018 r. 

(akta kontroli str.1-5) 
 

                                                      
1 Zwana dalej „Szkołą” 
2 Zwany dalej „Dyrektorem” 
3 Do 17 grudnia 2018 r. 
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność skontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie w latach 2016-2018. 
 
Dyrektor Szkoły w sposób rzetelny i skuteczny dokonywał zmian warunków 
organizacyjnych oraz lokalowych wynikających z reformy oświaty. W celu dokonania 
zmian w systemie oświaty, Szkoła współpracowała zarówno z Podkarpackim 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Urzędem Gminy w Brzyskach. Dyrektor 
o dokonywanych zmianach informował rodziców oraz uczniów. 
Szkoła, pomimo wzrostu liczby Oddziałów klasowych w latach szkolnych objętych 
kontrolą, zapewniła uczniom właściwe warunki organizacji zajęć edukacyjnych. 
Systematycznie wzrastał stan zatrudnienia nauczycieli, którzy korzystali 
z różnorodnych form doskonalenia zawodowego. W Szkole zapewniono 
zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych, w których mogli uczestniczyć uczniowie. 
Szkoła funkcjonowała na podstawie prawidłowo uchwalonego Statutu. 
Pomieszczenia do realizacji zajęć dydaktycznych zorganizowane w Szkole 
wyposażone zostały w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej. 
Zmiany wprowadzone w systemie oświaty nie skutkowały pogorszeniem warunków 
lokalowych Szkoły, pomimo zwiększenia ilości oddziałów w kolejnych latach 
szkolnych objętych kontrolą. 
W związku z wdrażaniem reformy oświaty Dyrektor Szkoły podejmował szereg 
skutecznych działań mających na celu systematyczną poprawę warunków 
realizowania zajęć edukacyjno-wychowawczych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

 
1. Przygotowanie zmian w systemie oświaty 
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzyskach7 został utworzony w dniu 26 kwietnia 
2017 r. z połączenia Przedszkola w Brzyskach oraz Szkoły. 
Według stanu na dzień 30 września 2018 r. do: 
- Przedszkola w Brzyskach, uczęszczało 99 uczniów w 5 oddziałach, w tym 39 
uczniów w dwóch oddziałach zapewniających realizację obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego w szkołach podstawowych tzw. „0”; 
- Szkoły uczęszczało 240 uczniów w 14 oddziałach. 

(akta kontroli str.6-8) 
 

W Szkole, na zebraniach Rady Pedagogicznej, Dyrektor przekazywał informacje 
dotyczące wprowadzanych zmian w związku z reformą oświaty. 
Uczniowie o planowanych zmianach w systemie oświaty informowani byli przez 
wychowawców klas na zajęciach wychowawczych. 

W związku z wdrażaną reformą oświatową 10 pracowników Szkoły uczestniczyło 
łącznie w 14 szkoleniach i konferencjach. Tematy szkoleń związane były m.in. 
                                                      
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Zwany dalej „Zespołem” 

OCENA OGÓLNA 
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z: regulacjami prawymi wprowadzanych zmian w systemie oświaty, zmianami 
w dokumentacji pracowniczej, wprowadzeniem nowego systemu informacji 
oświatowej oraz zmianami w podstawie programowej różnych przedmiotów. 

(akta kontroli str. 9-46, 117-166) 
 

Dyrektor wyjaśnił, że w związku z wprowadzaniem reformy oświatowej nie wystąpiły 
protesty/niepokoje społeczne (rodziców, nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych) związane z trybem i sposobem wprowadzanych zmian 
w systemie oświaty. 

(akta kontroli str. 47-49) 
 

Plany nauczania dla klas I, III, IV, VII Szkoły na rok szkolny 2017/2018 zostały 
dostosowane do nowej podstawy programowej, zgodnie z art. 273 i art. 291 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe8. 
Dyrektor, projekt arkusza organizacyjnego przedstawił do zaopiniowania organowi 
nadzoru pedagogicznego w dniu 10 maja 2017 r., natomiast związkom zawodowym 
w dniu 18 kwietnia 2017 r. Arkusz organizacyjny został zatwierdzony przez Wójta 
Gminy Brzyska w dniu 23 maja 2017 r. 
Szkoła nie dokonywała korekty planu finansowego na 2017 r.  
Projekt planu finansowego na rok 2018 został przekazany do zaopiniowania Radzie 
Rodziców w dniu 16 listopada 2017 r., oraz złożony do Urzędu Gminy w Brzyskach 
22 listopada 2017 r. 
Projekt planu finansowego na rok 2019 został przekazany do zaopiniowania Radzie 
Rodziców w dniu 22 listopada 2018 r., oraz złożony do Urzędu Gminy w Brzyskach 
26 listopada 2018 r. 
 
Zespół współdzieli budynek z Gimnazjum w Brzyskach. Z tego powodu, w celu 
realizacji nowej reformy oświatowej, Szkoła wykorzystała zasoby posiadane przez 
Gimnazjum (sale lekcyjne wraz z wyposażeniem). Po zakończeniu roku szkolnego 
2018/2019 reszta pomieszczeń wykorzystywana przez Gimnazjum ma zostać 
zagospodarowana przez Zespół. 
Szkoła nie prowadzi obsługi administracyjno-finansowej od roku szkolnego 
2016/2017, gdyż w tym właśnie roku Gmina utworzyła Centrum Usług Wspólnych 
Gminy Brzyska, które to prowadzi obsługę administracyjno-finansową wszystkich 
Szkół prowadzonych przez Gminę. 
W umowach zakupu dostawców energii, wody, internetu, telekomunikacyjnych itp. 
nie dokonywano zmian, z tego powodu, że stroną umów był Urząd Gminy 
w Brzyskach. 

(akta kontroli str. 50-65, 371-372) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Dyrektor podjął aktywną współpracę 
z nauczycielami, uczniami oraz rodzicami w celu wdrożenia reformy oświatowej. 
Kadra kierownicza Szkoły i nauczyciele brali udział w szkoleniach przygotowujących 
do podjęcia działalności dydaktyczno-wychowawczej w zreformowanej Szkole. 
 
 

                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm., zwana dalej „ustawą wprowadzającą PO” 
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2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku 
z reformą oświaty 
 
2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku z reformą oświaty. 
 
Statut Szkoły został uchwalony przez Radę Pedagogiczną uchwałą nr 19/2017/2018 
z dnia 29 listopada 2017 r., tj. w terminie określonym w art. 322 ust. 1 ustawy 
wprowadzającej PO. Treść statutu zawierała elementy określone w art. 98 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe9. 

(akta kontroli str.66-93) 
 
W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole zatrudnionych było 29 nauczycieli (26,3 
etatu), w tym dwóch nauczycieli uczyło w przedszkolu i dwóch w tzw. „0-ce”. 
W latach następnych liczba zatrudnionych nauczycieli sukcesywnie zwiększała się 
do poziomu 36 nauczycieli (34,01 etatu) w roku szkolnym 2018/2019, w tym pięciu 
nauczycieli było zatrudnionych w przedszkolu i dwóch w tzw. „0-ce”. 
W odniesieniu do liczby nauczycieli poszczególnych przedmiotów zatrudnionych 
w Zespole w poszczególnych latach szkolnych, sytuacja przedstawiała się 
następująco: 
- Język polski – w roku szkolnym 2016/2017 przedmiotu w Szkole uczyło dwóch 
nauczycieli na 1,5 etatu – w latach następnych trzech nauczycieli (w przeliczeniu na 
etaty w roku szkolnym 2018/2019 – 2,33 etatu), 
- Język angielski – w roku szkolnym 2016/2017 przedmiotu w Szkole uczyło dwóch 
nauczycieli, w roku szkolnym 2017/2018 - trzech, a w roku szkolnym 2018/2019 
czterech (w przeliczeniu na etaty – 2,17 etatu), 
- Język niemiecki – przedmiotu w Szkole uczył jeden nauczyciel. W roku szkolnym 
2017/2018 na 0,22 etatu, a w roku szkolnym 2018/2019 na 0,33 etatu, 
- Muzyka – w okresie objętym kontrolą przedmiotu uczył jeden nauczyciel na 0,28 
etatu w roku szkolnym 2016/2017, na 0,33 etatu w roku szkolnym 2018/2019, 
- Plastyka - w okresie objętym kontrolą przedmiotu uczył jeden nauczyciel na 0,28 
etatu w roku szkolnym 2016/2017, oraz na 0,33 etatu w roku szkolnym 2018/2019, 
- Historia - w okresie objętym kontrolą przedmiotu uczyło dwóch nauczycieli na 0,39 
etatu w roku szkolnym 2016/2017, oraz na 0,88 etatu w roku szkolnym 2018/2019, 
- Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa – przedmiotów uczyło po 
jednym nauczycielu od roku szkolnego 2018/2019 (odpowiednio na 0,22 etatu i 0,11 
etatu), 
- Przyroda – w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 przedmiotu uczył jeden 
nauczyciel zatrudniony na 0,83 etatu, natomiast w roku szkolnych 2018/2019 
przedmiotu uczyło trzech nauczycieli (0,44 etatu), 
- Geografia, Biologia, Chemia, Fizyka – przedmiotów tych od roku szkolnego 
2017/2018 uczyło po jednym nauczycielu (w przeliczeniu na etaty 0,22 etatu w roku 
szkolnym 2017/2018 oraz 0,33 w roku szkolnym 2018/2019), 
- Matematyka – przedmiotu w okresie objętym kontrolą, co roku uczyło dwóch 
nauczycieli (w przeliczeniu na etaty – 1,28 etatu w roku szkolnym 2016/2017, 2 etaty 
w roku szkolnym 2018/2019), 
- Zajęcia komputerowe – w roku szkolnym 2016/2017 przedmiotu uczyło 
3 nauczycieli (na 0,61 etatu), w roku szkolnym 2017/2018 czterech nauczycieli, 
a w roku szkolnym 2018/2019 – pięciu, 
- Zajęcia techniczne – w okresie objętym kontrolą przedmiotu uczył jeden nauczyciel 
(0,28 etatu), 

                                                      
9 Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. 
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- Wychowanie fizyczne – w roku szkolnym 2016/2017 przedmiotu uczyło pięciu 
nauczycieli (1,94 etatu), w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 – ośmiu 
(odpowiednio 2,39 etatu i 2,78 etatu), 
- Religia – w roku szkolnym 2016/2017 przedmiotu uczyło dwóch nauczycieli 
(1,2 etatu), w roku szkolnym 2017/2018 trzech (1,42 etatu), natomiast w roku 
szkolnym 2018/2019 ponownie dwóch (1,68 etatu). 
W okresie objętym kontrolą Dyrektor nie zwolnił żadnego nauczyciela, nie wystąpiły 
również sytuację przenoszenia się nauczycieli do innych szkół. 
 
W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole zatrudnionych było dwóch nauczycieli, którzy 
pracowali w innych Szkołach w celu dopełnienia pensum. Byli to nauczyciele Religii 
i Matematyki. Nauczyciele uzupełniali etaty w Gimnazjum w Brzyskach, które 
zlokalizowane było w tym samym budynku, co Zespół. 
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole zatrudnionych był ośmiu nauczycieli, którzy 
pracowali w innych Szkołach w celu dopełnienia pensum. Byli to nauczyciele:  
- Matematyki, 
- Zajęć technicznych i Zajęć komputerowych, Edukacji dla bezpieczeństwa, 
- Języka niemieckiego, 
- Języka polskiego, 
- Języka angielskiego, 
- Wychowania fizycznego, 
- Chemii, Fizyki, Przyrody, 
- Religii. 
Nauczyciele zatrudnieni w Szkole w latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019 
posiadali kwalifikacje odpowiednie do realizowanych zajęć edukacyjnych. 

 (akta kontroli str. 94-116, 373-378) 
 

Na doskonalenie zawodowe: 
- w 2017 r. zaplanowano środki w wysokości 2.409,09 zł. Cała kwota została 
wydatkowana, 

- w 2018 r. zaplanowano środki w wysokości 3.300,00 zł, z czego w I półroczu 
2018 r. wydatkowano 821,95 zł. 

(akta kontroli str. 167-185) 
 

W okresie objętym kontrolą nauczyciele podnosili swoją wiedzę ogólną i zawodową, 
uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych związanych między innymi 
z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty. Nauczyciele uczestniczyli również 
w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na posiedzeniach Rady 
Pedagogicznej. 
W roku szkolnym 2016/2017 - 26 z 29 nauczycieli uczących w Zespole, 
uczestniczyło w szkoleniach (od dwóch do ośmiu), w roku szkolnym 2017/2018 – 
17 z 32 nauczycieli uczących w Zespole uczestniczyło w szkoleniach (od jednego do 
sześciu), a w roku szkolnym 2018/2019 - 34 z 36 nauczycieli uczących w Szkole, 
uczestniczyło w szkoleniach (od jednego do ośmiu). 
Szkolenia dotyczyły m.in.: zmian w regulacjach prawnych, nowego Systemu 
Informacji Oświatowej, prawidłowości dokonywania zmian kadrowych, założeń 
reformy oświatowej i wdrożenia reformy oświatowej dot. przedmiotów nauczania. 

(akta kontroli str. 9-46, 94) 
 
W roku szkolnym 2017/2018, liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych była zgodna 
z ramowymi programami nauczania oraz arkuszem organizacyjnym Szkoły. 
W latach szkolnych 2016/2017 - 2018/2019 wszystkie Oddziały rozpoczynały zajęcia 
edukacyjne codziennie o tej samej porze. Kontrola nie wykazała przypadków 
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kumulowania w dziennym planie lekcji zajęć wymagających wzmożonej koncentracji 
umysłowej bądź lokowania ich po 6 godzinie lekcyjnej. 
W Szkole znajdowały się pracownie przedmiotowe. Liczba pracowni przed 
1 września 2017 r. wynosiła 13, natomiast na dzień 1 września 2018 r. – 18. Dostęp 
do pracowni dla poszczególnych Oddziałów klasowych został zapewniony dla 
wszystkich Oddziałów, klas IV-VI w roku szkolnym 2016/2017 oraz klas IV-VIII 
w roku szkolnym 2018/2019. 

(akta kontroli str. 186-247) 
 
W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole realizowano następujące zajęcia 
pozalekcyjne: 
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania, 
uzupełnianie zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych edukacji, 
praca z uczniem mającym trudności w nauce, praca z uczniem zdolnym – klasy I – 
III - 35 godz., 
- SKS Piłka nożna, zajęcia organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, 
- zajęcia przygotowujące do konkursów biologicznych i geograficznych – raz 
w tygodniu, 
- minipiłka siatkowa – zajęcia rozwijające zainteresowania i przygotowujące do 
zawodów sportowych raz w tyg., 
- zajęcia wyrównawcze i koło zainteresowań – jęz. niemiecki - raz w tygodniu, 
- Koło Przyjaciół Książki – lekcje czytelnicze, dbanie o księgozbiór, wyjazdy na 
spotkania autorskie – dwa razy w tygodniu, 
- uzupełnianie braków, ugruntowanie wiedzy matematycznej (symbole, pojęcia, 
obliczenia) – raz w tygodniu, 
- kółko matematyczne (poszerzanie zdobytych wiadomości i umiejętności, 
przygotowanie do konkursów, praca z uczniem słabym - 26 godz., 
- kółko polonistyczne (rozwijanie zainteresowań czytelniczych, filmowych, 
teatralnych, bogacenie słownictwa, redagowanie różnych form wypowiedzi, 
utrwalanie wiadomości z nauki o języku, przygotowywanie do konkursów), 
- zajęcia chóru (ok. 20 osób) raz w tygodniu, dla chętnych, kółko muzyczne – nauka 
gry na gitarze, keyboardzie, flecie prostym raz w tygodniu. 
 
W stosunku do roku szkolnego 2016/2017 liczba godzin zajęć utrzymana była na 
zbliżonym poziomie10. W roku szkolnym 2018/201911 nowością w stosunku do lat 
wcześniejszych było wprowadzenie w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia 
w szkołach podstawowych w Gminie Brzyska”, zajęć: z języka angielskiego, 
matematyczno-przyrodniczych, biologiczno-geograficznych, zajęć z programowania 
i robotyki, kółka kreatywnej informatyki, kółka szachowego, zajęć rozwijających 
umiejętności okołoprogramistyczne. 

(akta kontroli str. 248-251) 
 

Obowiązujące w Szkole szkolne zestawy podręczników zatwierdzone zostały 
uchwałami Rady Pedagogicznej. 
W roku szkolnym 2016/2017 każdy uczeń klasy III i V otrzymał komplet 
podręczników i ćwiczeń, natomiast uczniowie z klas I, II i IV otrzymali tylko 
ćwiczenia (podręczniki zakupione w roku poprzednim oraz podręczniki 
rekomendowane przez MEN dla klas I-III). 
W roku szkolnym 2017/2018 każdy uczeń klasy I, IV, VI, VII otrzymał komplet 
podręczników i ćwiczeń, natomiast uczniowie z klasy II, III, V otrzymali tylko 
                                                      
10 rok szkolny 2016/2017 łączna liczba zajęć pozalekcyjnych wyniosła 192 godz., natomiast w roku szkolnym 2017/2018 – 217 
godz. 
11 Liczba zrealizowanych zajęć pozalekcyjnych 125 godz. – stan na 31 grudnia 2018 r. 
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ćwiczenia (podręczniki zakupione w roku poprzednim oraz podręczniki 
rekomendowane przez MEN dla klas I-III). 
W roku szkolnym 2018/2019 każdy uczeń klasy II, V, VIII otrzymał komplet 
podręczników i ćwiczeń, natomiast uczniowie z klas I, III, IV, VI, VII otrzymali tylko 
ćwiczenia (podręczniki zakupione w roku poprzednim). 
Podręczniki i ćwiczenia wydawane były w pierwszym tygodniu po rozpoczęciu roku 
szkolnego. 

(akta kontroli str. 251-311) 
 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty. 
 
W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła korzystała z 10 pomieszczeń dla 10 Oddziałów 
klasowych. Ponadto w ramach Zespołu utworzony był jeden Oddział przedszkolny 
oraz dwie tzw. „0”, które zajęcia realizować mogły w 10 salach lekcyjnych, 
14 pracowniach szkolnych. W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła korzystała 
z 12 pomieszczeń dla 12 Oddziałów klasowych, natomiast w roku szkolnym 
2018/2019 Szkoła korzystała z 15 klas dla 14 Oddziałów klasowych. Poza 
wymienionymi pomieszczeniami w Szkole znajdowała się również kuchnia wraz 
ze stołówką, sala świetlicowa, biblioteka, gabinet profilaktyki zdrowotnej, pokój 
nauczycielski, pomieszczenie archiwum, pomieszczenia sanitarne oraz gabinet 
Dyrektora oraz Zastępcy. 
W budynku, w którym znajduje się Szkoła, funkcjonowało również Gimnazjum. 
Szkoła w miarę wzrostu liczby Oddziałów wykorzystywała pomieszczenia należące 
do Gimnazjum w celu zapewnienia miejsca dla Oddziałów. 

(akta kontroli str.312-317) 
 
Wyposażenie pomieszczeń do nauki zapewnia możliwość realizacji podstawy 
programowej. Sale lekcyjne dla klas I-III składały się z części rekreacyjnej 
i edukacyjnej. Sale lekcyjne i pracownie wyposażone były między innymi 
w:  projektory multimedialne, tablice interaktywne, komputery z głośnikami, 
komputery z dostępem do internetu, sprzęt laboratoryjny, mapy, pomoce 
przyrodnicze. 
Uczniowie mieli zapewniony dostęp do: sali gimnastycznej, dwóch placów zabaw 
oraz boiska. 
Oględziny pomieszczeń szkoły wykazały, że: 
- w pracowni komputerowej każdy uczeń miał zapewniony dostęp do osobnego 
komputera z dostępem do internetu, 
- meble szkolne zostały dostosowane do zasad ergonomii,  
- pomieszczenia, w których realizowane jest kształcenie, spełniają normy 
bezpieczeństwa i higieny. 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkole utworzono gabinet profilaktyki zabiegowej, 
który spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą12.  
Szkoła nie zapewniała uczniom szafek uczniowskich. Dyrektor wyjaśnił, że 
uczniowie w każdej klasie mieli możliwość pozostawienia podręczników w specjalnie 
wydzielonych na ten cel szafach. Uczniowie nie posiadają indywidualnych szafek ze 
względu na brak środków finansowych. 

(akta kontroli str. 312-318) 
 

                                                      
12 Dz. U. z 2012 r., poz 739 
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W szkole zorganizowana była świetlica, która pracowała pięć dni w tygodniu 
w godzinach 700-800 i 1100-1515 na podstawie Rocznego Planu Pracy Świetlicy oraz 
Regulaminu Świetlicy. Liczebność grup świetlicowych nie przekraczała 25 uczniów 
na jednego nauczyciela. 
Bazę techniczną Szkoły stanowiła również kuchnia, w której przygotowywane były 
posiłki oraz pomieszczenie jadalni. 
W szkole funkcjonowała biblioteka szkolna, dostępna dla uczniów codziennie 
w godzinach 735- 1335. W bibliotece zabezpieczono odpowiednią ilość lektur do 
realizacji podstawy programowej z języka polskiego. 
Porównując stan księgozbioru dostępnego w bibliotece przed i po 1 września 2017 r. 
wynosił on odpowiednio: 8.989 oraz 9.849 egzemplarzy. 
Na terenie Szkoły znajdowały się dwa place zabaw. Przeprowadzone oględziny 
wykazały, że place te były bezpieczne dla korzystających z nich uczniów. 

(akta kontroli str. 312-318) 
 

Dyrektor corocznie przeprowadzał okresową kontrolę stanu technicznego budynku 
Szkoły. 
W ocenie komisji przeprowadzającej kontrolę, Szkoła była należycie przygotowana 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do rozpoczęcia i kontynuowania nauki po 
przerwie wakacyjnej. Równocześnie wskazywane były kierunki poprawy korzystania 
z obiektów Szkoły. 
W okresie objętym kontrolą regularnie przeprowadzane były kontrole stanu 
technicznego budynku szkolnego oraz placów zabaw. Wyniki kontroli wykazywały, 
że budynek i place są w stanie technicznym dobrym, niestanowiącym zagrożenia 
dla bezpieczeństwa osób ani środowiska, zapewniającym jego bezpieczne 
użytkowanie. 

(akta kontroli str. 319-366) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 
Szkoła funkcjonowała na podstawie prawidłowo uchwalonego Statutu. 
Systematycznie wzrastał stan zatrudnienia nauczycieli. Nauczyciele korzystali 
z różnych form doskonalenia zawodowego. Pomimo wzrostu ilości uczniów w latach 
szkolnych objętych kontrolą warunki organizacji zajęć edukacyjnych w Szkole nie 
uległy pogorszeniu. W Szkole zapewniono zróżnicowaną ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, w których mogli uczestniczyć uczniowie. Uczniowie mieli 
zabezpieczone zarówno podręczniki jak i ćwiczenia niezbędne w toku realizacji 
zajęć dydaktycznych. 
Pomieszczenia do realizacji zajęć dydaktycznych w Szkole były wyposażone 
w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej spełniały wymagania dla 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Uczniom zapewniono możliwość 
ergonomicznego korzystania z urządzeń szkolnych oraz zapewniono bezpieczny 
i higieniczny pobyt w pomieszczeniach szkolnych. Zmiany wprowadzone w systemie 
oświaty nie skutkowały pogorszeniem warunków lokalowych Szkoły. 
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3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie 
 
Dyrektor Szkoły w okresie objętym kontrolą podjął szereg działań na rzecz 
zdiagnozowanych potrzeb Szkoły wynikających z wprowadzenia reformy oświaty. 
Działania te polegały między innymi na: 
- pozyskaniu środków na doposażenie pracowni geograficznej, biologicznej, 
chemicznej i fizycznej w kwocie 47.880,50 zł, 
- zakupie w ramach Programu „Poprawa jakości kształcenia w szkołach 
podstawowych w Gminie Brzyska pomocy dydaktycznych do robotyki i przedmiotów 
przyrodniczych, sprzętu komputerowego, drukarki 3D, monitorów interaktywnych, 
przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli oraz prowadzeniu dodatkowych zajęć dla 
uczniów – pozyskana kwota 199.074,34 zł, 
- pozyskaniu środków z przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, które przeznaczono na zakup książek i lektur szkolnych 
dostosowanych do nowej podstawy programowej – pozyskana kwota 15.000 zł; 
- przystąpieniu do projektu Aktywna tablica, w ramach którego pozyskano środki na 
zakup monitora interaktywnego, dwóch projektorów krótkoogniskowych, dwóch 
zestawów głośnikowych – pozyskana kwota 17.500 zł. 
- pozyskaniu środków na zakup wyposażenia Gabinetu Profilaktyki Zabiegowej 
w kwocie 6.627 zł, 
- wprowadzeniu programu Szkolne Kluby Sportowe, dzięki któremu zostały 
sfinansowane dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego. 

(akta kontroli str.250, 312-317, 367) 
 

Szkoła w okresie objętym kontrolą współpracowała z różnymi instytucjami, które były 
współodpowiedzialne za wdrażanie reformy oświaty. Do instytucji tych zaliczało się 
przede wszystkim Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Urząd Gminy 
w Brzyskach.  

(akta kontroli str. 368-370) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
W związku z wdrażaniem reformy oświaty Dyrektor prowadził współpracę 
z instytucjami odpowiedzialnymi za wprowadzenie zmian, tj., z organem 
prowadzącym oraz organem nadzoru pedagogicznego. Dyrektor w celu realizacji 
zdiagnozowanych potrzeb Szkoły wynikających z konieczności wprowadzenia 
reformy oświaty, podejmował działania na rzecz ich realizacji.  
 

IV. Uwagi i wnioski 
Wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości w zbadanym zakresie, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków do przedstawionej oceny. 
 

V. 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 
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do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
 
Rzeszów,    14  stycznia 2019 r. 
 
 
 
 

Kontroler 

Maciej Pilecki 
Starszy inspektor k.p. 
                      /…/ 

 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
p.o. Dyrektor 
Wiesław Motyka 
 
Z  up.  
              /…/ 
 
p.o. Wicedyrektora Delegatury NIK w 
Rzeszowie Robert Łukasz  
 

 


