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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy (w dalszej treści Szkoła). 

 

Grażyna Pondo – Dyrektor od dnia 1 września 2016 r. (w dalszej treści Dyrektor 
Szkoły). 

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 reformie oświaty. 
 

2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres wcześniejszy, 
jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność). 

 

art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

 

 

Monika Marciniec, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/136/2018 z 9 września 2018 r. 

(akta kontroli str.1-2) 
 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Szkoły w skontrolowanym 
zakresie. 
Dyrektor Szkoły rzetelnie realizowała zadania związane z wdrażaniem w placówce 
zmian wynikających z zachodzących zmian w systemie oświaty. W Szkole 
opracowano nowe plany nauczania jak również arkusz organizacji. Członkowie 
Rady Pedagogicznej, rodzice oraz uczniowie byli informowani o planowanych 
i wprowadzanych zmianach. 
Pomimo wzrostu ilości uczniów w latach szkolnych objętych kontrolą warunki 
organizacji zajęć edukacyjnych w Szkole nie uległy pogorszeniu. Systematycznie 
wzrastał stan zatrudnienia nauczycieli, którzy korzystali z różnych form doskonalenia 
zawodowego. Uczniowie mieli zabezpieczone zarówno podręczniki jak i ćwiczenia 
niezbędne w toku realizacji zajęć dydaktycznych. W Szkole zapewniono 
zróżnicowaną ofertę zajęć pozalekcyjnych. Szkoła funkcjonowała na podstawie 
prawidłowo uchwalonego Statutu, który do dnia 22 listopada 2018 r. nie regulował 
kwestii wystąpienia przez Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty z wnioskiem 
o  przeniesienie ucznia do innej szkoły. 
Pomieszczenia do realizacji zajęć dydaktycznych zorganizowane w Szkole 
wyposażone zostały w sposób umożliwiający realizację podstawy programowej, 
a ponadto pomieszczenia te spełniały wymagania dla pomieszczeń przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi. Uczniom zapewniono możliwość ergonomicznego korzystania 
ze wszystkich pomieszczeń szkolnych. 
Stwierdzone w toku oględzin bezpośrednie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia 
uczniów przy wychodzeniu z terenu szkoły nie dotyczyły terenu, za który 
odpowiedzialność ponosił Dyrektor. Pomimo tego, po otrzymaniu w trybie art. 51 ust. 
1 ustawy o NIK informacji w tej sprawie, Dyrektor Szkoły podjęła natychmiastowe i 
skuteczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa uczniów 
wychodzących ze szkoły. 
 
W związku z wdrażaniem reformy oświaty Dyrektor Szkoły podejmowała szereg 
skutecznych działań mających na celu systematyczną poprawę warunków 
realizowania zajęć edukacyjno – wychowawczych. 
 
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli na szczególne podkreślenie zasługują działania 
polegające na aktywizowaniu uczniów do udziału w różnego rodzaju 
przedsięwzięciach, które poza efektem wychowawczym przynosiły skutki korzystne 
dla procesu edukacji. 
Przykładami takiego działania były organizacja punktu bookcrossingu ze środków 
pozyskanych ze zbiórki makulatury czy też udział w ogólnopolskim konkursie dla 
szkół Wymarzony plac zabaw, którego celem było rozwijanie dziecięcych zdolności 
manualnych oraz możliwość wygrania placu zabaw z pełnym wyposażeniem. Szkoła 
w okresie objętym kontrolą współpacowała z różnymi instytucjami, które były 
współodpowiedzialne za wdrażanie reformy oświaty, dotyczyło to w szczególności 
Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy, Związku Nauczycielstwa Polskiego – 
Oddziału w Dębicy czy też Podkarpackiego Kuratorium Oświaty. 
 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
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W funkcjonowaniu Szkoły Najwyższa Izba Kontroli dostrzega dobrą praktykę 
polegającą na zorganizowaniu funkcjonującego cztery razy w tygodniu gabinetu 
stomatologicznego przeznaczonego dla uczniów w ramach kontraktu z NFZ. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

 
1.Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 
Dyrektor Szkoły przekazywała Radzie Pedagogicznej informacje dotyczące zmian 
w systemie oświaty począwszy od dnia 1 lutego 2017 r. kiedy na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej informacje na ten temat przedstawiła Prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego – Zarządu Oddziału w Dębicy.  
Na kolejnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w marcu 2017 r. Dyrektor Szkoły 
przedstawiła projekt organizacji Szkoły na rok 2017/2018 i poinformowała, że 
wszyscy nauczyciele posiadający umowę na czas nieokreślony mają zapewnione 
etaty. Projekt został jednogłośnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 
Również w marcu 2017 r., na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, Dyrektor Szkoły 
przedstawiła i omówiła materiały z konferencji nt. Regulacje prawne wynikające 
z przepisów wprowadzających zmiany w systemie edukacji w szczególności 
odnosząc się do ustawy o systemie oświaty, o zmianach statusu prawnego szkół 
i ruchu kadrowego w okresie po reformie oświaty. 
Równocześnie Dyrektor Szkoły powołała zespoły do przygotowania projektu statutu 
szkoły. Każdemu nauczycielowi w tym zakresie zostało przydzielone zadanie. 

(akta kontroli str.512-519) 
 

Arkusz organizacyjny Szkoły na rok szkolny 2017/2018 został zatwierdzony przez 
Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy dnia 12 kwietnia 2017 r. Równocześnie w tym dniu 
Związek Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Dębicy wyraził pozytywną 
opinię do arkusza organizacji Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy na rok szkolny 
2017/2018 dostarczonego w dniu 7 kwietnia 2017 r. 
W związku z wdrażanymi zmianami w systemie oświaty w Szkole opracowano nowe 
plany nauczania. 
Realizacja obowiązkowych godzin lekcyjnych była zgodna z ramowym planem 
nauczania. 

(akta kontroli str.469-481) 
 

Dyrektor Szkoły i członkowie Rady Pedagogicznej o zachodzących zmianach 
w systemie oświaty informowali zarówno rodziców jak i uczniów. 

(akta kontroli str. 602) 
 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w naszej szkole zmiany w systemie oświaty w głównej 
mierze dotyczyły przekazywania uczniom informacji związanych ze zmianami 
programowymi. Rodzice i uczniowie z zadowoleniem przyjęli fakt, że klasy VII i VIII 
pozostaną w budynku SP 9. Mając na uwadze kontakt wychowawcy z uczniami, 
w jednej klasie dokonano zmiany wychowawcy, którym do tej pory był nauczyciel 
muzyki i plastyki. W sposób szczegółowy uczniowie zostali poinformowani 
o egzaminie ósmoklasisty, zaplanowano również dwa próbne egzaminy. 

(akta kontroli str.496-497) 
 

                                                      
3 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. 

OBSZAR 

Opis stanu 
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W ramach przygotowań Szkoły do wprowadzania zmian wynikających z reformy 
systemu oświaty członkowie Rady Pedagogicznej począwszy od roku szkolnego 
2016/2017 uczestniczyli w szeregu szkoleń zewnętrznych. 
 
W roku szkolnym 2016/2017 w szkoleniach zewnętrznych uczestniczyło 40 
nauczycieli, a w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w takich szkoleniach 
uczestniczyło odpowiednio 40 i 12 członków Rady Pedagogicznej. 
Przykładowymi tematami takich szkoleń były: Regulacje prawne wynikające 
z przepisów wprowadzających, zmiany w systemie edukacji; Język angielski 
w nowej szkole podstawowej; Założenia reformy oświatowej i wdrożenia podstawy 
programowej z matematyki; Założenia reformy oświatowej i wdrożenie podstawy 
programowej z języka polskiego, plastyki, muzyki czy techniki; Założenia reformy 
oświatowej i wdrożenie podstawy programowej z języków obcych i języków 
mniejszości narodowych. 

(akta kontroli str. 145-165) 
 

We wrześniu 2017 r. w Szkole opracowany został program profilaktyczno – 
wychowawczy wraz z założeniami pod hasłem Bądź świadomy i odpowiedzialny – 
żyj zdrowo i bezpiecznie na lata 2017 – 2022. 

 
Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego i założenia do programu 
zostały przedstawione i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców 
w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim. 

(akta kontroli str. 79- 99) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości 
 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działność Szkoły w zbadanym obszarze.  
 
2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku 
z reformą oświaty. 
 
2.1 ZMIANA WARUNKÓW ORGANIZACYJNYCH W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY 
W okresie objętym kontrolą w Szkole obowiązywał Statut uchwalony przez Radę 
Pedagogiczną w dniu 28 sierpnia 2015 r. oraz Statut uchwalony w dniu 29 sierpnia 
2017 r. W Statucie z 2017 r. określono: cele i zadania szkoły; organy szkoły; zasady 
działania wolontariatu; organizację pracy szkoły; zakres zadań nauczycieli oraz 
innych pracowników szkoły; szczegółowe warunki i sposób oceniania 
wewnątrzszkolnego uczniów; organizację zajęć edukacyjnych; prawa i obowiązki 
uczniów; zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej; zasady 
funkcjonowania biblioteki szkolnej; zasady współdziałania szkoły z rodzicami; 
ceremoniał szkolny. 
Statut nie regulował kwestii wystąpienia przez Dyrektora Szkoły do Kuratora 
Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, o których mowa w 
przepisie art. 98 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.). 

(akta kontroli str. 368-415) 
 

W dniu 22 listopada 2018 r. Rada Pedagogiczna uchwaliła Aneks Nr 2 do Statutu, 
w którym doprecyzowano kwestie praw i obowiązków uczniów, a także kar 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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i wyróżnień. Ponadto uregulowano tryb wystąpienia przez Dyrektora Szkoły do 
Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły. 

(akta kontroli str. 418-423) 
 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w Statucie Szkoły z dnia 29 listopada 2017 r. nie 
określono trybu postępownia, w którym dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić 
do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły, ponieważ 
do tej pory taka sytuacja nigdy nie miała u nas miejsca co uśpiło naszą czujność. 
Pomimo, że prace nad Statutem prowadzone były przez Radę Pedagogiczną przez 
kilka miesięcy nikt nie dopatrzyl się tego braku. W związku z powyższym został 
powołany zespół do opracownia aneksu do Statutu. 

(akta kontroli str. 416) 
 
W okresie objętym kontrolą stan zatrudnienia systematycznie wzrastał. 
W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole zatrudnionych było 68 nauczycieli co dawało 
ogółem 65,38 etatów bez godzin ponadwymiarowych. 
W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole zatrudnionych było 74 nauczycieli co dawało 
ogółem 70,84 etatów bez godzin ponadwymiarowych. 
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole zatrudnionych było 85 nauczycieli co dawało 
ogółem 82,19 etatów bez godzin ponadwymiarowych. 

(akta kontroli str.166-218, 424) 
 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zmiana stanu zatrudnienia nauczycieli w latach 
szkolnych 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 była adekwatna do potrzeb. 

(akta kontroli str.416) 
 
Nauczyciele zatrudnieni w Szkole w latach szkolnych 2016/2017; 2017/2018 
i 2018/2019 posiadali kwalifikacje odpowiednie do realizowanych zajęć 
edukacyjnych. 

(akta kontroli str.167-193, 199-205, 212-218) 
 

Na doskonalenie zawodowe: 
- w roku budżetowym 2016 zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z czego 
wydatkowano 4 950, 64 zł; 
- w roku budżetowym 2017 zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z czego 
wydatkowano 4 999,06 zł.; 
- w roku budżetowym 2017 zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z czego 
do czasu zakończenia kontroli wydatkowano 3 878,70zł. 

(akta kontroli str.289, 302, 313) 
 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że obowiązuje nas rozliczenie roku budżetowego 
z doskonalenia zawodowego. 

(akta kontroli str. 283) 
 
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 nauczyciele uczestniczyli w 100 szkoleniach 
zewnętrznych lub kursach kwalifikacyjnych; w roku szkolnym 2017/2018 w 94, 
a w roku szkolnym 2018/2019 w 16 takich szkoleniach. 

(akta kontroli str.145-165) 
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Według stanu na dzień 30 września 2016 r. w Szkole uczyło się 631 uczniów 
w jednym oddziale przedszkolnym; dwóch oddziałach klasy I; siedmiu oddziałach 
klasy II; sześciu oddziałach klasy III; czterech oddziałach klasy IV; czterech 
oddziałach klasy V oraz sześciu oddziałach klasy VI. 
Według stanu na dzień 30 września 2017 r. w Szkole uczyło się 714 uczniów 
w pięciu oddziałach klasy I; dwóch oddziałach klasy II; siedmiu oddziałach klasy III; 
sześciu oddziałach klasy IV; czterech oddziałach klasy V; czterech oddziałach klasy 
VI oraz sześciu oddziałach klasy VII. 
Według stanu na dzień 30 września 2018 r. w Szkole uczyło się 809 uczniów 
w  czterech oddziałach klasy I; w pięciu oddziałach klasy II; dwóch oddziałach klasy 
III; sześciu oddziałach klasy IV; sześciu oddziałach klasy V; czterech oddziałach 
klasy VI; czterech oddziałach klasy VII oraz sześciu oddziałach klasy VIII. 

(akta kontroli str.559-567) 
 

W planie lekcji na rok szkolny 2018/2019 odnośnie klas VIIa, VII d, VIIIa, VIIIb i VIIIf 
stwierdzono 11 przypadków występowania bezpośrednio po sobie zajęć 
wymagających wzmożonej koncentracji umysłowej oraz 1 przypadek ulokowania 
takich zajęć po 6 godzinie lekcyjnej. 

(akta kontroli str. 487-495) 
 

Dyrektor wyjaśniła, że zajęcia wymagające wzmożonego wysiłku umysłowego 
odbywają się w godzinach późniejszych ze względu na: zapewnienie ciągłości 
nauczania, nie jest rzeczą możliwą aby wszystkie przedmioty artystyczne odbywały 
się na ostatnich lekcjach ponieważ nie dysponujemy wystarczającą ilością sal ani 
nauczycieli. 

(akta kontroli str. 520) 
 

W roku szkolnym 2018/2019 pierwsza godzina lekcyjna rozpoczynała się o godzinie 
800, ostania godzina lekcyjna kończyła się o godzinie 1500. 
W ciągu dnia uczniowie dysponowali jedną przerwą 15 minutową i jedną 20 
minutową. Pozostałe przerwy wynosiły 5 minut. 
Dyrektor wyjaśniła, że czas trwania przerw podyktowany jest: sugestiami rodziców 
aby lekcje kończyły się o godz. 1500, szeregiem zajęć pozalekcyjnych, w których 
biorą udział uczniowie, sporej ilości uczniów uczęszczających do szkoły muzycznej 
będącej w bliskim sąsiedztwie SP 9. 

(akta kontroli str. 520) 
 

W kolejnych latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 tygodniowa ilość 
godzin zajęć pozalekcyjnych wynosiła odpowiednio: 226,5, 201,5 oraz 176,5. 
W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole zapewniono zróżnicowaną ofertę zajęć 
pozalekcyjnych w tym: zajęcia pozalekcyjne prowadzone w celu rozwoju 
zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego (np. zajęcia sportowe SKS, 
zajęcia realizowane w ramach programu „Akademia Przyszłości”); zajęcia 
pozalekcyjne określone w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w tym dla uczniów szczególnie uzdolnionych; zajęcia dydaktyczno- 
wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów; dodatkowe zajęcia dla dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego; dodatkowe zajęcia dla dzieci 
powracających z zagranicy w celu uzupełnienia różnic programowych lub nauki 
języka polskiego; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia logopedyczne; zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne; zajęcia o charakterze terapeutycznym. 
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W roku szkolnym 2018/2019 stosunku do lat szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 
tygodniowa ilość godzin w poszczególnych grupach zajęć została utrzymana na 
takim samym poziomie lub wzrosła (np. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 
z poszczególnych przedmiotów, zajęcia realidacyjne; zajęcia logopedyczne; zajęcia 
dla dzieci powracających z zagranicy). Wzrosła również ilość godzin rozwijających 
zainteresowania z historii; matematyki; języka polskiego, fizyki; chemii; geografii; 
biologii; plastyki; muzyki; techniki; informatyki; języka angielskiego; przyrody czy też 
w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Spadła tygodniowa ilość zajęć rozwijających 
zainteresowania z języka niemieckiego. W roku szkolnym 2018/2019 w stosunku do 
roku szkolnego 2016/2017 spadła tygodniowa ilość godzin w ramach zajęć 
korekcyjno – kompensacyjnych oraz zajęć o charakterze terapeutycznym. 
W stosunku do roku szkolnego 2016/2017 utrzymana została na tym samym 
poziomie lub wzrosła ilość godzin w ramach sportowych zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w celu rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego. 
Wyjątkiem były zajęcia w ramach kółka zapaśniczego, na które w latach szkolnych 
2016/2017 oraz 2017/2018 przeznaczone było 9 godzin, a w roku szkolnym 
2018/2019 zajęcia takie nie odbywały się. 
W roku szkolnym 2018/2019 nowością w stosunku do lat wcześniejszych było 
wprowadzenie 8 godzin tygodniowo na zajęcia realizowane w ramach programu 
„Akademia Przyszłości”. 

(akta kontroli str. 219-223) 
 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że: 
- w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia pozalekcyjne prowadzone w celu rozwoju 
zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego prowadzone były w myśł art. 
42.1.2 ustawy Karta Nauczyciela- inne czynności i zajęcia wynikające z zadań 
statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych 
i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów; 
- w latach 2017/2018 i 2018/2019 większość zajęć prowadzona jest odpłatnie 
w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad i organizacji 
udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach § 6.2; 

(akta kontroli str. 224) 
 
Obowiązujące w Szkole szkolne zestawy podręczników zatwierdzone zostały 
uchwałami Rady Pedagogicznej, wykonanie których powierzono Dyrektorowi Szkoły 
jako Przewodniczącemu tego organu. 

(akta kontroli str.119-137, 249-251) 
 
W roku szkolnym 2016/2017 każdy uczeń kl. 3 i 5 otrzymał komplet podręczników 
i ćwiczeń, natomiast uczniowie z klas 1, 2 4 otrzymali tylko ćwiczenia (podręczniki 
zakupione w roku poprzednim oraz podręczniki rekomendowane przez MEN dla klas 
I-III); 
W roku szkolnym 2017/2018 każdy uczeń kl. 1, 4, 6, 7 otrzymał komplet 
podręcznikow i ćwiczeń, natomiast uczniowie z klas 2, 3, 5 otrzymali tylko ćwiczenia 
(podręczniki zakupione w roku poprzednim oraz podręczniki rekomendowane przez 
MEN dla klas I-III); 
W roku szkolnym 2018/2019 każdy uczeń kl. 2, 5, 8 otrzymał komplet podręczników 
i ćwiczeń, natomiast uczniowie z klas 1, 3, 4, 6, 7 otrzymali tylko ćwiczenia 
(podręczniki zakupione w roku poprzednim). 

(akta kontroli str. 287) 
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W związku z wdrażaniem reformy oświaty Dyrektor Szkoły podejmowała szereg 
działań mających na celu poprawę warunków realizowania zajęć edukacyjnych 
w Szkole. Do działań takich należało między innymi: 
- wzięcie przez uczniów udziału w projekcie Bicyklomania – nagrodą było 

pozyskanie przez Szkołę talonów, za które na terenie Szkoły zorganizowano 
parking rowerowy (wielu uczniów dojeżdża do szkoły rowerami); 

- organizacja kiermaszy świątecznych – środki pozyskane w ten sposób 
wykorzystano na doposażenie świetlicy szkolnej np. w artykuły plastyczne; 

- zbiórka makulatury – pozyskane środki wykorzystano na organizację 
bookcrossingu; 

- wyposażenie wszystkich nauczycieli w identyfikatory oraz zamontowanie 
w drzwiach do pokoi nauczycielskich zamków elektronicznych dzięki czemu 
dane osobowe uczniów były lepiej chronione; 

- modernizacja radiowęzła i monitoringu co wpłynęło na poprawę 
bezpieczeństwa i przepływu informacji; 

(akta kontroli str.254-255, 603) 
 

2.2. ZMIANA WARUNKÓW LOKALOWYCH W ZWIĄZKU Z REFORMĄ OŚWIATY 
W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole utworzonych było 30 oddziałów, które zajęcia 
realizować mogły w 13 salach lekcyjnych, 14 pracowniach szkolnych, 1 pracowni 
językowej, 3 pracowniach komputerowych i 6 pomieszczeniach do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego. 
W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 ilość oddziałów szkolnych wzrosła 
odpowiednio do 34 i 38. Ilość sal lekcyjnych pracowni szkolnych, pracowni 
językowych, pracowni komputerowych i pomieszczeń do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego pozostała bez zmian. 
W roku szkolnym 2018/2019 wszystkie oddziały zajęcia edukacyjne rozpoczynały 
codziennie o tej samej porze (różnica nie wynosiła więcej niż jedną godzinę 
lekcyjną). 

(akta kontroli str. 487-495, 552) 
 
Wyposażenie pomieszczeń do nauki zapewnia możliwość realizacji podstawy 
programowej. Sale lekcyjne i pracownie wyposażone są między innymi w: projektory 
multimedialne, tablice interaktywne, komputey z głośnikami, komputery z dostępem 
do internetu, sprzęt laboratoryjny, mapy, pomoce przyrodnicze. 
Uczniowie mieli zapewniony dostęp do: sali gimnastycznej, placu zabaw z grami 
terenowymi i boiska. 
Na korytarzu piętra I utworzony został dla uczniów punkt bookcrossingu 
z wyodrębnionym miejscem wypoczynkowym. 
Oględziny pomieszczeń szkoły wykazały, że meble szkolne zostały dostosowane do 
zasad ergonomii, a pomieszczenia, w których realizowane jest kształcenie, spełniają 
normy bezpieczeństwa i higieny. 
W roku szkolnym 2018/2019 w szkole utworzono gabinet profilaktyki zdrowotnej 
i pomocy przedlekarskiej, który spełniał spełniał wymogi określone w rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 
Według stanu na dzień przeprowadzania oględzin4 gabinet funkcjonował 
w następujących godzinach: poniedziałek:700-1435, wtorek:1145-1435, środa: 700-1435, 
czwartek: 1145-1435, piątek: 700-1435. 
W szkole funkcjonował też w ramach kontraktu z NFZ gabinet stomatologiczny 
przeznaczony dla uczniów. 

                                                      
4 24 października 2018 r. 
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Gabinet działał w następujące dni: poniedziałek: 630-1300, wtorek: 700-1400, 
środa: 700-1400, czwartek: 630-1330. 
Według stanu na listopad 2018 r. 45,43% uczniów miało zapewnione indywidualne 
szafki uczniowskie. Przed dniem 1 września 2017 r. w Szkole nie było szafek. 

(akta kontroli str.225-232, 523-550, 581) 
 

Na terenie Szkoły utworzona została Pracownia ekologiczna, której elementem 
składowym było patio z altanką, hodowlami warzyw i roślin, wzorcowym ulem 
i stacją pogody. 

(akta kontroli str.143-144) 
 

W 2018 roku Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół Wymarzony 
plac zabaw realizowany przez markę Play-Doh. Głównym celem konkursu było 
rozwijanie dziecięcych zdolności manualnych oraz możliwość wygraniu placu zabaw 
z pełnym wyposażeniem dla szkoły oraz zestawy ciastoliny Play-Doh. W trakcie 
konkursu wychowankowie świetlicy pod opieką wychowawców przygotowali pracę 
plastyczną - makietę na temat Wymarzony plac zabaw. 
W dniu 26 czerwca 2018 r. zostały ogłoszone wyniki konursu, w którym Szkoła 
zdobyła I miejsce wygrywając nagrodę główną w skład której wchodzi: 
• plac zabaw o wartości 18 062,15 zł; 
• zestaw ciastoliny o wartości 400 zł. 
Realizacja wykonania placu zabaw zaplanowana pierwotnie na dzień 16 listopada 
2018 r. uległa opóźnieniu z przyczyn niezależnych od Szkoły.  

(akta kontroli str.138-142, 286 i 522) 
 

Materiał budowlany, z którego wykonany został plac zabaw z grami terenowymi 
użytkowany przez uczniów posiadał aprobatę techniczną. 

(akta kontroli str.551) 
 

W Szkole zorganizowana była świetlica, która pracowała w godzinach 630-1630, na 
podstawie Rocznego Planu Pracy Świetlicy oraz Regulaminu Świetlicy, który 
umieszczony został na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz na tablicach 
ogłoszeń w salach świetlicowych. 
W Regulaminie Świetlicy uregulowane zostały między innymi: zadania i organizacja 
pracy świetlicy, zasady BHP, prawa i obowiązki wychowanka świetlicy, regulamin 
zachowania się w jadalni, instrukcja w przypadku złego samopoczucia dziecka, 
dolegliwości zdrowotnych urazu lub wypadku a także instrukcja postępowania 
w przypadku gdy po ucznia zgłasza się rodzic (opiekun) w stanie nietrzeźwym. 
Bazę techniczną świetlicy stanowiły: cztery sale do zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych oraz jadalnia z pomieszczeniami bloku żywieniowego, w których 
przygotowywane są posiłki. 
Jadalnia wydawała uczniom posiłki w godzinach 1100 – 1430 i dysponowała 80 
miejscami. 

(akta kontroli str.233-240, 577-578) 
 
W Szkole funkcjonowała biblioteka szkolna, dostępna dla uczniów codziennie 
w godzinach 800 - 1415. 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: 16 021 oraz 17 422 egzemplarzy. 

(akta kontroli str.225-231, 579-580) 
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Pani Dorota Kruczek – pracownik biblioteki wyjaśniła, że wprowadzenie nowej 
podstawy programowej do szkół podstawowych w 2017 roku spowodowało kolejną 
zmianę kanonu lektur. Sukcesywnie w miarę posiadanych środków Szkoła 
Podstawowa Nr 9 w Dębicy dokonuje zakupu nowych lektur. Uzupełnienie zasobu 
lektur planowane jest na nowy rok kalendarzowy czyli 2019. 

(akta kontroli str.241) 
 
W Szkole przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 
preprowadzana była komisyjna kontrola zapewnienia bezpieczeństwa i higieny 
warunków korzystania z obiektów. 
W ocenie komisji 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 
poprzez wskazanie na konieczność wykonania określonych prac. 
W okresie objętym kontrolą regularnie przeprowadzane były kontrole stanu 
konstrukcyjno – budowlanego budynku szkolnego, które wykazywały, że budynek 
jest w stanie technicznym dobrym, nie stanowiącym zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób ani środowiska, zapewniającym jego bezpieczne użytkowanie. 

(akta kontroli str. 319-367) 
 

W dniu 8 listopada 2018 r. do Dyrektora Szkoły skierowano w trybie 51 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli5 informację o stwierdzonym 
w toku oględzin bezpośrednim niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia uczniów 
przy wychodzeniu z terenu szkoły. 
Dyrektor Szkoły w związku z otrzymaną informacją podjęła natychmiastowe 
działania przekazując odpowiednią informację do Burmistrza Dębicy wraz 
z wnioskiem zawierającyjm szczegółowe propozycje usunięcia stwierdzonego dla 
dzieci niebezpieczeństwa. 
W dniu 23 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta Dębica poinformował Dyrektora 
Szkoły, że pozytywnie rozpatrzono wniosek o montaż urządzeń zabezpieczających 
ruch pieszych w pasie drogowym przy SP 9 od strony ul. Cichej oraz przy wyjściu 
głównym od strony ul. Grottgera. 

(akta kontroli str. 243-246, 553-554) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
Do dnia 22 listopada 2018 r. Statut nie regulował kwestii wystąpienia przez 
Dyrektora Szkoły do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej 
szkoły.  

(akta kontroli str.368-416, 418-423) 
 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działność Szkoły w zbadanym obszarze. 
Nieprawidłowość stwierdzona w toku kontroli ze względu na skalę oraz działania 
podjęte przez Szkołę w celu jej wyeliminowania nie wpłynęły na pozytywną ocenę 
w tym zakresie. 
 
3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie 
oświaty 
Dyrektor Szkoły w okresie objętym kontrolą podjęła szereg działań na rzecz 
zdiagnozowanych potrzeb Szkoły wynikających z wprowadzenia reformy oświaty. 
Działania te polegały między innymi na: 
                                                      
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 j.t. ze zm. 
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- przystąpieniu do programu, w ramach którego pozyskano kwotę 4 500 zł na 
zakup pomocy niezbędnych do wyposażenia pracowni fizycznej i chemicznej; 

- złożeniu wniosku o dotację Edukacja Ekologiczna w wysokości 43 728,95 zł 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dzięki otrzymanej dotacji w Szkole zorganizowano pracownię ekologiczno-
przyrodniczo-geograficzno- biologiczną; 

- pozyskaniu środków z przystąpienia do Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, które przeznaczono na zakup lektur szkolnych dostosowanych 
do nowej podstawy programowej; 

- przystąpieniu do projektu Aktywna tablica, w ramach którego pozyskano 
środki na wyposażenie 5 pracowni w tablice interaktywne, projektory, 
komputery oraz szkolenie nauczycieli. 

Ponadto, z uwagi na zwiększoną ilość uczniów został doposażony gabinet 
profilaktyki zdrowotnej. 

(akta kontroli str.252, 256-272-282) 
 

Szkoła w okresie objętym kontrolą współpacowała z różnymi instytucjami, które były 
współodpowiedzialne za wdrażanie reformy oświaty. Do instytucji tych zaliczało się 
przede wszystkim Podkarpackie Kuratorium Oświaty oraz Miejski Zarząd Oświaty 
w Dębicy (współpraca polegała na udziale w naradach i szkoleniach, których 
tematyką było wdrażanie reformy oświaty).  
W trosce o bezpieczeństwo uczniów Szkoła współpracowała również z Zakładem 
Opieki Zdrowotnej w Dębicy.  
Regularne kontakty i współpraca dotyczyły również takich instytucji jak: Poradnia 
Psychologiczno – Pedagogiczna, policja, straż miejska czy Służba Ochrony Kolei. 

(akta kontroli str. 253, 603) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działność Szkoły w zbadanym obszarze. 
  

IV. Uwagi i wnioski 
Uwzględniając podjęte w trakcie kontroli działania Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 
 

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 
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, dnia     7  stycznia 2019 r. 
 
Kontroler 
Monika Marciniec 
Główny specjalista kontroli 
państwowej 

/…/ 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
p. o. Dyrektor 
Wiesław Motyka 
         /…/  
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