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I. Dane identyfikacyjne 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław.  

 

Tadeusz Chrzan, Starosta Powiatu Jarosławskiego, od dnia 28 listopada 2014 r.  

 

Przygotowanie i wdrażanie zmian w systemie 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 

 

Paweł Rakowski, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/139/2018 z 11 października 2018 r.   
(akta kontroli str.1-3) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu (zwane dalej Powiatem lub Starostwem), podjęło 
przygotowania celem przyjęcia w roku szkolnym 2019/2020 skumulowanych 
roczników klas ósmych szkół podstawowych oraz absolwentów szkół gimnazjalnych.  

Powiat opierając się na naborach prowadzonych we wcześniejszych okresach, 
w szczególności liczbie uczniów w roku szkolnym 2006/2007, przyjął, iż spełnione 
są warunki lokalowe umożliwiające przyjęcie do szkół skumulowanego rocznika 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.  

Podjęte przez Powiat do dnia zakończenia czynności kontrolnych działania, 
w ocenie NIK nie są jednak wystarczające i mogą doprowadzić do tego, iż szanse 
edukacyjne rocznika 2019/2020 będą obniżone w stosunku do innych roczników, 
bowiem dotychczas nie opracowano oferty edukacyjnej, ani też nie podjęto starań 
o pozyskanie kadry nauczycielskiej, która umożliwi kształcenie skumulowanego 
rocznika gimnazjalistów i absolwentów szkół podstawowych, przy zachowaniu 
standardów kształcenia na poziomie nie odbiegającym od innych roczników.  

Oferta edukacyjna Powiatu winna, bowiem odzwierciedlać zarówno możliwości 
lokalowe, ale też kadrowe i organizacyjne, a Powiat winien podjąć odpowiednie 
działania w tym zakresie ze stosownym wyprzedzeniem, tak,  aby w związku 
z reformą szkolnictwa nie doszło do pogorszenia sytuacji absolwentów rocznika 
2019/2020 w stosunku do innych roczników, bowiem na dzień zakończenia 
czynności kontrolnych Powiat nie posiadał planów dotyczących zakładanej liczby 
oddziałów klas pierwszych (w tym ich liczebności), która zostanie stworzona w roku 
szkolnym 2019/2020.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe3 kontrolowanej działalności 

Przygotowanie i wdrażanie zmian systemu oświaty.  
1. Powiat nie utworzył odrębnej jednostki do obsługi ekonomiczno – finansowej 
szkół i  placówek edukacyjnych, a każda z jednostek podległych Starostwu działa na 
podstawie własnego planu wydatków. Powiat realizuje m.in. następujące zadania 
z zakresu edukacji: 

- prowadzi ewidencję arkuszy organizacji i aneksów do arkuszy organizacji szkół, 

- prowadzi rekrutację do szkół, a także prowadzi system informacji oświatowej, 

- prowadzi ewidencje szkół publicznych i niepublicznych, łącznie z nadawaniem 
i cofaniem uprawnień szkoły publicznej i niepublicznej, 

- wydaje decyzje ws. udzielenia zezwolenia na utworzenie szkoły, 

- prowadzi nadzór nad działalnością szkół, w tym uczestniczy w opracowywaniu 
projektów rocznych planów finansowych szkół.  

 

Powiat jest organem założycielskim dla 8 szkół, a jednostki te podlegają pod 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych w Starostwie, a w związku z reformą oświaty 
nie utworzono nowych szkół.  

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

formie opisowej. 
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. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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Na strukturę systemu oświatowego składają się: 

- jedno samodzielne liceum ogólnokształcące, 

- siedem zespołów szkół.  

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie Powiatu funkcjonują następujące szkoły 
prowadzone przez Powiat: 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu,  

2. Zespół Szkół Drogowo – Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiego 
w Jarosławiu, 

3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej 
w Jarosławiu, 

4. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Jarosławiu, 

5. Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie – 
Skłodowskiej w Jarosławiu, 

6. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, 

7. Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu,   

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie.  

(akta kontroli str.4-12, 108-110) 

Ponadto Powiat jest organem prowadzącym: 

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jarosławiu, 

- Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Jarosławiu, 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu.  

(akta kontroli str.4-53) 

2. W dniu 21 lutego 2017 r. Rada Powiatu Jarosławskiego podjęła Uchwałę Nr 
XXXI/183/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 
Powiatu Jarosławskiego.   

Powyższa Uchwała miała charakter intencyjny i po jej pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Rada 
Powiatu Jarosławskiego, w dniu 30 marca 2017 r. podjęła Uchwałę 
Nr XXXII/194/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo 
oświatowego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na 
terenie Powiatu Jarosławskiego. 

W powołanej uchwale określono plan sieci szkół publicznych ponadgimnazjalnych 
i szkół specjalnych oraz szkół prowadzonych przez Powiat na okres od 1 września 
2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., a w uchwałach określono typ, rodzaj i nazwę szkoły, 
a także ich strukturę organizacyjną.  

(akta kontroli str.13-49, 229-230) 

3. Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych, na terenie Powiatu 
funkcjonowała jedna placówka, dla której organem prowadzącym nie było Starostwo 
- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu, prowadzone przez 
Parafię Bożego Ciała w Jarosławiu.  
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Parafia Bożego Ciała w Jarosławiu uzyskała zezwolenie na założenie szkoły 
publicznej w dniu 30 października 2017 r., a w zezwoleniu tym datę rozpoczęcia 
działalności określono na dzień 1 września 2018 r. 

Powołane zezwolenie nie było aktualizowane.  

(akta kontroli str.50-53) 

4. W roku szkolnym 2015/2016 do pierwszych klas w szkołach prowadzonych przez 
Powiat uczęszczało łącznie 1.407 uczniów, w tym 1.155 zamieszkałych na terenie 
Powiatu.  

W roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat 
uczęszczało 1.407 uczniów, w tym 1.155 zamieszkałych na terenie Powiatu. 

W roku szkolnym 2017/2018 ilość uczniów w klasach pierwszych szkół 
prowadzonych przez Powiat wynosiła 1.379 (w tym 1.091 z terenu Powiatu), a w 
roku szkolnym 2018/2019 było to odpowiednio 1.349 i 1.082 uczniów. 

(akta kontroli str.54) 

W roku szkolnym 2017/2018 liczba uczniów klas pierwszych wynosiła 1.379, w tym 
1.091 zamieszkiwało Powiat, a w roku szkolnym 2018/2019 liczba uczniów 
uczęszczających do klas pierwszych wynosiła 1.349, w tym 1.082 z terenu Powiatu.  

W każdym roczniku odsetek uczniów, którzy podjęli naukę w szkołach 
prowadzonych przez Powiat przewyższała liczbę uczniów zamieszkałych na terenie 
powiatu (odpowiednio o 22% w roku szkolnym 2016/2017, o 26% w roku szkolnym 
2017/2018 i o 25% w roku szkolnym 2018/2019).  

(akta kontroli str.54-72) 

5. Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez Powiat w latach 2016/2017 – 
2018/2019 obejmowała szkoły o profilu technicznym, ogólnokształcącym oraz szkoły 
branżowe (wcześniej zawodowe). 

Na poziomie liceów oferta edukacyjna Powiatu obejmowała kształcenie m.in. 
w zakresie rozszerzonym o profilach: biologia, chemia, język angielski, język polski, 
historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka lub fizyka, język 
niemiecki, informatyka.  

Ponadto objęto kształceniem w zakresie psychologia – pedagogika – coaching, 
a także przysposobienia policyjnego, kryminologii i bezpieczeństwa narodowego.  

Oferta szkół średnich o profilach technicznych obejmowała kształcenie na m.in. 
kierunkach: edukacja wojskowa, technik informatyk, technik pojazdów 
samochodowych, technik elektronik, technik mechanik, technik teleinformatyk, 
technik automatyk, technik poligrafii cyfrowej i grafiki, technik budownictwa, 
gazownictwa, robót wykończeniowych w budownictwie, urządzeń i systemów 
energetyki odnawialnej, technik żywności z elementami piekarstwa, analityk 
z elementami kosmetologii, żywienia i usług gastronomicznych, hotelarstwa, technik 
przemysłu mody, technik fotografii i multimediów, technik weterynarii, technik leśnik, 
technik ochrony środowiska, technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki,  

Kształcenie w szkołach branżowych prowadzono na kierunkach: magazynier – 
logistyk, kucharz, wędliniarz, cukiernik, fryzjer, murarz – tynkarz, monter zabudowy, 
i robót wykończeniowych oraz sieci instalacji sanitarnych, elektryk, betoniarz – 
zbrojarz, ogrodnik, krawiec, kierowca mechanik, mechanik pojazdów 
samochodowych, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik samochodowy, 
a także operator obrabiarek skrawających.  

(akta kontroli str.159-203) 
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W latach od 2016 w ofercie edukacyjnej Powiatu, w związku ze zmianami na rynku 
pracy, pojawiły się nowe kierunki kształcenia, takie jak organizacja reklamy, 
diagnostyka systemów mechatronicznych w samochodach, inteligentne systemy 
sterowania automatyką domową i przemysłową, wojskowe systemy łączności 
i bezpieczeństwa danych, komputerowe wspomaganie projektowania CAD.  

(akta kontroli str. 225-227) 

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych Powiat nie sporządził szczegółowych 
planów w zakresie oferty edukacyjnej skierowanej do skumulowanego rocznika 
absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2019/2020 dla 
których jest organem prowadzącym (w tym dotyczących liczby miejsc i oddziałów 
w poszczególnych szkołach).  

W kwestii planowanej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2019/2020 zwrócono się do 
dyrektorów poszczególnych szkół z wnioskiem o sporządzenie informacji odnośnie 
liczby planowanych oddziałów w roku szkolnym 2019/2020, a także niezbędnej 
liczby nauczycieli.   

W kwestii oferty edukacyjnej Pan Tadeusz Chrzan wyjaśnił, iż planowana na rok 
2019/2020 oferta edukacyjna zostanie sporządzona tak, aby została możliwie 
dobrze dopasowana do potrzeb młodzieży. Oferta edukacyjna powstanie w wyniku 
analizy dotychczasowych wyborów dokonywanych przez absolwentów gimnazjów. 
Nabór na rok szkolny 2019/2020 będzie szczególnie trudny z uwagi na fakt, iż 
będzie on dotyczył uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich 
gimnazjów, w związku z tym na miesiąc listopad 2018 r. zaplanowano spotkania 
z kadrą kierowniczą szkół celem wypracowania wspólnych rozwiązań, mających na 
celu optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz wypracowanie założeń 
dotyczących rekrutacji na przyszły rok szkolny, przy uwzględnieniu planowanych 
kierunków kształcenia.  

W roku szkolnym 2006/2007 do klas pierwszych, szkół prowadzonych przez Powiat 
uczęszczało 1.935 uczniów.  

Według wyjaśnień Pana Tadeusza Chrzana, Powiat jest przygotowany na przyjęcie 
ponad 2 tysięcy uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 
2019/2020, w szkołach prowadzonych przez Powiat, już we wcześniejszych 
okresach były roczniki, które swoją liczebnością były zbliżone do rocznika 
2019/2020.  

Powiat rokrocznie stara się dostosować ofertę edukacyjną zarówno do potrzeb 
rynkowych, ale również preferencji samych uczniów. Na stronie internetowej 
Powiatu, opublikowano ankietę, która może pomóc potencjalnym kandydatom 
w  wyborze szkoły.   

Powiat w chwili obecnej nie jest w stanie przeprowadzić szczegółowych symulacji, 
które by pozwoliły na określenie liczby potrzebnych miejsc w poszczególnych 
klasach, na poziomie różnych szkół i kierunków kształcenia.  Spowodowane jest to 
faktem, iż trudno jest określić preferencje uczniów ubiegających się o przyjęcie do 
klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat.  

(akta kontroli str.158, 223-236) 

Ogółem w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach, dla których organem prowadzącym 
było Starostwo uczyło się łącznie 4.854 uczniów (w 172 oddziałach), w roku 
szkolnym 2017/2018 uczyło się 4.664 uczniów (w 165 oddziałach) oraz w roku 
szkolnym 2018/2019 -  4.428 uczniów uczęszczało do 155 oddziałów.  
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Na podstawie danych otrzymanych od dyrektorów szkół, Powiat przyjął, iż 
przewidywana liczba absolwentów w roku szkolnym 2019/2020 wynosi dla 
gimnazjów 1.151, a dla szkół podstawowych 1.187.  

W roku szkolnym 2016/2017 przyjęto do klas pierwszych 1.407 uczniów (48 
oddziałów), w tym:   

- 566 uczniów do liceów ogólnokształcących (w 19 oddziałach, co stanowiło 40% 
uczniów z rocznika),  

- 595 uczniów do techników, (w 20 oddziałach, co stanowiło 42% uczniów z tego 
rocznika) 

- 246 uczniów do szkół zawodowych, (w 9 oddziałach, co stanowiło 18% uczniów 
z rocznika 2016/2017).  

W roku szkolnym 2017/2018 przyjęto 1.379 uczniów (45 oddziałów) oraz w roku 
szkolnym 2018/2019 przyjęto 1.349 uczniów (44 oddziały).  

- 486 do liceów ogólnokształcących (w 16 oddziałach, co stanowiło 35% uczniów), 

- 648 uczniów wybrało technika (w 20 oddziałach, co stanowiło 47% uczniów), 

- 245 uczniów wybrało szkoły branżowe (w 8 oddziałów, co stanowiło 18% uczniów 
z tego rocznika).  

W roku szkolnym 2018/2019 przyjęto do szkół prowadzonych przez Powiat 1.349 
uczniów. 

Uczniowie ci wybrali następujące kierunki kształcenia: 

- 505 uczniów wybrało licea ogólnokształcące, dla uczniów tych otwarto 16 
oddziałów (co stanowiło 37% uczniów), 

- 633 uczniów wybrało technika (w 21 oddziałach,  co stanowiło 47% uczniów), 

- 211 uczniów wybrało szkoły branżowe (7 oddziałów, łącznie 16% uczniów).  

(akta kontroli str.55-71, 204-209) 

Powiat nie prowadził analiz w zakresie liczby kandydatów, którzy nie zostali przyjęci 
do szkół, a na dzień zakończenia kontroli nie jest w stanie uzyskać takich danych 
z systemu informatycznego.  

(akta kontroli str. 210) 

Na dzień zakończenia czynności kontrolnych Powiat nie posiadał planów 
dotyczących zakładanej liczby oddziałów klas pierwszych (w tym ich liczebności), 
która zostanie stworzona w roku szkolnym 2019/2020.  

W listopadzie 2018 r. zaplanowano spotkania robocze z dyrektorami szkół, celem 
omówienia i przygotowania procesu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020. 

Według wyjaśnień Pana Tadeusza Chrzan – Starosty Powiatu, w związku 
z corocznym przygotowaniem procesu naboru do szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonym przez Powiat na kolejny rok szkolny - dokonywano analiz związanych 
z liczby absolwentów szkół gimnazjalnych oraz potencjalnych kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych, ilością odchodzących ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych 
oraz liczby uczniów w roku poprzedzającym, których miejscem zamieszkania nie 
jest Powiat.  

Nabór w Powiecie odbywa się w sposób elektroniczny, za pomocą systemu 
Vedukacja, w którym kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych oprócz procedury 
składania wniosków do szkół, przedstawianą mają ofertę wszystkich szkół 
prowadzonych przez Powiat. 

Od roku szkolnego 2016/2017 na stronie Powiatu, w zakładce Elektroniczna oferta 
edukacyjna, każdy uczeń oraz rodzic ma możliwość zapoznania się z ofertą 
edukacyjną wszystkich szkół, a ponadto co roku szkoły organizują dni otwarte 
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podczas, których młodzież ma możliwość ich odwiedzenia oraz zapoznania się 
z oferta edukacyjną. Ważnym elementem promowania oferty edukacyjnej jest 
również promocja wyjazdowa delegacji szkół.  

Prace nad przygotowaniem rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 rozpoczęły się już 
w roku szkolnym 2017/2018. Oszacowano wówczas we współpracy ze szkołami 
podstawowymi / gimnazjami liczbę uczniów – potencjalnych kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych / ponadpodstawowych.  

W latach 2016/2017 – 2018/2019 liczebność poszczególnych klas ustalana była we 
współpracy z dyrektorami szkół i wynosiła średnio 32 uczniów w liceach, technikach 
oraz szkołach branżowych, a według wyjaśnień Pana Tadeusza Chrzana – 
liczebność ta zostanie zachowana w roku szklonym 2019/2020.  

(akta kontroli str.156) 

6. Powiat w latach 2016 – 2018 nie ponosił wydatków na realizację zadań 
związanych ze zmianami w systemie oświaty, ani też nie kierował do dyrektorów 
poszczególnych szkół zaleceń dotyczących warunków lokalowych, czy też 
wyposażenia lub kadry nauczycielskiej.  

(akta kontroli str.73-101, 107) 

7. Do dnia zakończenia kontroli Powiat nie sporządził bilansu potrzeb zatrudnienia 
kadry nauczycielskiej, w związku z rekrutacja absolwentów dotychczasowego 
gimnazjum oraz ośmioletniej szkoły podstawowej.   

W związku z powyższym Pan Tadeusz Chrzan wyjaśnił, iż powyższa sytuacja 
spowodowana jest trwającymi pracami nad przygotowaniem oferty edukacyjnej na 
rok szkolny 2019/2020.  

Struktura zatrudnienia podlega bieżącym analizom, a ostateczne potrzeby w tym 
zakresie zostaną określone po otwarciu procesu rekrutacji do poszczególnych szkół 
i wówczas zostaną określone potrzeby w zakresie zatrudnienia nauczycieli, a także 
zostaną podjęte działania w tym kierunku.  

(akta kontroli str. 107, 157, 223-228, 231-236) 

8. Powiat nie wydawał zaleceń dla dyrektorów szkół dotyczących zmian w systemie 
oświaty. 

Powiat w związku z przygotowaniem rekrutacji do prowadzonych szkół w roku 
szkolnym 2019/2020, wystąpił do dyrektorów poszczególnych szkół o sporządzenie 
bilansu zatrudnienia nauczycieli w związku z kumulacją rocznika, a także 
o sporządzenie informacji dotyczącej planowanej liczby oddziałów.  

Ponadto Powiat wystąpił do szkół o przygotowanie materiałów dotyczących 
organizacji pracy szkoły oraz zaplanował na dzień 7 listopada spotkanie 
z dyrektorami szkół, celem omówienia kwestii planowanego naboru na rok szkolny 
2019/2020.  

Według wyjaśnień Pana Tadeusza Chrzana, kwestie dotyczące reformy systemu 
edukacji poruszane były i są na zebraniach i naradach prowadzonych z dyrektorami 
szkół, a Powiat, jako organ prowadzący koordynuje działalność poszczególnych 
szkół w tym zakresie, a w związku z przygotowywaniem procesu rekrutacji na rok 
szkolny 2019/2020, na miesiąc listopad 2018 r. zaplanowano spotkania robocze 
z kadrą kierowniczą szkół celem wypracowania wspólnych rozwiązań mających na 
celu optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz wspólne wypracowanie 
założeń dotyczących rekrutacji na przyszły rok szkolny, jak również planowanych 
kierunków kształcenia.  

W kwestii arkuszy organizacyjnych szkół Pan Tadeusz Chrzan wyjaśnił, iż na dzień 
30 października 2018 r. Powiat nie posiada jeszcze opracowanych arkuszy 
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organizacyjnych na rok szkolny 2019/2020. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 
2019/2020 czas opracowania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych 
szkół i placówek oświatowych upływa 30 maja 2019 roku.  

(akta kontroli str. 111-156, 211-222) 

9. Kwestie związane z naborem na rok szkolny 2019/2020 były przedmiotem 
dyskusji na naradach organizowanych w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu, w 
których uczestniczyli dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat.   

Informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia nauki w prowadzonych przez Powiat 
szkołach wraz ze szczegółową ofertą edukacyjną zamieszczane były na stronie 
internetowej Powiatu.  

Informacje te przedstawiano również potencjalnym kandydatom podczas dni 
otwartych szkół, a ponadto dyrektorzy poszczególnych jednostek przedstawiali 
ofertę edukacyjną podczas wyjazdów w ościennych gminach i powiatach.   

(akta kontroli str. 102, 159-203) 

Prognozowanie liczby miejsc w oddziałach pierwszych klas szkół prowadzonych 
przez Powiat odbywało się poprzez zasięganie informacji w szkołach podstawowych 
i gimnazjach, natomiast przydział uczniów odbywał się poprzez prowadzenie 
symulacji w programie komputerowym oraz wybór wariantu przyjęć, który możliwie 
najpełniej odpowiadał zgłoszonym przez kandydatów potrzebom.  

Nabór w Powiecie odbywa się w sposób elektroniczny, za pomocą systemu 
Vedukacja, a Powiat w latach 2015/2016 – 2018/2019 prognozował liczbę 
potrzebnych miejsc w oddziałach pierwszych klas, szkół, dla których jest organem 
prowadzącym, na podstawie symulacji prowadzonych w programie Vedukacja.  

Według wyjaśnień Pana Tadeusza Chrzana, kandydaci do szkół ponad 
gimnazjalnych oprócz procedery składania wniosków do szkół, otrzymują ofertę 
edukacyjna wszystkich szkół. System ten jest aktywny od momentu rozpoczęcia 
naboru, a Starostwo może za jego pomocą monitorować kandydatów do 
poszczególnych szkół,  pozwala na sprawdzenie również preferencji kandydatów.  

(akta kontroli str. 156, 223-228) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

NIK ustaliła, iż do dnia zakończenia kontroli Starostwo nie sporządziło bilansu 
potrzeb w zakresie zatrudnienia kadry nauczycielskiej, ani też oferty edukacyjnej 
związanego z naborem na rok szkolny 2019/2020 dla szkół, gdzie jest organem 
prowadzącym.  

Starostwo podjęło działania przygotowawcze związane z naborem skumulowanego 
rocznika uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów w roku szkolnym 2019/2020, 
niemniej jednak w ocenie NIK, prace te nie są wystarczająco zaawansowane, 
bowiem, w efekcie reformy oświaty do szkół trafi blisko dwukrotnie więcej uczniów 
niż w latach poprzednich, a co za tym idzie niezbędnym stanie się zatrudnienie 
dodatkowej kadry. Należy tutaj mieć na uwadze, iż znaczna część uczniów wybiera 
kierunki techniczne, a co za tym idzie, w przypadku braku przyspieszenia prac nad 
ofertą edukacyjną, może dojść do sytuacji, w której oferta w tym zakresie nie będzie 
spełniać oczekiwań uczniów, w zakresie liczby miejsc i kierunków kształcenia.  

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

 

 NIK zwraca uwagę na konieczność podjęcia zdecydowanych działań 1.
związanych z przyjęciem w roku szkolnym 2019/2020 skumulowanego rocznika 
absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych, w szczególności w zakresie 
oferty edukacyjnej oraz kadry nauczycielskiej niezbędnej do realizacji tej oferty.  

 

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. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Rzeszów, dnia 17 grudnia 2018 r.  

 

 

 

 

Kontroler 

Paweł Rakowski 

Starszy inspektor kontroli państwowej  

 
/…/ 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

Wiesław Motyka  

 

 

/…/  

 

 

 

 

 

 

Uwagi 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


