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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/021 – Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler 1. Ewa Róg, główny specjalista k. p., upoważnienie do kontroli nr 99642 z dnia 
21.03.2016 r.  

(dowód: akta kontroli str.1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 2 w Koszalinie1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bożena Sobkowiak, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Koszalinie2 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie3 ocenia przestrzeganie w szkole wszystkich 
procedur obejmujących uzyskiwanie przez nauczycieli stażystów stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela kontraktowego. W ocenie NIK, Dyrektor szkoły zapewniła 
każdemu z nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego 
nauczyciela kontraktowego, odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego, 
określone w § 4 ust. 1 pkt. 1-3 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
zawodowego przez nauczycieli4. Sprawowała również skuteczny nadzór nad 
realizacją zadań przez opiekunów stażu oraz nad wdrażaniem i realizacją przez 
nauczycieli stażystów planów rozwoju zawodowego. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Zapewnienie nauczycielowi stażyście ubiegającemu się o stopień awansu 
nauczyciela kontraktowego warunków do rozwoju zawodowego. 

1.1.Warunki organizacyjne do realizacji rozwoju zawodowego przez 
nauczyciela stażystę. 

1. W roku szkolnym 2015/2016 (stan na 31 września  2015 r.) w szkole było zatrudnionych 

87 nauczycieli (dane w osobach), z tego: 45 nauczycieli dyplomowanych, 23 nauczycieli 

mianowanych, 14 nauczycieli kontraktowych i 3 nauczycieli stażystów. Poza wymienionymi, 

w szkole zatrudnionych było 2 nauczycieli nie odbywających stażu, tj. 1 nauczyciel 

zatrudniony od 16.09.2015 r., który nie odbywał stażu stosownie do postanowień art. 9d ust. 

2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela5 oraz 1 nauczyciel zatrudniony bez 

kwalifikacji za zgodą Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, stosownie do postanowień 

wynikających z art. 10 ust. 9 KN. 

                                                      
1 Zespół Szkół Nr 2 w Koszalinie, dalej: Szkoła. 
2 Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Koszalinie, dalej: Dyrektor. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 

nieprawidłowości, negatywna.  
4 Dz. U. 2013 r. poz. 393; dalej: rozporządzenie MEN z 1.03.2013 r. 
5 Dz. U. 2014 r. poz. 191 ze zm.; dalej: KN. 
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                            (dowód: akta kontroli str. 4 - 7) 

W latach 2012-2015 stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uzyskało 

5 osób. W roku szkolnym 2015/2016 staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęło 

(i kontynuuje) 3 osoby. 

                           (dowód: akta kontroli str. 5 - 9) 

Powyżsi nauczyciele nawiązali stosunek pracy w szkole i uzyskali stopień nauczyciela 

stażysty rozpoczynając staż na stopień nauczyciela kontraktowego nie później niż w ciągu 

14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole stosownie do art. 9a ust. 2, art. 9c ust. 1, art. 9d 

ust. 1 KN.  

                                                                                             (dowód: akta kontroli str. 10 - 27) 

Dyrektor szkoły każdorazowo, pisemnie  przydzielił nauczycielowi stażyście opiekuna stażu 
spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. 
                  (dowód: akta kontroli str. 319 – 327) 

Spośród ogółem 7 opiekunów stażu 4 posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 
a 3 stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele ci reprezentowali tożsame przedmioty 
jak nauczyciele stażyści. 

                                 (dowód: akta kontroli str. 28 - 29) 

W kontrolowanym okresie spośród ogółem 7 opiekunów stażu: 4 było egzaminatorami, 3 
było przewodniczącymi zespołu przedmiotowego, 1 realizował własny program kształcenia; 
2 prowadziło laureatów i finalistów konkursów wojewódzkich;  1 przewodniczył zespołom 
zadaniowym; 7 systematycznie, w każdym kończącym się  cyklu kształcenia, osiągało 
z prowadzonymi oddziałami dodatnie wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).  

                      (dowód: akta kontroli str. 28 - 29) 

Uchwałą Nr XXXII/375/2009 z 19 marca 2009 r. Rada Miejska w Koszalinie uchwaliła 
Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków, w tym  wysokość dodatku funkcyjnego za sprawowanie funkcji 
opiekuna stażu. W kontrolowanym okresie miesięczny dodatek za pełnienie zadań opiekuna 
stażu wynosił 50,0 zł. 
W poszczególnych latach - od 1 września 2012 r.-do 30 kwietnia 2016 r. - wynagrodzenie 
opiekunów nauczycieli stażystów aplikujących do stopnia nauczyciela kontraktowego 
wyniosło z powyższego tytułu odpowiednio: 404,99 zł w roku szkolnym 2012/2013, 
1.611,63 zł w roku szkolnym 2014/2015 oraz 1.036,67 zł w roku szkolnym 2015/2016.  
                             (dowód: akta kontroli str. 30 - 33) 

W okresie stażu nauczyciele stażyści realizowali indywidualne plany rozwoju zawodowego, 
które zostały zatwierdzone przez Dyrektora szkoły w terminie określonym w § 3 ust. 1 i 3 
rozporządzenia MEN z 1.03.2013 r.  

        (dowód: akta kontroli str. 34 – 35) 

Po zakończeniu stażu nauczyciele złożyli dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji 
planów rozwoju zawodowego w terminie określonym w § 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 
1.03.2013 r. 6. 

                        (dowód: akta kontroli str. 34 – 35) 

W szkole nie obowiązywała  jednolita struktura planu rozwoju zawodowego i sprawozdania 
z jego realizacji. Jak wyjaśniła Dyrektor szkoły Pani Bożena Sobkowiak, przepisy 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nie określają formy 
planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stażu. Dyrektor szkoły dopuszcza różną 
strukturę przygotowania planu i jego formę, dbając o treść, która musi odpowiadać 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu, tj. uwzględniać zadania, które nauczyciel 
zobligowany jest realizować w trakcie stażu. Przepisy nie określają także struktury 
sprawozdania z realizacji planu zawodowego obligując jednocześnie do wykazania w tym 
sprawozdaniu działań podejmowanych w trakcie odbywanego stażu, sposobu ich realizacji 

                                                      
6  W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu.  
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oraz uzyskanych efektów. W ciągu roku szkolnego, nauczyciele stażyści dwukrotnie ( za 
semestr I i II) zobowiązani byli do złożenia dyrektorowi tzw. kart monitoringu wykonywanych 
zadań, zawierających dane o stopniu realizacji zadań objętych planem rozwoju oraz 
poziomie efektywności i uzyskanych rezultatach. 

              (dowód: akta kontroli str. 37 - 38, 40 - 63)  

W odniesieniu do planów rozwoju, we wszystkich zatwierdzonych przez Dyrektora planach 
uwzględniono: zapoznanie nauczycieli stażystów z procedurą awansu zawodowego 
i nawiązanie współpracy z wyznaczonym opiekunem stażu, zadania wynikające 
z rozporządzenia MEN z 1.03.2013 r., w tym określone w § 6 ust. 2 pkt 1-4 tego 
rozporządzenia. We wszystkich ośmiu zatwierdzonych planach rozwoju zawodowego, jako 
cel podstawowy  określono, uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego. Wśród celów szczegółowych wyróżniono m.in.: poznanie organizacji, zadań 
i zasad funkcjonowania szkoły, uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych 
przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz prowadzenie zajęć z uczniami w 
obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny 
zajęć w miesiącu, uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach 
doskonalenia zawodowego, poznanie środowiska uczniowskiego oraz nabycia umiejętności 
współpracy ze środowiskiem uczniów i rodziców, a także promocja szkoły. W omawianych  
planach wskazano przyjęte do realizacji zadania (w zależności od nauczanego przedmiotu), 
formy realizacji tych zadań, terminy oraz osoby wspierające stażystę w związku z realizacją 
planu (opiekun stażu lub dyrektor).     

                                             (dowód: akta kontroli str. 64 - 126) 

W szkole obowiązywała wprowadzona przez Dyrektora „Procedura awansu zawodowego 
nauczyciela”, określająca zadania nauczyciela stażysty, nauczyciela opiekuna stażu oraz 
dyrektora szkoły, zgodnie z którą Dyrektor kontrolowała i nadzorowała pracę opiekunów 
stażu.  

                            (dowód: akta kontroli str. 38, 179) 

Opiekunowie stażu udzielali nauczycielom stażystom pomocy w przygotowaniu planu 
rozwoju zawodowego nauczyciela (art. 9c ust. 5 KN), co było odnotowane 
w „Harmonogramach spotkań opiekuna stażu z nauczycielem stażystą”. Np. stażysta M.S. 
w dniu 22.09.2014 r. w „Harmonogramie…” umieściła wpis dotyczący tematyki spotkania 
z opiekunem – udzielenie wskazówek związanych z opracowaniem planu rozwoju 
zawodowego, wskazanie przydatnych form i metod pracy. Każde spotkanie z opiekunem 
stażu poświadczane było obustronnie podpisem składanym przez nauczyciela stażystę 
i opiekuna stażu.  

                    (dowód: akta kontroli str. 190 - 199) 

Dokumentacją potwierdzającą wypełnianie obowiązków opiekunów w stosunku do 
nauczycieli stażystów były „Harmonogramy spotkań…”, potwierdzające odbyte spotkania 
nauczycieli stażystów i opiekunów stażu opisujące treść spotkań oraz datę ich odbycia, 
harmonogramy lekcji obserwowanych przez stażystę, a przeprowadzanych przez 
opiekunów z określeniem tematyki lekcji i datą, harmonogramy lekcji prowadzonych przez 
stażystę, konspekty tych zajęć, karty obserwacji zajęć, notatki sporządzane przez 
opiekunów. 

                        (dowód: akta kontroli str. 200 - 244) 

 

1.2. Nadzór sprawowany przez dyrektora szkoły nad realizacją zadań przez 
opiekuna stażu oraz nad wdrażaniem planu rozwoju zawodowego przez 
nauczyciela stażystę ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela 
kontraktowego. 

Sporządzane przez nauczycieli stażystów plany rozwoju zawodowego nie były zmieniane 
(modyfikowane) w trakcie odbywania stażu. 

                          (dowód: akta kontroli str. 64 - 126)  

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor wyjaśniła, że plany rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów były 
bardzo dobrze sporządzone, poprzedzone analizą i nie wymagały zmian. Zadania, 
które nauczyciel zaplanował, zrealizował. Wyjaśniła ponadto: „Zdarzają się sytuacje, 
kiedy nauczyciel wykonał więcej zadań niż zaplanował, wówczas w sprawozdaniu 
opisuje te, które realizował poza planem rozwoju zawodowego. Każde zadanie poza 
planem są konsultowane i uzgadniane z dyrektorem szkoły.”  

                   (dowód: akta kontroli str. 284) 

Z chwilą zatrudniania nauczyciela stażysty, Dyrektor szkoły przeprowadzała 
rozmowę kwalifikacyjną dwuetapowo. Jak wyjaśniła: „Pierwsza część to 
przeprowadzona rozmowa na temat predyspozycji nauczyciela, druga to 
poprowadzenie fragmentu lekcji (sprawdza się, jak nauczyciel merytorycznie 
przygotował się do lekcji, jaki ma kontakt z uczniami, jak reagował na stres). Jeżeli 
kandydatów na nauczyciela jest większa liczba, przygotowuje się fragment arkusza 
egzaminacyjnego do sprawdzenia. Po rozmowie kwalifikacyjnej dwuetapowej, 
nauczyciel widzi swoje słabe i mocne strony, które wpływają potem na merytoryczną 
treść sporządzanego planu rozwoju zawodowego.” 

                   (dowód: akta kontroli str. 285) 

Stosownie do przepisu art. 9c ust. 4 KN, Dyrektor pisemnie określiła zadania 
opiekuna nauczyciela stażysty i nadzorowała realizację tych zadań. Jak wyjaśniła 

Dyrektor, każdy nauczyciel, któremu przydzielono obowiązek opiekuna stażu, zobowiązany 
był do zawarcia pisemnego kontraktu z nauczycielem stażystą, określającego zadania 
opiekuna oraz zadania nauczyciela stażysty. Nauczyciele opiekunowie stażu we wszystkich 
przypadkach zawarli stosowne kontrakty w terminach K.O. - 3.09.2012 r., M.S.- 1.09.2014 
r., D.K. – 3.09.2014 r., A.G. 7.09.2015 r., J.SM. – 1.09.2015 r., A.W. -1.09.2014 r., K.G. – 
12.09.2014 r., J.K. – 1.09.2015 r. Kontrakty te precyzowały zakres obowiązków opiekuna 
stażu, w tym m.in. obligowały do: zapoznania nauczyciela stażysty z wymaganiami i 
procedurą awansu zawodowego, wspierania stażysty i pomoc w opracowaniu planu rozwoju 
zawodowego, prezentowania zajęć własnych i innych nauczycieli oraz analizowania ich 
wspólnie ze stażystą, obserwowania zajęć prowadzonych przez stażystę i omawianie ich, 
pomoc w planowaniu doskonalenia zawodowego, pomoc w gromadzeniu dokumentacji 
wymaganej w pracy nauczyciela, opracowania projektu oceny dorobku zawodowego, 
odbywania spotkań informacyjnych i konsultacyjnych.   

                 (dowód: akta kontroli str. 38,. 180 - 189) 

W dokumentacji przedłożonej kontrolującej nie było 2 kontraktów dotyczących stażystów 
K.O. i D.K. oraz ich  opiekunów M.B. i V.S. Jak wyjaśniła Dyrektor szkoły, nauczyciel 
opiekun stażu prowadzi dokumentację awansową przydzielonego mu stażysty. Brakuje 
dokumentacji awansowej nauczyciela K.O. i jego opiekuna nauczyciela M.B. Staż 
realizowany był w roku szkolnym 2012/2013.  Zarówno nauczyciel K.O. jak i opiekun stażu 
M.B. od  września 2013 r. nie są już pracownikami szkoły, a szkoła  posiada dokumentację 
potwierdzającą odbycie stażu, złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju oraz 
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela kontraktowego. 

                    (dowód: akta kontroli str.  34 – 35, 39) 

W odniesieniu do nauczyciela stażysty D.K., który w wyniku rozwiązania umowy o pracę nie 
jest pracownikiem szkoły od 10.11.2015 r., szkoła posiadała dokumentację związaną 
z awansem zawodowym na nauczyciela kontraktowego jednakże brak w niej dokumentów 
z przebiegu opieki nad stażystą. Oświadczenie w tej sprawie złożył nauczyciel V.S. opiekun 
stażu stwierdzając, że: „Oświadczam, że nie posiadam dokumentacji awansowej dotyczącej 
opieki nad stażystką D.K., gdyż z dniem 10.11.2015 r. zakończyła pracę w tutejszej 
placówce. W związku z brakiem obowiązku przechowywania powyższych dokumentów, 
zostały one przeze mnie zniszczone.” 

                                 (dowód: akta kontroli str. 258)    
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Dyrektor w okresie odbywania stażu spotykał się z nauczycielami opiekunami stażu celem 
omówienia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczycieli stażystów, co dokumentowano 
notatkami i listami obecności na spotkaniach. Spotkania te miały na celu dokonanie kontroli 
jakości sprawowania funkcji opiekuna stażu. 

                  (dowód: akta kontroli str. 39,.245 - 257)  

W trakcie odbywania stażu przez nauczycieli stażystów, Dyrektor celem omówienia  
osiąganych wyników, organizowała także spotkania wspólne nauczycieli opiekunów 
i nauczycieli stażystów, w których uczestniczyła. Na spotkaniach omawiano stopień 
i zakres realizacji planów rozwoju zawodowego oraz zagadnienia współpracy 
nauczyciela opiekuna i nauczyciela stażysty. 

   (dowód: akta kontroli str. 245 – 257)   

W okresie odbywania stażu nauczyciele stażyści kierowani byli przez Dyrektora na 
zajęcia doskonalące i profilujące ich wiedzę i kompetencje m.in. na szkolenia 
organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie. W dniu 
23.02.2016 r. czworo nauczycieli stażystów uczestniczyło w szkoleniu pn. 
„Uczniowie w konflikcie- nauczyciel w działaniu”, a w dniu 26.04.2016 r. jedna ze 
stażystek uczestniczyła w szkoleniu pn. „ Nauczyciel jako poszukiwacz „złota”. 
Dlaczego warto stosować pochwały.” 

                  (dowód: akta kontroli str. 282 - 283 ) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor, co najmniej dwukrotnie w trakcie odbywanego 
przez nauczycieli stażystów stażu zawodowego, zgodnie z corocznymi Planami  
nadzoru pedagogicznego – obserwowała zajęcia prowadzone przez stażystów 
w ramach hospitacji oceniająco-doradczych, co dokumentowane było 
sporządzanymi arkuszami z hospitacji lekcji. Hospitowane były także zajęcia 
prowadzone przez opiekunów stażu.   
                    (dowód: akta kontroli str. 263 - 281) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Dyrektor szkoły zapewniła każdemu z nauczycieli stażystów ubiegających się 
o stopień awansu zawodowego, odpowiednie warunki do rozwoju zawodowego. 
Sprawowała również skuteczny nadzór nad realizacją zadań przez opiekunów stażu 
oraz nad realizacją przez nauczycieli stażystów planów rozwoju zawodowego.  

 

2. Wdrażanie procedury związanej z procesem uzyskiwania przez nauczyciela 
stażystę stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. 

W latach 2012 – 2016 w szkole odbywało staż łącznie 8 nauczycieli stażystów, 
w tym 3 kontynuuje staż w bieżącym roku szkolnym (2015/2016). Spośród 
5 nauczycieli, którzy w latach 2012 – 2015 ukończyli staże i uzyskali stopnie 
nauczycieli kontraktowych, wg stanu na czas zakończenia kontroli zatrudnionych  
było dwóch nauczycieli. Trzy osoby nie kontynuują pracy w szkole, z czego 
1 nauczyciel (diakon) rozwiązał umowę o pracę 31.08.2013 r., a dwie nauczycielki 
zakończyły pracę 10.11.2015 r.   
                     (dowód: akta kontroli str. 8 – 9) 

Wszyscy kandydaci na nauczycieli, którzy po ukończeniu wymaganego stażu 
uzyskali stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, w chwili zatrudnienia 
posiadali kwalifikacje zawodowe określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli7. 
              (dowód: akta kontroli str. 34 - 35) 

Stosownie do przepisu § 4 ust. 4 rozporządzenia MEN z 1.03.2013 r., 
nauczyciele kończący staż, przedłożyli Dyrektor szkoły sprawozdania 
z realizacji planów rozwoju zawodowego.  Sprawozdania z realizacji 
poszczególnych planów rozwoju zawierały: dane dotyczące znajomości organizacji, 
zadań i zasad funkcjonowania szkoły, informacje w zakresie umiejętności 
prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań 
szkoły, dane związane ze znajomością środowiska uczniów oraz potwierdzające 
umiejętności współpracy z tym środowiskiem, zagadnienia dotyczące umiejętności 
omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć z uwzględnieniem form realizacji 
ww. zagadnień, terminów ich realizacji oraz osiąganych efektów. 
                               (dowód: akta kontroli str. 127 - 178) 

Opiekunowie stażu 5 nauczycieli stażystów, którzy ukończyli staże w latach 2012-
2015, z zachowaniem  terminu określonego w § 5 rozporządzenia MEN z 1.03.2013 
r., przedstawili Dyrektorowi szkoły projekty ocen dorobku zawodowego tych 
stażystów. We wszystkich przypadkach były to oceny pozytywne. W oparciu 
o powyższe Dyrektor szkoły dokonała oceny dorobku zawodowego każdego ze 
stażystów, ustalając pozytywne oceny dorobku za okres stażu. Sporządzone oceny, 
stosownie do przepisów art. 9c ust. 6 i 8 KN zawierały merytoryczne uzasadnienia. 

               (dowód: akta kontroli str. 286 - 298) 

Stosownie do przepisu art. 9c ust. 7 KN, Rada Rodziców przedstawiła swoje opinie 
w sprawie dorobku zawodowego każdego z nauczycieli stażystów. Wszystkie 5 
opinii było pozytywnych. 

                  (dowód: akta kontroli str. 286 – 298)  

Nauczyciele stażyści z chwilą uzyskania ocen dorobku zawodowego złożyli do 
Dyrektor szkoły wnioski o podjęcie postępowań kwalifikacyjnych w sprawie awansu 
na stopień nauczyciela kontraktowego. Działając na podstawie art. 9g ust. 1 KN, 
Dyrektor, powołała komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans 
zawodowy. Protokoły z posiedzenia komisji sporządzono w dniach : 27.06.2013 r. – 
w odniesieniu do nauczyciela stażysty  K.O.  oraz w dniu 23.06.2015 r. w odniesieniu do 
stażystów K.D., D.K., M.S., A.W.  W protokołach  sporządzonych zgodnie z zapisami 
art. 14 ust. 1  rozporządzenia MEN z 1.03.2013 r. zawarto m. in.:datę i miejsce 
posiedzenia komisji, skład jej członków, treść pytań zadanych nauczycielowi, uzyskaną 
punktację, uzasadnienie rozstrzygnięcia.  
Średnia arytmetyczna punktów przyznanych poszczególnym nauczycielom stażystom 
w wyniku przeprowadzonych postępowań wynosiła: w dwóch przypadkach po 10 
punktów, w pozostałych odpowiednio: 8,66,  9,30  i 9,70  i została ustalona zgodnie  
z zasadami określonymi w § 13 rozporządzenia MEN z 1.03.2013 r. i podjęta w pełnych 
trzyosobowych składach. 
             (dowód: akta kontroli str. 34 – 35,299 - 318) 

Zadawane stażystom pytania dotyczyły m.in. sposobu motywowania uczniów do pracy, 
sposobów rozwiazywania konfliktów uczniowskich, metod i zasad przygotowywania 
zajęć, problemów w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, trudności napotkanych w pracy 
dydaktycznej. Pytania zadawane stażystom w czasie rozmów kwalifikacyjnych nie  
powtarzały się.   

                      (dowód: akta kontroli str. 299 – 318) 
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W protokołach nie odnotowano treści odpowiedzi udzielanych przez stażystów. 
W odniesieniu do trzech stażystów w uwagach nt. udzielanych odpowiedzi zapisano, że 
odpowiedzi na zadane pytania udzielono w sposób ciekawy, wyczerpujący i rzeczowy, a w 
dwóch pozostałych zapisano, że odpowiedzi były wyczerpujące. W uzasadnieniu oceny 
punktowej umieszczono zapisy o spełnieniu przez stażystę wymagań niezbędnych do 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 

                  (dowód: akta kontroli str. 299 – 318)   

Komisje kwalifikacyjne po zakończeniu postępowań, tj. odpowiednio w dniach 27.06.2013 
r. oraz 23.06.2015 r. wydały zaświadczenia o uzyskaniu akceptacji na stopień nauczyciela 
kontraktowego w odniesieniu do wszystkich 5 stażystów, oznaczone numerami 1/2013, 
1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015.                                                         
(dowód: akta kontroli str. 34-35) 

Dwie osoby, które kontynuują pracę w szkole od czasu uzyskaniu stopnia nauczyciela 
kontraktowego w czerwcu 2015 r., w ramach własnej aktywności zawodowej w roku 
szkolnym 2015/2016 uczestniczyły odpowiednio: 
- nauczycielka K.D. - pięciokrotnie w warsztatach tematycznych o liczbie godzin od 2 do 6, 
seminarium pn. III Dzień planowania kariery (2 godziny), realizuje projekt edukacyjny pn. 
„Klasa dziennikarska”, 
- nauczycielka M.S. – uczestniczyła w warsztatach pn. „Efektywne strategie uczenia się – 
jak się uczyć, aby się nauczyć” (6 godzin), realizuje projekty: „Rośliny lecznicze” oraz 
„Śmiertelne choroby dawnych czasów”. 
                      (dowód: akta kontroli str. 261 – 262) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia  wdrożenie i przestrzeganie w szkole 
wszystkich procedur obejmujących uzyskiwanie przez nauczycieli stażystów stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. W przypadku  5 nauczycieli 
stażystów dochowano należytej staranności w ocenie ich dorobku zawodowego, 
dokonano rzetelnej analizy złożonych sprawozdań z wykonania planu rozwoju 
zawodowego, a z poszanowaniem uregulowań wynikających z przepisów KN i 
rozporządzenia MEN z 1.03.2013 r., Dyrektor szkoły powołała Komisje 
Kwalifikacyjne uczestnicząc w ich pracach i terminowo nadała stopnie awansu 
zawodowego. W odniesieniu do 3 nauczycieli stażystów, którzy kontynuują staż 
w bieżącym roku szkolnym, z należytą starannością dopełniono obowiązków 
związanych z opracowaniem i wdrożeniem planów rozwoju zawodowego, 
a w sposób rzetelny pełnione były obowiązki przez nauczycieli opiekunów staży.  

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 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli8 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 
Szczecinie. 

 

 

                                                      
8 Dz.U. z 2015 r. poz. 1096. 
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Szczecin, dnia  30 maja 2016 r. 

  
 
 

 

Kontroler Dyrektor  
Delegatury NIK w Szczecinie Ewa Róg  

Gł. specjalista k. p. 

 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 


