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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie1, ul. Niepodległości 54, 73-150 
Łobez. 
 
Jolanta Manowiec, Dyrektor Zespołu Szkół od 1 września 1997 r.2 

(akta kontroli str. 3) 
Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 
 
Lata 2016-2018 (do 13.12.2018 r. oraz ewentualnie okres wcześniejszy, jeśli będzie 
miał wpływ na kontrolowaną działalność). 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie. 
 
1. Jarosław Pułka główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/202/2018 z 20 listopada 2018 r. 
2. Tomasz Wołos specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/186/2018 z 30 listopada 2018 r. 

(akta kontroli str. 1, 2) 
 

                                                      
1 Dalej: Zespół Szkół lub ZS. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm.; dalej ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Zespołu Szkół, w zakresie 

przygotowania i wdrożenia zmian wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe5. 

Zespół Szkół w oparciu o dane organu założycielskiego rzetelnie określił potencjalną 

liczbę miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla 

absolwentów klas gimnazjalnych i ośmioklasowych szkół podstawowych z powiatu 

łobeskiego oraz podjął działania zapewniające utrzymanie: 

- dotychczasowych profili kształcenia dostępnych zarówno dla absolwentów klas 

gimnazjalnych, jak i szkół podstawowych w systemie jednozmianowym, 

- bazy lokalowej6 spełniającej wymagania gwarantujące bezpieczne i higieniczne 

warunki nauczania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach7, 

- kadry pedagogicznej spełniającej wymogi kwalifikacyjne, o których mowa 

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli8. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

Dyrektor na podstawie informacji organu prowadzącego o liczbie uczniów klas 
trzecich gimnazjalnych9 i ósmych szkół podstawowych10 w powiecie łobeskim, wg 
stanu na 24 października 2018 r. – określiła „potencjalną liczbę miejsc 
w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów”: 

- klas gimnazjalnych wynoszącą 120, z tego: po 48 w liceum ogólnokształcącym 
(LO) i w technikum zawodowym (TZ) oraz 24 w branżowej szkole pierwszego stopnia 
(BS), 

- szkół podstawowych – 120, z tego: po 48 w LO i TZ oraz 24 w BS 

w oddziałach o liczebności wynoszącej po 24 uczniów (łącznie 10 oddziałów). 

W sytuacji większej liczby kandydatów przewiduje się zwiększenie liczebności 
oddziałów do 32 zgodnie ze statutem szkoły. 

W ofercie edukacyjnej szkoły: 

- w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 były profile kształcenia: matematyczno-
przyrodniczy i humanistyczno-mundurowy w LO; technik informatyk, technik 
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik hotelarstwa w TZ; 
wielozawodowy11 w BS; 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.; dalej: przepisy wprowadzające. 
6 Obejmującej m.in. gabinety i pracownie przedmiotowe, pomieszczenia do nauki przedmiotów zawodowych, 
salę gimnastyczną z siłowniami, szatnię z zapleczem sanitarno-higienicznym, ciągi komunikacyjne z klatkami 
schodowymi, bibliotekę z czytelnią, sanitariaty dla dziewcząt, chłopców i osób z ograniczonymi zdolnościami 
poruszania się. 
7 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.; dalej: rozporządzenie MENiS. 
8 Dz. U. poz. 1575, dalej: rozporządzenie MEN. 
9 Ogółem 298, 215 z wyłączeniem uczniów Reska; absolwenci z Reska z reguły nie korzystają ze szkół na 
poziomie ponadpodstawowym w Łobzie. 
10 Ogółem 336, 235 z wyłączeniem uczniów z Reska, absolwenci z Reska z reguły nie korzystają ze szkół na 
poziomie ponadpodstawowym w Łobzie. 
11 W zawodach, na które pracodawcy zgłaszają zapotrzebowanie. 
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- na rok szkolny 2019/2020 planuje się utrzymanie dotychczasowych profili 
nauczania dostępnych zarówno dla absolwentów klas gimnazjalnych, jak 
i absolwentów ośmioklasowej szkoły podstawowej. 

W latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 w klasach ponadgimnazjalnych 
pozostawało łącznie, odpowiednio, 347, 350 i 366 uczniów, w tym w klasach 
pierwszych, odpowiednio, 117, 126, 130 uczniów przy liczbie kandydatów w tych 
latach wynoszącej 122, 133, 135. 

Liczba oddziałów w Szkole wynosiła odpowiednio 14, 15 i 15, w tym klas pierwszych 
po pięć, przy planowanej liczbie 10 oddziałów w roku szkolnym 2019/2020, po 
cztery na poziomie LO i TZ oraz dwóch na poziomie BS. 

(akta kontroli str. 3, 15) 

Dyrektor oświadczyła, że „(…) do szkoły przyjmowano wszystkich kandydatów do 
wyczerpania miejsc, a odsetek przyjętych na poziomie ok. 90% był efektem 
zagwarantowania uczniom możliwości kandydowania do trzech szkół w myśl zasady 
szkoła I, II lub III wyboru zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Brak zatem 
podstaw do ocen w kategoriach sukcesu bądź niepowodzeń”. 

(akta kontroli str. 3, 15) 

Celem utrzymania na poziomie niezmienionym warunków nauczania w sytuacji 
obowiązku przyjęcia dwóch roczników w roku szkolnym 2019/2020, Dyrektor: 

a) wraz ze szkolnym zespołem ds. projektów, przy współdziałaniu z organem 
prowadzącym, doprowadziła do:  

- utworzenia – z dniem rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 – warsztatów 
hotelarskich w pomieszczeniach szkolnych wykorzystywanych poprzednio do celów 
mieszkaniowych, 

- podjęcia zadania inwestycyjnego „Budowa pawilonu warsztatowego 
przeznaczonego do prowadzenia praktycznej nauki zawodu oraz zewnętrznej 
platformy dla instalacji urządzeń oze12 wraz z infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem terenu w formie zaprojektuj i wybuduj”13, którego zakończenie 
przewiduje się na koniec grudnia 2018 r.; 

b) wnioskowała do organu prowadzącego o przeniesienie Szkoły Podstawowej dla 
Dorosłych14 do innego budynku i zakup szafek ubraniowych (sprawa w toku). 

(akta kontroli str. 3, 15) 

2. Baza lokalowa Zespołu Szkół zapewniała utrzymanie współczynnika zmianowości 
– po uwzględnieniu średniego współczynnika zwiększającego zajętość sal 
lekcyjnych ze względu na podziały na grupy – wynoszącego 0,8 w roku szkolnym 
2018/2019, przy planowanym 1,0 w roku szkolnym 2019/2020. Szkoła w roku 
szkolnym 2018/2019 posiadała 22 sale lekcyjne przy liczbie oddziałów wynoszącej 15. 
W następnym roku szkolnym liczba sal lekcyjnych zwiększy się do 24, a liczba 
oddziałów do 21. Pracownie i gabinety przedmiotowe wyposażone były w pomoce 
dydaktyczne, sprzęt audiowizualny i komputerowy (z dostępem do internetu), 
niezbędny do realizacji podstawy programowej. 

                                                      
12 Odnawialne źródła energii. 
13 Realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 
„Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy na obszarze strefy 
centralnej na terenie powiatu łobeskiego”. 
14 Funkcjonującej w strukturze organizacyjnej i w budynku Zespołu Szkół na mocy uchwały XXX/180/217 Rady 
Powiatu w Łobzie z 30 marca 2017 r. w sprawie założenia SP dla Dorosłych w Łobzie oraz zmiany organizacji 
Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie. 
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W tym czasie Szkoła zapewniała każdemu uczniowi dostęp do metalowej szafki 
ubraniowej. Stan ten zostanie utrzymany w przyszłym roku szkolnym po zrealizowaniu 
planowanego w roku 2019 zakupu szafek dodatkowych. 

W ZS poza salami lekcyjnymi znajdowały się: 

- gabinet pielęgniarki z wyposażeniem15, o którym mowa w ust. 4 części III 
załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej16, 
czynny w poniedziałki i piątki w godz. 730-1500; 

- gabinet doradztwa zawodowego, czynny codziennie w wyznaczonych godzinach; 

- biblioteka z czytelnią i ośmiostanowiskowym Internetowym Centrum Informacji 
Multimedialnej ze zbiorem lektur do podstawy programowej z roku 2012; 

- sala gimnastyczna z siłownią i zapleczem higieniczno- sanitarnym (szatnie, toalety, 
prysznice, sauna)17; 

- na każdej kondygnacji toalety dla dziewcząt, chłopców i osób z ograniczonymi 
zdolnościami poruszania się (parter, I i II piętro); toalety sprawne, dwuczęściowe, 
w tym z umywalkami (trzy lub dwie) z kulową baterią z wodą ciepłą i zimną, 
pojemnikiem na mydło w płynie, zasobnikiem z ręcznikami papierowymi 
i z pojemnikiem na ręczniki zużyte (w kabinach pojemniki na odpady); 

- szatnie z metalowymi szafkami ubraniowymi. 

Sale lekcyjne posiadały wentylację grawitacyjną, a sala gimnastyczna i siłownie 
wentylację mechaniczną; wyposażone były w meble (stoły, krzesła z certyfikatami), 
utrzymane w stanie technicznym bardzo dobrym. 

Infrastruktura otoczenia ZS, jej stan techniczno-sanitarny, posiadane wyposażenie 
gabinetów i pracowni przedmiotowych, pomieszczeń do nauki przedmiotów 
zawodowych (meble szkolne i pomoce dydaktyczne, wystrój) spełniają wymagania 
gwarantujące bezpieczne i higieniczne warunki nauczania określone w rozporządzeniu 
MENiS. 

(akta kontroli str. 4, 13) 

3.; 4. W ZS w roku szkolnym 2018/2019 zajęcia prowadziło 40 nauczycieli – 
wszyscy spełniali wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w rozporządzeniu MEN. 

W bieżącym roku szkolnym 26 spośród 40 nauczycieli realizowało nadgodziny, 
z tego: dwóch w wymiarze powyżej 1,5 etatu18 za aprobatą Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie; 24 – w ilości wynoszącej do 8,5819. 

Na podstawie analizy danych z arkusza organizacyjnego Szkoły na rok szkolny 
2018/2019 i projektu (symulacji) arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2019/2020 
ustalono20, że w roku szkolnym: 

- 2018/2019 zadania dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze 800,1 godzin realizuje 
40 nauczycieli, co skutkuje obciążeniem jednostkowym wynoszącym 20 godzin,  

                                                      
15 M.in. kozetka, waga medyczna ze wzrostomierzem, parawan, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego, 
stetoskop, tablice do badania ostrości wzroku i widzenia barwnego, przenośna apteczka pierwszej pomocy. 
16 Dz. U. z 2016 r. poz. 86. 
17 W ramach zajęć z wf uczniowie korzystają z hali sportowo-widowiskowej oraz miejskiego stadionu sportowego 
w Łobzie. 
18 W liczbie: 9,42 h magister fizyki z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel przedmiotów w zakresie 
informatyki i oze; 13,53 h mgr inż. inżynierii chemicznej z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w zakresie oze. 
19 Mgr inż. inżynierii chemicznej z przygotowaniem pedagogicznym - nauczyciel przedmiotów zawodowych 
w zakresie oze z przygotowaniem pedagogicznym przy akceptacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 
20 Przy założeniu jednakowego pensum dla każdego nauczyciela i z uwzględnieniem zniżek godzin dla kadry 
kierowniczej szkoły. 
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- 2019/2020 zadania dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze 986,8 godzin, 
realizowane przez obecną kadrę pedagogiczną, będą odciążały poszczególnych 
nauczycieli wymiarem 24,6 godzin. 

(akta kontroli str. 7-10, 20) 

Dyrektor w sprawie stanu kadry pedagogicznej oświadczyła: „(…) w związku 
z reformą oświaty polityka kadrowa dyrektora, realizowana w porozumieniu 
z organem prowadzącym, zmierzała do przydzielania godzin nadliczbowych21 
nauczycielom pracującym w szkole po to, aby utrzymać godziny dla nauczycieli – 
o dobrej opinii i zgodnie z potrzebami szkoły po rekrutacji dwóch roczników – którzy 
po wygaszeniu gimnazjów zagrożeni będą zwolnieniem. Aby zapewnić ciągłość 
nauczania w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, 
przewidując braki kadrowe, troje nauczycieli zatrudnionych obecnie w zespole 
zostało skierowanych na studia podyplomowe, które ukończyli w 2018 r. Pomimo 
tego w roku szkolnym 2019/2020 będzie wolny etat. W roku szkolnym 2018/2019 
(po odejściu nauczyciela na świadczenie kompensacyjne) brakuje nauczyciela 
przedmiotów zawodowych informatycznych. Zapotrzebowanie zgłoszone zostało 
w PUP jako oferta otwarta i w serwisie Kuratorium Oświaty. Dotychczas nikt nie był 
zainteresowany podjęciem pracy w szkole. W roku szkolnym 2019/2020 przewiduję 
następujący niedobór nauczycieli [w etatach]: matematyki – 1,11; historii – 0,78; 
biologii – 0,78; geografii – 0,61; muzyki – 0,17; chemii – 1,06; wf – 1,17; 
przedmiotów zawodowych: informatyczne – 1,94 i oze 1,06; psychologa – 0,5 etatu. 
W tej sytuacji planowane jest zatrudnienie w pierwszej kolejności nauczycieli z SP 3 
(wygaszonego gimnazjum) - nie będą to jednak nauczyciele przedmiotów 
zawodowych. Przewiduje się, w odpowiednim czasie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, 
złożenie ofert do PUP i w serwisie KO. Celem skonkretyzowania danych 
dotyczących sytuacji kadrowej w SP 3 z końcem bieżącego roku szkolnego 
i możliwości ich ewentualnego zatrudnienia w naszej szkole, wystąpiłam do Zarządu 
Powiatu ze stosownym pismem.” 

(akta kontroli str. 5) 

5. Działania Dyrektora w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty, 
w tym dotyczące powiększenia zasobów lokalowych do dyspozycji ZS obejmowały 
m.in.: 

- dokończenie budowy i wyposażania warsztatów oze planowane na grudzień 2018 r. 
(ZS zyska 2 sale dydaktyczne), 

- oddanie do użytku we wrześniu 2018 r. warsztatu hotelarskiego umożliwiającego 
prowadzenie zajęć zawodowych, a także zajęć w małych grupach, np. językowych, 
rewalidacyjnych, 

- przeniesienie SP dla Dorosłych do innego budynku.   

W budżecie szkoły na 2019 r. zaplanowano środki m.in. na wyposażenie nowych 
pomieszczeń i doposażenie szatni w szafki ubraniowe.   

O wprowadzonych zmianach związanych z wdrażaniem reformy oświatowej 
i działaniach Zespołu Szkół z tym związanych dyskutowano na posiedzeniach rad 
pedagogicznych; informowano rodziców na ich spotkaniach z Dyrektorem; 
informowano zainteresowanych na szkolnej tablicy ogłoszeń; informowano uczniów 
m.in. przy okazji apeli szkolnych. 

(akta kontroli str. 11, 12) 

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

                                                      
21 Nawet do 1,5 etatu. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 

formułuje uwag ani wniosków. 

 

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 Szczecinie. 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. 

 

 
 

Szczecin,  3   stycznia 2019 r. 
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