
 
 

 
 

 
 
LSZ.410.028.06.2018 
 
 

Ewa Paśka-Koschel 
Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 7 
im. Zjednoczonej Europy 
ul. Okopowa 1A 
78-100 Kołobrzeg 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 
 

P/18/027 Zmiany w systemie oświaty 
 

 



 

2 

 

I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu1. 

 

Ewa Paśka-Koschel, od 1.09.2004 r. Dyrektor Gimnazjum nr 3, od 1.09.2017 r. 
Dyrektor SP nr 7, z przerwą w okresie od 23.04.2018 r. do 5.10.2018 r., w którym 
obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata Kałużna. 

(akta kontroli str. 3-12) 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku z reformą oświaty. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty.  

 

Lata 2016-2018 (do 10 grudnia 2018 r. 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 Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

 

1. Sławomir Żudro, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/195/2018 z 16.11.2018 r.  

2. Karol Kośnik, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/194/2018 z 16.11.2018 r.  

(akta kontroli str.1-2) 
 

                                                      
1 Dalej: SP nr 7 lub Szkoła. 

2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK Szkoła została rzetelnie przygotowana do przekształceń wynikających 
ze zmian w systemie oświaty. Prawidłowo i skutecznie dokonano zmiany warunków 
organizacyjnych i warunków lokalowych. 

 

Pracownicy, rodzice i uczniowie zostali poinformowani o założeniach reformy 
oświaty i wynikających z nich zmian. Ustalona została nowa organizacja Szkoły oraz 
przyjęto nowe plany nauczania dostosowane do nowej podstawy programowej.  

Stan zatrudnienia był adekwatny do potrzeb wynikających z realizowanych zadań 
dydaktyczno-wychowawczych. Nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz 
podnosili swoją wiedzę ogólną i zawodową. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze były zorganizowane prawidłowo. Zajęcia 
prowadzone były na podstawie dopuszczonych programów nauczania 
i podręczników szkolnych. Stwierdzono przypadki ustalania planów zajęć niezgodnie 
z zasadami higieny pracy umysłowej. 

Współpracowano z organem prowadzącym w celu m.in. zwiększenia przydzielonych 
środków finansowych na wydatki związane z przystosowaniem do funkcjonowania 
w warunkach nowego ustroju szkolnego.  

Szkoła zapewniła odpowiednie warunki do nauki, gabinet profilaktyki zdrowotnej, 
świetlicę, bibliotekę i stołówkę. Wszyscy uczniowie mieli zapewnioną możliwość 
korzystania z indywidualnych szafek. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niedostatecznego zabezpieczenia boiska 
do piłki nożnej, braku oprogramowania komputerowego chroniącego uczniów przed 
dostępem do niebezpiecznych stron, niezabezpieczenia poręczy schodów, braku 
drzwi wejściowych do dwóch toalet dla uczniów. Trzy pierwsze nieprawidłowości 
usunięto przed zakończeniem kontroli NIK. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

1.1. SP nr 75 została utworzona z przekształcenia z dniem 1.09.2017 r. Gimnazjum 
nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Kołobrzegu dokonanego na podstawie uchwały 
Rady Miasta Kołobrzeg nr XXX/436/17 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego6.  

Podjęte przez Dyrektor SP nr 7 działania przygotowawcze do właściwego 
funkcjonowania Szkoły polegały na: 

 poinformowaniu pracowników szkoły, rodziców i uczniów o zmianach 
w organizacji szkoły,   

 oszacowaniu potrzeb kadrowych i sprzętowych związanych z przekształceniem, 

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

opisowej. 

4 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. 

5 Ośmioletnia szkoła publiczna z wygaszającymi klasami gimnazjalnymi do 31.08.2019 r.  

6 Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 1732. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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 przeprowadzeniu szkolenia wewnętrznego dotyczącego założeń reformy 
oświatowej.  

(akta kontroli str. 152, 195-208, 251) 

Informacje o planowanym przekształceniu były przekazane pracownikom Szkoły 
w grudniu 2016 r., a rodzicom i uczniom na początku 2017 r. Nauczyciele 
Gimnazjum nr 3 zostali pisemnie poinformowani, że stają się pracownikami SP nr 7 
w terminie określonym w art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę Prawo oświatowe7.  

(akta kontroli str. 156, 157) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że informacja o planowanej likwidacji gimnazjum 
spowodowała zaniepokojenie nauczycieli, którzy obawiali się o swoje miejsca pracy.  

(akta kontroli str. 153) 

1.2. Nowe plany nauczania, począwszy od roku szkolnego 2017/2018 dla klas I 
i VII8 zostały dostosowane do nowej podstawy programowej, określonej 
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 
policealnej9. 

(akta kontroli str. 158-194) 

Nowa organizacja Szkoły po jej przekształceniu została ustalona w arkuszu 
organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018, zatwierdzonym 29.05.2017 r. przez 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg. 

(akta kontroli str. 212, 213) 

Plan finansowy wydatków budżetowych na 2017 r. wynosił początkowo 4 140 450 zł, 
i obejmował wydatki działu 801 oświata i wychowanie, rozdział 80110 gimnazja, 
rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz dział 851 ochrona 
zdrowia, rozdział 85153 zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 przeciwdziałanie 
alkoholizmu. 

W wyniku zmian plan finansowy został ustalony na 4 758 207,15 zł i poza ww. 
działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej obejmował wydatki w rozdziale 80101 
szkoły podstawowe oraz dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 
85401 świetlice szkolne oraz 85416 pomoc materialna dla uczniów o charakterze 
motywacyjnym. 

(akta kontroli str. 223-225) 

Na wniosek Dyrektor Szkoły z 28.03.2017 r o środki na zakup wyposażenia 
i pomocy dydaktycznych, w związku z potrzebami wynikającymi z reformy 
oświatowej dotyczącymi konieczności przystosowania obiektu szkolnego do 
przyjęcia uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, Rada Miejska w Kołobrzegu 
uchwałą z 25.05.2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Kołobrzeg, zwiększyła 
plan finansowy Szkoły o 104 250 zł. 

(akta kontroli str. 217-220) 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.; dalej: Przepisy wprowadzające. 

8 Po przekształceniu Gimnazjum nr 3 w Szkołę Podstawową nr 7, w roku szkolnym 2017/2018, w strukturze 
organizacyjnej Szkoły funkcjonowały klasy I i VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. 

9 Dz.U. z 2017 r., poz. 356 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie podstawy programowej. 
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Plan wydatków budżetowych na 2018 r. ustalony początkowo w wysokości 
4 783 000 zł, obejmujący rozdziały 80101, 80110, 80146, 85401 i 85416  
ostatecznie został zwiększony do kwoty 5 344 736,65 zł. Zwiększenia planu m.in. 
obejmowały kwotę 57 800 zł przyznaną uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg 
z 28.06.2018 r. na wniosek Dyrektor Szkoły o środki na zakup mebli i pomocy 
dydaktycznych, w związku z potrzebami dotyczącymi przystosowania Szkoły do 
przyjęcia uczniów szkoły podstawowej. 

(akta kontroli str. 226-236) 

Wydatki związane z przystosowaniem Szkoły do funkcjonowania w warunkach 
nowego ustroju szkolnego wyniosły łącznie 289,6 tys. zł (129,4 tys. zł w 2017 r., 
160,2 tys. zł w 2018 r.) i były poniesione na zakup stołów, regałów, krzeseł, tablic 
interaktywnych, pomocy dydaktycznych, wyposażenia szatni, wykładziny, 
doposażenia stołówki, zestawów i mat gimnastycznych, ścieżki akrobatycznej, 
wyposażenie placu zabaw. 

(akta kontroli str. 124-127) 

W okresie kontrolowanym obowiązywało 21 umów dotyczących dostawy mediów, 
usług i materiałów, z czego 17 umów było zawartych przez Szkołę Podstawową, 
a w czterech umowach zawartych z PGNiG Obrót Detaliczny Region Wielkopolski 
na dostawę paliwa gazowego, Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kołobrzegu 
na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, ENERGA-OBRÓT S.A. w Gdańsku 
na dostawę energii elektrycznej, Miejską Energetyką Cieplną w Kołobrzegu na 
dostawę ciepła, w dniu badania10 jako odbiorca występowało Gimnazjum nr 3. 

(akta kontroli str. 237-238) 

Kierownik gospodarczy SP nr 7 wyjaśnił, że w wymienionych przypadkach 
kontrahenci przez przeoczenie nie zostali poinformowani o zmianie nazwy Szkoły 
i poinformował o wysłaniu 4.12.2018 r. stosownych zawiadomień. Zmiana nazwy 
Szkoły nie skutkowała zmianą numeru regon, kont bankowych ani miejsca 
świadczenia usług i dostaw i nie miała wpływu na rozliczenia z dostawcami. 

(akta kontroli str. 239-244) 

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

 
Dyrektor Szkoły rzetelnie i terminowo zawiadomiła pracowników, rodziców i uczniów 
o wprowadzanych zmianach związanych z przekształceniem Szkoły wynikającym 
z reformy oświaty. Podjęła również skuteczne starania o środki finansowe na 
przystosowanie Szkoły do przyjęcia uczniów szkoły podstawowej. 

Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 ustalona została nowa organizacja Szkoły 
oraz przyjęte zostały nowe plany nauczania dostosowane do nowej podstawy 
programowej. 

Niepoinformowanie w okresie kontrolowanym dostawców energii elektrycznej, gazu, 
wody oraz ciepła o zmianie nazwy Szkoły nie wywołało negatywnych skutków dla jej 
funkcjonowania. 

 

 

 

                                                      
10 4.12.2018 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych 
w związku z reformą oświaty. 

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku z reformą 
oświaty.  

2.1.1. Projekt statutu został przygotowany przez Radę Pedagogiczną we wrześniu 
2017 r. 

(akta kontroli str. 245-250) 

Statut SP nr 7 został nadany uchwałą Rady Miasta Kołobrzeg podjętą 
20.11.2017 r.11, tj. w terminie określonym w art. 322 ust. 1 Przepisów 
wprowadzających i zawierał wszystkie wymagane elementy określone w art. 98 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe12. 

(akta kontroli str. 251-308) 

2.1.2. Liczba nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017 wynosząca 49 osób 
zatrudnionych na 45,97 etatów, w roku szkolnym 2018/2019 wzrosła do 56 osób 
zatrudnionych na 49,34 etatu, ze względu na zatrudnienie nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej oraz nauczycieli świetlicy.  

(akta kontroli str. 309-311) 

W roku szkolnym 2018/2019 wystąpiły przypadki obciążenia nadgodzinami 
nauczycieli języka angielskiego, którym przydzielono 25 i 26 godzin tygodniowo oraz 
nauczycieli języka polskiego – 23 i 25 godzin, przy pensum wynoszącym 18 godzin 
tygodniowo  

(akta kontroli str. 312-326) 

Zastępca Dyrektora, wyjaśniła, że „w odniesieniu do języka angielskiego powyższa 
sytuacja wynika z przydzielenia dodatkowych godzin w klasach z rozszerzonym 
językiem angielskim, gdzie ważne jest by dane zajęcia prowadził ten sam 
nauczyciel. W odniesieniu do języka polskiego (…) zwiększona liczba godzin wynika 
z ograniczonej liczby nauczycieli tej specjalności…”. 

(akta kontroli str. 327)  

W Szkole wystąpił jeden przypadek zatrudnienia nauczyciela w związku z pismem 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg nakładającym, na podstawie art. 22 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela13, obowiązek uzupełnienia etatu na 
stanowisku nauczyciela fizyki. Nauczyciel objęty nałożonym obowiązkiem był 
zatrudniony w okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na wskazanym stanowisku 
w wymiarze od 1/18 do 3/18 godzin tygodniowo. 

(akta kontroli str. 154, 329)  

W okresie kontrolowanym w Szkole nie było zwolnień nauczycieli w trybie art. 18, 20 
lub 22 Karty Nauczyciela. 

(akta kontroli str. 154) 

2.1.3. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole w okresie kontrolowanym posiadali 
kwalifikacje odpowiednie do realizowanych zajęć edukacyjnych określone 
w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych 

                                                      
11 Uchwała Nr XXXVII/554/17 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 20 listopada 2017 r. 

12 Dz. U. 2018 r. poz. 996, ze zm., dalej Prawo oświatowe. 

13 Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm., dalej Karta Nauczyciela.  
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kwalifikacji wymaganych od nauczycieli: z dnia 12 marca 2009 r.14 i z dnia 1 sierpnia 
2017 r.15  

(akta kontroli str. 330-345) 

2.1.4. Na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano środki 
w kwocie: w 2017 r. – 24 000 zł, w 2018 r. – 23 400 zł, a wydatki wyniosły 
odpowiednio 15 138,97 zł i 17 983,64 zł. 

(akta kontroli str. 223-225, 234-236) 

2.1.5. W okresie kontrolowanym nauczyciele podnosili swoją wiedzę ogólną 
i zawodową uczestnicząc w różnych formach szkolenia oraz kształcenia związanego 
ze zmianami w systemie oświaty. W radzie pedagogicznej dotyczącej reformy 
systemu oświaty odbytej 20.12.2016 r. uczestniczyło 40 nauczycieli. W zespołach 
metodycznych prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 
dotyczących nowych podstaw programowych poszczególnych przedmiotów, 
konferencjach szkoleniowych dotyczących wychowania fizycznego w nowym 
systemie edukacji oraz szkoleniu dotyczącym nauki programowania w edukacji 
wczesnoszkolnej przeprowadzonym przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji 
Edukacyjnych w Warszawie uczestniczyło 11 nauczycieli. Ponadto czterech 
nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego 
i personalnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. 

(akta kontroli str. 346-349) 

2.1.6. Badanie organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych, którym objęto klasy I 
i VII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum we wrześniu i październiku w roku 
szkolnym 2017/2018 wykazało, że liczba zrealizowanych godzin lekcyjnych była 
zgodna z ramowymi planami nauczania oraz arkuszem organizacyjnym szkoły 

(akta kontroli str. 162-194) 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 obowiązkowe zajęcia były prowadzone 
w systemie jednozmianowym16. Pomiędzy lekcjami były przerwy 10-minutowe 
a pomiędzy godzinami lekcyjnymi piątą i szóstą oraz szóstą i siódmą 20-minutowe. 

Część lekcji odbywała się poza pracowniami przedmiotowymi i tak: 

 w roku szkolnym 2018/2019, w okresie od 17 do 23.09 i od 5.11 do 11.11:  

 oddział 4b: na 7 lekcji matematyki, 5 lekcji miał w salach do języka polskiego, 
na sali ogólnej, i sali do języka angielskiego, na 9 lekcji języka angielskiego, 
7 lekcji miał w salach do chemii, matematyki i techniki, języka polskiego, i do 
religii, na 3 lekcje przyrody – 2 lekcje miał w sali do geografii i do języka 
angielskiego, 

 oddział 8c: na 2 lekcje biologii obie miał w sali do informatyki i matematyki; 

 w roku szkolnym 2016/2017, w okresie od 19 do 25.09, 14 do 20.11.2016 r. i od 
24 do 30.04.2017 r.:  

 oddział 1a: na 12 lekcji języka angielskiego – 6 odbyło się sali do matematyki, 

 oddział 2a: na 6 lekcji fizyki – 3 odbyły się w sali do plastyki, 

                                                      
14 Rozporządzenie 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 nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1264), uchylone z dniem 1.09.2017 r. 

15 Dz. U. poz. 1575. 

16 Współczynnik zmianowości (liczba oddziałów: liczba pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia), w roku 
szkolnym wynosił: w roku szkolnym 2016/2017 – 0,70, 2017/2018 – 0,62, 2018/2019 – 0,56. 
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 oddział 3a: na 6 lekcji chemii – wszystkie odbyły się w sali do biologii 
i przyrody, na 12 lekcji matematyki – 3 odbyły się w sali do plastyki. 

(akta kontroli str. 350-364, 383, 384) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że wszystkie ww. sale były wyposażone w tablice 
interaktywne z oprogramowaniem informatycznym do nauczania różnych 
przedmiotów, pozwalającym na prowadzenie ćwiczeń, słuchanie i oglądanie 
prezentacji i filmów. Sprzęt multimedialny, który posiada Szkoła spełnia wymogi 
pracowni językowej oraz pracowni innych przedmiotów. Zajęcia dydaktyczne mogą 
odbywać się w każdej odpowiednio wyposażonej pracowni, bez szkody dla ich 
jakości. Dyrektor podkreśliła, że zasadą stosowaną w Szkole jest prowadzenie 
określonych zajęć w odpowiedniej pracowni, jednak ze względu na przypadki 
spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami, lekcje danego przedmiotu 
prowadzone są w pomieszczeniach przeznaczonych do innego przedmiotu. 

(akta kontroli str. 155) 

Przy układaniu planu zajęć występowały przypadki planowania w blokach 3-
godzinnych zajęć z przedmiotów, w których dominuje praca statyczna i długotrwała 
koncentracja oraz lokowania tego typu zajęć na szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej, 
np. dla klas gimnazjalnych:  

 w roku szkolnym 2016/2017, w tygodniowym planie zajęć:  

 oddziału 3c, w środę ujęto fizykę, chemię i matematykę jako pierwsze trzy lekcje, 

 oddziału 3e w poniedziałek pierwszych pięć lekcji to chemia, matematyka, język 
angielski, fizyka, język polski,     

 w roku szkolnym 2017/2018, w tygodniowym planie zajęć oddziału 3d, 
w czwartek ujęto dwie godziny matematyki i godzinę chemii jako pierwsze trzy 
lekcje,   

 w roku szkolnym 2018/2019, w tygodniowym planie zajęć:  

 oddziału 3b ujęto w poniedziałek chemię i matematykę jako szóstą i siódmą 
lekcję,  

 oddziału 3c ujęto w piątek matematykę, fizykę i chemię jako lekcje od piątej do 
siódmej.     

(akta kontroli str. 365-382) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że sytuacje powyższe były spowodowane głównie 
dostępnością kadry pedagogicznej, dostępnością pomieszczeń oraz chęcią 
utrzymania nauczania na jedną zmianę. 

(akta kontroli str. 155) 

2.1.7. Szkoła nie posiadała danych na temat liczby godzin zajęć pozalekcyjnych 
prowadzonych w celu rozwoju zainteresowań i zagospodarowania wolnego czasu 
w roku szkolnym 2016/2017, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, ze względu na 
zmianę domeny internetowej spowodowaną zmianą nazwy Szkoły.  

W roku 2017/2018 w powyższym zakresie prowadzono 46 godzin zajęć tygodniowo 
w 17 kołach, a w roku szkolnym 2018/2019, według stanu na dzień zakończenia 
kontroli (10.12.2018 r.) prowadzono 34 godziny zajęć tygodniowo w 13 kołach. 

(akta kontroli str. 385) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że ograniczenie liczby kółek zainteresowań oraz dostępu 
do nich zostało spowodowane likwidacją tzw. „godzin karcianych” określonych w 
art. 42 Karty Nauczyciela, w ramach których były prowadzone kółka zainteresowań. 

(akta kontroli str. 154) 
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2.1.8. Nauka przedmiotów była prowadzona na podstawie programów nauczania 
wnioskowanych przez nauczycieli przedmiotów wraz z wykazami podręczników 
i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły. Wykazy podręczników dla poszczególnych 
klas były ogłaszane przez Dyrektora poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń. 

(akta kontroli str. 386-435) 

2.1.9. Badanie przeprowadzone na przykładzie klas pierwszych i siódmych w roku 
szkolnym 2017/2018 oraz klas drugich i ósmych w roku szkolnym 2018/2019 
wykazało, że wszyscy uczniowie otrzymali komplet podręczników szkolnych 
i materiałów edukacyjnych zgodnych z nową podstawą programową.  

W roku szkolnym 2017/2018, przekazanie uczniom klas pierwszych podręczników 
do języka angielskiego nastąpiło po 13.09, a uczniom klas siódmych podręczników 
do: chemii, geografii i biologii – po 13.09, informatyki, plastyki, muzyki – po 14.09, 
języka polskiego, języka niemieckiego i geografii – po 15.09, języka angielskiego – 
po 19.09. 

W roku szkolnym 2018/2019, uczniom klas drugich podręczniki do nauczania 
zintegrowanego przekazano po 29.09, do języka angielskiego po 2.10, a uczniom 
klas ósmych podręczniki do języka niemieckiego, fizyki, matematyki przekazano po 
17.09, do biologii – po 20.09, informatyki po 2.10 edukacji dla bezpieczeństwa – po 
3.10. 

(akta kontroli str. 436-440) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że terminy przekazania uczniom podręczników były 
spowodowane późnym dostarczeniem podręczników przez wydawnictwa. 

(akta kontroli str. 154) 

 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty. 

2.2.1. Na parterze Szkoły zlokalizowano 6 sal (nr 2-7) dla oddziałów I-II17. 
Wyposażenie pomieszczeń było zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
w sprawie podstawy programowej. W salach znajdowały się m.in.: tablice 
interaktywne i gładkie z liniaturą, tablice korkowe do prezentacji prac dzieci, 
liczmany, słowniki, piłki, skakanki, woreczki. We wszystkich pomieszczeniach 
wydzielono dwie części: edukacyjną, wyposażoną w tablicę, stoliki i krzesełka oraz 
rekreacyjną na wykładzinie dywanowej o wymiarach 2,50 x 5,00 m. Wszyscy 
nauczyciele klas I-II zostali wyposażeni w służbowe laptopy, które wykorzystują 
w pracy. 

(akta kontroli str. 33-34, 83, 89, 97-99, 120, 143) 

Dla uczniów oddziałów powyżej III klasy przeznaczono 19 pomieszczeń do nauki. 

W trakcie oględzin w dniach od 27.11. do 3.12.2018 r. stwierdzono, że klasy szkolne 
wyposażono w sposób wymagany w podstawie programowej na 2017 r., w tym w: 
komputery z głośnikami, dostępem do Internetu i z odtwarzaczem, tematyczne płyty 
CD, projektor multimedialny i literaturę tematyczną. Pracownie szkolne wyposażono 
m.in. w: sprzęt laboratoryjny, atlasy i mapy tematyczne, preparaty i modele 
związane z poszczególnymi przedmiotami. Na ścianach umieszczono plansze 
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojemniki z preparatami chemicznymi 
były opisane i przechowywane w zamkniętej w szafie pancernej w również 
zamykanym pomieszczeniu dostępnym z pracowni chemii. W pomieszczeniu (sala 
matematyki i muzyki) znajdowała się drukarka 3D z instrukcją obsługi. Temperatura 
zmierzona 29.11.2018 r. w dużej sali gimnastycznej, w szatni uczniów i w sali nr 2 

                                                      
17 Nie było oddziałów III. 
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była wyższa od wymaganej § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach18 i wynosiła odpowiednio: 19 0C i po 21 0C. 

(akta kontroli str. 33-37, 71-100) 

Dwóch sal lekcyjnych, do historii i wiedzy o społeczeństwie oraz do języka 
polskiego, nie wyposażono w tablice interaktywne, zalecane w podstawie 
programowej na 2017 r. 

(akta kontroli str. 40, 86-87, 89) 

Zajęcia wychowania fizycznego odbywały się w czterech pomieszczeniach: dużej 
sali gimnastycznej (powierzchnia 524 m2), małej sali gimnastycznej (207 m2), sali 
tenisowej (74,8 m2) i sali korekcyjnej (74,8 m2). W kompleksie sportowym 
znajdowała się także siłownia (37,0 m2). Na dużej sali wydzielono trzy boiska do 
siatkówki i dwa do koszykówki. Na sali tenisowej rozstawiono cztery stoły do tenisa 
stołowego. W stosunku do stanu kompleksu sportowego sprzed roku szkolnego 
2018/2019 zmianie ulegała funkcja małej sali, na której wcześniej grano w siatkówkę 
i koszykówkę. 

(akta kontroli str. 36-37, 71-100, 120, 122, 137) 

Szkoła zapewniła dostęp do osobnego stanowiska komputerowego każdemu 
z uczniów, co było zgodne z wymogiem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół19. Dwie sale komputerowe wyposażono w 32 
komputery, po 16 w każdej klasie. Na komputerach, do których mieli dostęp 
uczniowie zainstalowano: Libre Office (edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, program 
do prezentacji), gimp-2.8.22 (grafika komputerowa), Scretch i wersja 
demonstracyjna Logomocja (programowanie i algorytmika, tworzenie własnych 
programów informatycznych) oraz przeglądarka Internet explorer (w pakiecie 
Windows 7). Nie zainstalowano oprogramowania chroniącego uczniów przed 
dostępem do stron, mogących zawierać treści szkodliwe dla rozwoju dzieci. 

(akta kontroli str. 14, 33-37, 71-100, 123) 

2.2.2. Losowo dobrana próba 5% ogólnej liczby uczniów20 SP nr 7 wykazała, że 
wymiary krzeseł i stołów szkolnych były zgodne z polską normą PN-EN 1729-
1:2016-02, określającą wymiary mebli przewidzianych do użytku w instytucjach 
edukacyjnych. Krzesła i stoły, które Szkoła zakupiła w 2017 r. i 2018 r. posiadały 
możliwość regulacji wysokości. 

Wyposażenie sal szkolnych nie było dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 

(akta kontroli str. 101, 117, 124-127, 441) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „Wyposażenie (…) dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
nie było do chwili obecnej potrzebne, ponieważ nie ma w naszej Szkole takich 
osób.” 

(akta kontroli str. 40) 

2.2.3. W latach 2016-2018 w szkolnym rejestrze wypadków odnotowano 26 urazów 
uczniów, wszystkie zakwalifikowane do urazów lekkich. Po udzieleniu pomocy 
medycznej, pedagog przeprowadzał rozmowy z poszkodowanymi. 

(akta kontroli str. 111-116) 

                                                      
18 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

19 Dz. U. poz. 703. 

20 Klasy: Ia, Ic, IIb, IVb, VIIIc i IIIe. Wzrost dziewcząt od 1,22 m do 1,66 m, chłopców od 1,21 do 1,85 m. 
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Oględziny w dniu 22.11.2018 r. wykazały, że zgodnie z § 8 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny, na wszystkich trzech kondygnacjach czynne 
były toalety dla dziewcząt i chłopców, wyposażone m.in. w ciepłą i zimną wodę 
bieżącą, naścienne dozowniki mydła i podajniki jednorazowych papierowych 
ręczników oraz w kosze na śmieci, a urządzenia sanitarnohigieniczne były 
utrzymywane w czystości i w stanie pełnej sprawności technicznej. 

Na drugim piętrze nie było drzwi wejściowych z korytarza Szkoły do przedsionków 
dwóch toalet dla uczniów. 

(akta kontroli str. 66-70) 

Dyrektor Szkoły w sprawie dostosowania wyposażenia pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych do potrzeb dzieci w wieku 7-11 lat, wyjaśniła: „W 2015 r., przed reformą 
oświaty, w toaletach uczniów na poziomie parteru przeprowadzony był remont 
sanitariatów i zostały zamontowane miski ustępowe, pisuary i umywalki, które 
wówczas spełniały wymagania. (…) Dotąd nie było żadnych zastrzeżeń, ani zaleceń 
pokontrolnych ze strony Sanepidu w tym zakresie. Nie były zgłaszane jakiekolwiek 
utrudnienia z korzystania z sanitariatów, ze strony dzieci, ani ze strony rodziców. 
Rada Rodziców nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w wyposażeniu 
sanitariatów uczniowskich, podkreślając, że poniosłoby to za sobą znaczne 
wydatki.” 

(akta kontroli str. 40, 148) 

2.2.4. Zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 4 Prawa oświatowego, Szkoła zapewniła 
uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej, który spełniał 
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą21. Gabinet znajdował się 
na parterze Szkoły. Pielęgniarka medycyny szkolnej pracowała w poniedziałki 
i piątki od godz. 7.30 do 15.00 oraz w środy od 12.30 do 15.00. We wtorki i czwartki 
możliwe było korzystanie z gabinetu w szkole podstawowej nr 6 w Kołobrzegu. 
Gabinet SP nr 7 wyposażono m.in. w: umywalkę z baterią z ciepłą i zimną wodą, 
dozownik z mydłem w płynie i ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik 
z jednorazowymi ręcznikami oraz pojemnik na zużyte ręczniki. 

W stosunku do okresu przed rokiem 2018/2019 nie zmieniono czasu pracy 
pielęgniarki, natomiast zwiększono wyposażenie gabinetu o: elektroniczną wagę 
lekarską, okulistyczną tablicę świetlną, drukarkę i laptop. 

Apteczki pierwszej pomocy z lekami i środkami opatrunkowymi, znajdowały się 
w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, pokoju nauczycielskim, pokoju nauczycieli 
wychowania fizycznego i w holu kuchni. Oprócz wymienionych apteczek, 
zawieszonych na ścianach, Szkoła była wyposażona w trzy przenośne apteczki 
(w torbach), które przechowywano w gabinecie, pokoju nauczycieli wychowania 
fizycznego oraz w magazynie (używana przy wyjazdach i wyjściach grupowych). 

(akta kontroli str. 71-73, 80-82, 118-119, 143) 

2.2.5. W badanych latach Szkoła prowadziła świetlicę, o której mowa w art. 105 
Prawa oświatowego. W roku szkolnym 2017/2018 funkcjonowały dwie świetlice: dla 
dzieci starszych (gimnazjaliści i klasy VII SP nr 7) w sali nr 4 (50,6 m2) i dla dzieci 
młodszych (dwie klasy pierwsze szkoły podstawowej) w sali nr 5 (50,6 m2). W roku 
2016/2017 i 2018/2019 Szkoła prowadziła jedną świetlicę wspólną dla wszystkich 
uczniów, odpowiednio w sali nr: 4 i 112 (129,3 m2). 

                                                      
21 Dz. U. poz. 739.  
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W roku 2018/2019 świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 
6.30 do 16.30, natomiast w dwóch pozostałych badanych latach szkolnych krócej22. 

W roku 2016/2017 ze świetlicy korzystało 40 uczniów ówczesnego Gimnazjum nr 3, 
w roku 2017/2018 - 37 uczniów ze starszych klas i 46 z młodszych. W roku 
2018/2019 zapisanych było w sumie 199 uczniów, w tym: 78 z klas I, 47 z II, 31 z IV 
i 43 uczniów nieuczestniczących w lekcjach religii. 

(akta kontroli str. 10-102, 137-138) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „Świetlica dla klas młodszych była w roku szkolnym 
2017/2018 w sali nr 5, która obecnie jest klasą lekcyjną. Obecna świetlica jest 
w pomieszczeniu dwukrotnie większym. Zmiana wynikała z obawy, że nie wystarczy 
pomieszczeń klasowych dla wszystkich oddziałów. Ponieważ obecnie wiadomo już, 
że w tym roku odejdzie 12 oddziałów, więc od przyszłego roku świetlica dla dzieci 
starszych będzie w innym pomieszczeniu nr 113.” 

(akta kontroli str. 147) 

Analiza liczby uczniów korzystających ze świetlicy w stosunku do liczby nauczycieli 
po piątej godzinie lekcyjnej (12.30-13.30) w 2018 r., wykazała, że w dniach 
27 września i 18 października nie był spełniony wymóg określony w § 7 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli23, w myśl 
którego na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej ogólnodostępnej pod 
opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów. W ww. 
dwóch dniach liczba dzieci wynosiła odpowiednio: 60 i 61 (po dwóch nauczycieli). 

(akta kontroli str. 140) 

Nauczyciel świetlicy wyjaśniła: „W dniu 27 września jedna z trzech nauczycielek, 
prowadzących zajęcia w świetlicy, musiała awaryjnie zastąpić nauczyciela 
nieobecnego na lekcjach klas pierwszych. Natomiast w dniu 18 października 
rozpoczęło działalność nowe kółko zainteresowań dla najmłodszych dzieci, stąd 
część z nich musiała zaczekać po lekcjach w świetlicy. Od kolejnego czwartku 
w świetlicy był jeden nauczyciel więcej, dzięki czemu liczba dzieci przypadających 
na jednego wychowawcę nie przekraczała 25.” 

(akta kontroli str. 141) 

2.2.6. W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła zapewniła uczniom miejsca do spożycia 
ciepłych posiłków w stołówce, o której mowa w art. 106 ust. 1 Prawa oświatowego 
i § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny. Stołówka była 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00. Meble były 
dostosowane do potrzeb uczniów. W jadłospisie podawano gramaturę każdej 
z potraw oraz które zawierają składniki mogące powodować alergie. Stołówka 
szkolna funkcjonowała także przed 1.09.2018 r. Kuchnia i stołówka były utrzymane 
w czystości. 

W 2018 r. kuchnia szkolna wydawała 85 posiłków dziennie, a wcześniej 45 posiłków. 

(akta kontroli str. 63-65, 120-121) 

2.2.7. W roku szkolnym 2018/2019 w SP nr 7 zapewniono uczniom korzystanie 
z biblioteki, o której mowa w art. 103 ust. 1 pkt 2 Prawa oświatowego. Biblioteka 

                                                      
22 W roku szkolnym 2016/2017: poniedziałek 8.00-14.00, wtorek 8.45-13.45, środa 8.00-13.00, czwartek 8.45-
13.45, piątek 8.00-13.00. W 2017/2018, dla dzieci starszych: I semestr: poniedziałek 8.00-12.30, wtorek: 8.30-
11.30, środa 8.30-11.30, czwartek 8.00-11.30, piątek 8.00-11.30, II semestr: poniedziałek 10.30-11.30, wtorek 
8.30-11.30, środa 8.00-10.30, czwartek 8.00-11.30, piątek 10.30-11.30; dla dzieci młodszych: poniedziałek 6.30-
8.50, 12.30-16.30, wtorek 6.30-8.00, 11.30-16.30, środa 6.30-8.00, 8.50-9.35, 11.30-16.30, czwartek 6.30-8, 
11.30-16.30, piątek 6.30-8.45, 11.30-16.30. 

23 Dz. U. poz. 649, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół. 
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szkolna funkcjonowała od poniedziałku do czwartku w godzinach 7.30 - 15.30 
z wyłączeniem godzin lekcyjnych: 4-7 w poniedziałki, 5 i 6 we wtorki, 1 i 6 we środy 
oraz 2 i 3 we czwartki. W piątek biblioteka była czynna od godziny 7.30 do 12.30. 
Czas pracy biblioteki nie zmienił się w stosunku stanu sprzed 1.09.2017 r. 

Według stanu na dzień 28.11.2018 r. wielkość księgozbioru wynosiła ogółem 8 908 
egzemplarzy24. 

(akta kontroli str. 104-105, 120) 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła nie zapewniła pełnej dostępności wszystkich 
lektur z podstawy programowej, i tak dla klas: 

- IV nie było w bibliotece 6 pozycji25, a liczba egzemplarzy dwóch lektur była 
niewystarczająca26, 

- VII nie było jednej pozycji27, a liczba 10 była za mała28, 

- VIII liczba 4 lektur był niewystarczająca29, 

- III gimnazjalnych liczba dwóch lektur była zbyt mała30. 

(akta kontroli str. 14, 107-109) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „Obecnie kompletujemy od początku zestaw lektur, 
przede wszystkim dla klas I-III, których wcześniej w nasze Szkole nie było. Lektury 
dla klas wcześniej gimnazjalnych przekazaliśmy do szkół ponadpodstawowych. 
Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków finansowych, dokonujemy 
uzupełniających zakupów lektur. ” 

(akta kontroli str. 147) 

2.2.8. Oględziny 21.11.2018 r. wykazały, że cały teren SP nr 7 został ogrodzony31. 
Wzdłuż ogrodzenia znajdowały się latarnie typu ulicznego wysokości około 6-7 m, 
rozstawione w odległości około 20-30 m. Na narożniku budynku SP nr 7 
zainstalowano lampy z czujnikiem ruchu. Nawierzchnie dróg, przejść i chodników 
były równe. SP nr 7 wyposażono w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Wszystkie studzienki kanalizacyjne były zabezpieczone żeliwnymi pokrywami, 
a wloty kanalizacji deszczowej – kratkami. Wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni 
wykonano odwodnienie liniowe osłonięte kratkami. Tablice informacyjne32 
zamontowano obok wejścia głównego na teren SP nr 7, na placu zabaw i na 
elewacji budynku w sąsiedztwie kompleksu boisk sportowych.  

Wyjście poza teren SP nr 7 zabezpieczono ustawionymi mijankowo elementami 
z rur stalowych, uniemożliwiających bezpośrednie wtargnięcie uczniów na jezdnię. 

W kompleksie sportowym znajdowały się cztery boiska do: koszykówki (dwa), do 
piłki ręcznej i do piłki nożnej, ponadto: bieżnia, dwustronna skocznia w dal 

                                                      
24 8 598 przed 1.09.2017 r. 

25 Joanna Olech „Dynastia Miziołków”, „Wybrane podania i legendy polskie”, Charles Perrault „Kot w butach” 
„Sinobrody”, Aleksander Puszkin „Bajka o rybaku i złotej rybce”, Jeanne Marie Leprince de Beaumont „Piękna 
i Bestia”. 

26 Wybrane wiersze: Władysława Bełzy (3 egzemplarze), Joanny Kulmowej (8). 

27 Ignacy Krasicki „Żona modna”. 

28 Adam Mickiewicz „Reduta Ordona” (1), „Śmierć pułkownika” (2) i „Świtezianka” (24), Stefan Żeromski 
„Siłaczka” (20) oraz wiersze wybrane: Cypriana Norwida (15), Bolesława Leśmiana (20), Mariana Hemara (3), 
Kazimierza Wierzyńskiego (20), Jana Lechonia (21) i Jerzego Lieberta (11). 

29 Wybrane wiersze: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (16), Wisławy Szymborskiej (20), Jarosława Marka 
Rymkiewicza (10) i Stanisława Barańczaka (6). 

30 Georg Orwell „Folwark zwierzęcy” (22) i Jostein Gardner „Świat Zofii” (6). 

31 Powtarzalne metalowe elementy wypełnione siatką; wysokość ogrodzenia od ok. 1,20 m do ok. 2,05 m 

(w zależności od poziomu terenu i rodzaju zastosowanych paneli). 
32 Zawierające Regulamin korzystania z boisk szkolnych i urządzeń sportowych na terenie SP nr 7. 
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i stanowisko do pchnięcia kulą. Nawierzchnie boisk były w dobrym stanie 
technicznym. Bramki, konstrukcje koszy i inne urządzenia zostały trwale 
przymocowane do podłoża. 

Nawierzchnia bieżni była w trzech miejscach pęknięta w kierunku poprzecznym na 
całej szerokości bieżni. Na słupach ogrodzenia boiska szkolnego do piłki nożnej 
znajdowały się nieosłonięte obejmy metalowe stwarzające zagrożenie dla zdrowia 
osób korzystających z boiska. 

Plac zabaw nie posiadał osobnego ogrodzenia. Urządzenia i wyposażenie placu 
zostały trwale i stabilnie przymocowane do podłoża. Nawierzchnia placu była 
w dobrym stanie technicznym i niezanieczyszczona. W trakcie oględzin huśtawek 
i karuzeli, które zostały wcześniej zdemontowane. 

(akta kontroli str. 54-62) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „Plac zabaw jest zamontowany na terenie Szkoły, który 
jest ogrodzony. Dzieci korzystające z placu (…) przebywają pod opieką nauczycieli 
(…), którzy dbają o bezpieczeństwo (…) Z dotychczasowych obserwacji teren placu 
zabaw nie wymaga dodatkowego ogrodzenia i nie posiadamy obecnie środków 
finansowych na tą inwestycję.” 

(akta kontroli str. 41) 

2.2.9. W badanym okresie Dyrektor Szkoły corocznie przeprowadzała kontrole 
zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do Szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny. Kopie protokołów z ustaleń kontroli przekazywała, 
zgodnie z ust. 2 rozporządzenia, Prezydentowi Kołobrzegu. 

W protokole z 2018 r. stwierdzono m.in. ubytki parkietu w sali tenisowej, wystające 
śruby z poręczy na drodze ewakuacyjnej i pęknięcia wzdłuż bieżni. Podłoga sali 
tenisowej i poręcz zostały naprawione. Spękania nawierzchni bieżni wypełniono 
styropianem. 

(akta kontroli str. 15-32, 54, 61, 84) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły: „(…) nie pełniłam obowiązków do 5 października (…) 
Bieżnia nie jest użytkowana. Wiosną, gdy tylko będą odpowiednie warunki 
pogodowe, nawierzchnia bieżni zostanie naprawiona.” 

(akta kontroli str. 148) 

Oględziny w dniu 22.11.2018 r. wykazały, że plan ewakuacyjny zawieszono 
w ogólnie dostępnym holu wejściowym budynku SP nr 7. Na wszystkich 
kondygnacjach rozmieszczono na ścianach tabliczki z oznaczeniem dróg 
ewakuacyjnych. Podczas przerw na korytarzach wszystkich kondygnacji oraz na 
placu wejściowym Szkoły, nauczyciele nadzorowali sposób spędzania czasu przez 
dzieci. Drzwi do pomieszczeń technicznych, takich jak warsztat konserwatora, 
przyłącze wodne i elektryczne, były opisane i wyposażone w zamki. Okna klatek 
schodowych zostały zabezpieczone prętami stalowymi. Poręcze schodów szkolnych 
nie były zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 

(akta kontroli str. 71-73, 75-79) 

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła zapewniła wszystkim 573 uczniom możliwość 
korzystania z indywidualnych szafek. Na poziomie kondygnacji piwnicznej 
zamontowano 150 otwartych szafek dla 137 uczniów klas I-II oraz 446 szafek 
zamykanych dla 436 uczniów starszych. Liczba zamykanych szafek nie zmieniła się 
w stosunku do stanu sprzed 1.09.2017 r. 

(akta kontroli str. 71, 73-74, 121) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na słupach ogrodzenia boiska do piłki nożnej znajdowały się wystające metalowe 
elementy mogące stanowić zagrożenie dla osób korzystających z boiska, co 
ustalono podczas oględzin 21.11.2018 r. Z dolnej partii ogrodzenia zdemontowano 
20 powtarzalnych paneli z siatki metalowej (wysokości około 2 m), przez co 
odsłonięte zostały wystające mocowania z płaskowników zamocowanych na trzech 
wysokościach. 

W dniu 22.11.2018 r., działając na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, kontroler 
NIK poinformował Wicedyrektor Szkoły o stwierdzeniu bezpośredniego 
niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzkiego. Dopiero w dniu 3.12.2018 r. Wicedyrektor 
Szkoły poinformowała NIK o usunięciu lub zabezpieczeniu niebezpiecznych 
elementów ogrodzenia boiska, co potwierdziły oględziny w tym samym dniu. 

(akta kontroli str. 45-47, 54-55) 

2. W SP nr 7 nie zainstalowano oprogramowania chroniącego uczniów przed 
dostępem do stron, mogących zawierać treści szkodliwe dla rozwoju dzieci. 
Stanowiło to naruszenie art. 27 Prawa oświatowego, zgodnie z którym szkoły 
i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są obowiązane podejmować 
działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować 
i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. 

(akta kontroli str. 83-85) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „Oprogramowanie komputerowe chroniące dzieci (…) nie 
jest zainstalowane, ale nasza sieć jest wyposażona w urządzenie UTM Jupiter 
Networks SRX 100, które posiada szereg rozwiązań zabezpieczających 
użytkownika przed zagrożeniami internetowymi. Posiada moduł ochrony 
antyspamowej, moduł filtrowania zawartości haseł kluczowych jest to rodzaj 
zabezpieczenia sprzętowego, który otrzymaliśmy z Urzędu Miasta wraz z serwerem 
elektronicznego obiegu dokumentów. Obecnie informatyk zamówił oprogramowanie 
„Strażnik ucznia”. W zeszłym roku był zainstalowany ochronny program 
komputerowy. Od 18 kwietnia do piątego października tego roku byłam zawieszona 
w pełnieniu obowiązków dyrektora szkoły, więc nie wiem, dlaczego nie było takiego 
programu. Po moim powrocie na stanowisko dyrektora program został zakupiony 
i obecnie zainstalowany.” 

(akta kontroli str. 38-40, 147) 

W dniu 1.12.2018 r., w trakcie kontroli NIK, SP nr 7 zakupiła dla 40 komputerów 
licencję bezterminową programu „Motyl”, umożliwiającego m.in. blokowanie: 
dostępu do czatów, stron internetowych z treściami erotycznymi i stron 
o narkotykach oraz ochronę w serwisach społecznościowych. 

(akta kontroli str. 49-52) 

3. Wbrew nakazowi § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, poręcze schodów szkolnych 
nie były zabezpieczone przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. 

(akta kontroli str. 71, 73) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: „Balustrady i pochwyty na klatkach schodowych były 
wykonane w latach 70-tych, zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami (…). 
Nie było dotąd wypadków, nie widziałam takiego zagrożenia. Nauczyciele pełniący 
dyżury na każdej przerwie, obserwują zachowanie uczniów i nie dopuściliby do 
zjeżdżania przez dzieci po poręczach.” 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str. 39, 41, 148) 

W trakcie kontroli NIK Szkoła zamontowała w poręczach, wykonanych 
z płaskownika stalowego o szerokości 4 cm, śruby z zaokrąglonymi łbami, które 
uniemożliwiły zjeżdżanie. 

(akta kontroli str. 71, 128-130) 

4. Podczas oględzin NIK w dniu 6.12.2018 r. ustalono m.in., że na drugim piętrze nie 
było drzwi wejściowych z korytarza Szkoły do przedsionków dwóch toalet dla 
uczniów. Również w przekazanym protokole kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kołobrzegu z 16.11.2018 r. stwierdzono m.in. brak drzwi do 
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, czym naruszono przepis § 85 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie33. 

(akta kontroli str. 129, 134) 

Kierownik gospodarczy SP nr 7 wyjaśnił, że „(…) brak drzwi wejściowych do dwóch 
toalet (…) wynikał z braku środków finansowych w trakcie zakończenia szóstego 
dnia listopada 2018 r. remontu sanitariatów. (…) drzwi zostaną zamontowane po 
zakończeniu rozpoznania cenowego, na podstawie którego wyników zostanie 
złożone zamówienie na zakup i montaż drzwi.” 

(akta kontroli str. 129) 

W Szkole obowiązywał prawidłowo przyjęty statut, zawierający elementy określone 
w przepisach Prawa oświatowego. Stan zatrudnienia był adekwatny do potrzeb 
wynikających z zadań dydaktyczno-wychowawczych. Zatrudnieni nauczyciele 
posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz podnosili swoją wiedzę ogólną i zawodową. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze były prawidłowo zorganizowane, nie nastąpiło 
pogorszenie warunków kształcenia uczniów. Kształcenie było prowadzone na 
podstawie dopuszczonych programów nauczania i podręczników szkolnych. 

Stwierdzono przypadki wydania uczniom niektórych podręczników po rozpoczęciu 
roku szkolnego 2018/2019; ustalenia planów zajęć niezgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej oraz ograniczenie oferty zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 
2018/2019. 

Szkoła zapewniła właściwe warunki do nauki wszystkim uczniom. Pomieszczenia 
zostały właściwie wyposażone. W SP nr 7 działał także właściwie wyposażony 
gabinet profilaktyki zdrowotnej, dzieci mogły korzystać ze świetlicy, biblioteki 
szkolnej oraz ze stołówki. Wszyscy uczniowie mieli zapewnioną możliwość 
korzystania z indywidualnych szafek. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niedostatecznego zabezpieczenia boiska 
do piłki nożnej, braku oprogramowania komputerowego chroniącego uczniów przed 
dostępem do niebezpiecznych stron, niezabezpieczenia poręczy schodów, braku 
drzwi wejściowych do dwóch toalet dla uczniów. Trzy pierwsze nieprawidłowości 
usunięto przed zakończeniem kontroli NIK. 

 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty. 

Dyrektor Szkoły występowała do organu prowadzącego34 z wnioskami w sprawie 
zwiększenia planu wydatków o środki niezbędne do realizacji zdiagnozowanych 

                                                      
33 Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, ze zm. 

34 Gminy Miasto Kołobrzeg. 
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potrzeb wynikających z konieczności wprowadzenia reformy oświaty. Działania te 
były skutecznie i plan wydatków został zwiększony35. Ponadto organ prowadzący był 
na bieżąco informowany o stanie przygotowań Szkoły do wdrożenia reformy 
oświaty. 

Szkoła w powyższym zakresie współpracowała również z Kuratorium Oświaty. 
Dyrektor wyjaśniła, że współpraca ta była słaba, polegająca głównie na udziale 
w spotkaniach i naradach bez możliwości zadawania pytań. Szkoła nie podjęła 
współpracy z innymi instytucjami współodpowiedzialnymi za wdrożenie reformy i nie 
inicjowała innych działań na rzecz wprowadzenia zmian w systemie oświaty. 

(akta kontroli str. 153) 

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

 

Szkoła czynnie współpracowała w zakresie wprowadzenia zmian w systemie 
oświaty z organem prowadzącym, natomiast współpraca z innymi instytucjami 
ograniczyła się do udziału w naradach i spotkaniach organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty. 

 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

 
Zamontowanie brakujących drzwi wejściowych do dwóch toalet na drugim piętrze 
Szkoły. 

 

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 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

 

 

                                                      
35 Szczegóły przedstawiono w części 1.2 wystąpienia pokontrolnego. 
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Szczecin,       4     stycznia 2019 r. 
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