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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 Warszawie 

Kontroler Bogdan Gorzałkowski, specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr 99498 z dnia 
7 marca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół nr 125 w Warszawie1, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 88 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Ryszard Raczyński, Dyrektor Zespołu Szkół2 

(dowód: akta kontroli str. 9-12) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Dyrektor Szkoły4 w okresie objętym kontrolą5 zapewnił, określone w przepisach 
prawa, warunki do rozwoju zawodowego sześciu nauczycielom stażystom 
ubiegającym się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego, poprzez m.in. 
wyznaczenie opiekuna stażu, umożliwienie obserwowania zajęć prowadzonych 
przez innych nauczycieli, w tym opiekuna stażu, oraz branie udziału w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. Terminowo wdrożył kolejne etapy procedury 
związanej z procesem uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego.   

Stwierdzone w kontrolowanej działalności nieprawidłowości polegały 
w szczególności na: 

 prowadzeniu przez nauczycieli stażystów zajęć dydaktycznych w obecności 
opiekunów stażu lub Dyrektora (w czterech przypadkach) i obserwowaniu 
zajęć prowadzonych przez opiekunów (w dwóch przypadkach), z mniejszą 
częstotliwością (w wymiarze miesięcznym) niż określona w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 

                                                      
1 Dalej także: „Zespół Szkół” lub „Szkoła”. Zespół Szkół powstał 1 września 2013 r. w wyniku połączenia dwóch szkół, które 

weszły w jego skład: Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie1 (dalej także: „Gimnazjum”) oraz IX Liceum 
Ogólnokształcącego im. Klementyny Hofmanowej w Warszawie (dalej także: „Liceum”).  
Podstawą połączenia była uchwała nr L/1455/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie 
zmiany siedziby Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego w Warszawie, ul. E. Plater 31 i IX Liceum Ogólnokształcącego im. 
Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, ul. E. Plater 29 oraz połączenia tych szkół w Zespół Szkół nr 125 w Warszawie, 
ul. Hoża 88. 

2 Zatrudniony na tym stanowisku od 1 lipca 2014 r. Wcześniej w okresie od 1 września 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. pełniącą 
obowiązki Dyrektora była Pani Zofia Pietrzak, która przed utworzeniem Zespołu Szkół była Dyrektorem IX Liceum 
Ogólnokształcącego. Dyrektorem Gimnazjum nr 43 przed powstaniem Zespołu Szkół była Jolanta Lulkowska. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

4 Jeżeli w wystąpieniu pokontrolnym mowa jest o Dyrektorze Szkoły lub Dyrektorze Zespołu Szkół, należy przez to rozumieć, 
że ustalenia kontroli w danym zakresie dotyczą kolejnych osób zatrudnionych na tym stanowisku w Zespole Szkół oraz 
dyrektorów Liceum i Gimnazjum przed ich połączeniem w Zespół Szkół. 

5 Kontrolą objęto lata szkolne 2012/2013-2015/2016 - do czasu zakończenia kontroli oraz okres wcześniejszy, w takim 
zakresie, w jakim miał on wpływ na kontrolowaną działalność. 

Ocena ogólna 
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rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli6;  

 powołaniu (w dwóch przypadkach) Komisji kwalifikacyjnej w składzie 
niezgodnym z określonym w art. 9g ust.1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela7;  

 zadawaniu przez Komisję Kwalifikacyjną pytań (w trzech przypadkach) 
dotyczących innych zagadnień niż wskazane w § 12 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli; 

 sporządzaniu przez Komisję kwalifikacyjną (w dwóch przypadkach, 
dotyczących nauczycieli stażystów odbywających staż w latach 2012/2013 – 
2013/2014) protokołów z rozmów kwalifikacyjnych, niezgodnie z wymogami 
określonymi w § 14 ust. 1 pkt 4 i 7 rozporządzenia w sprawie awansu 
nauczycieli (w odniesieniu do treści odpowiedzi i uzasadnień rozstrzygnięć). 

NIK zwraca uwagę, że Dyrektor Szkoły nie sprawował w badanym okresie, 
w sposób udokumentowany, bieżącego nadzoru nad przebiegiem staży. Ponadto 
w Szkole nie wprowadzono wewnętrznych uregulowań określających zasady 
przeprowadzania stażu, w tym obowiązki nauczyciela stażysty i opiekuna stażu, 
m.in. w zakresie dokumentowania przebiegu stażu, co zdaniem NIK, utrudniało 
Dyrektorowi Szkoły sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez 
nauczycieli stażystów i ich opiekunów.  

 

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. 

W bieżącym roku szkolnym (wg stanu na dzień 30 września 2015 r.) w Zespole 
Szkół zatrudnionych było ogółem 83 nauczycieli, z tym: 41 – dyplomowanych, 28 - 
mianowanych, 12 - kontraktowych i 2 - stażystów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 189) 

W latach szkolnych 2012/2013-2014/2015 stopień nauczyciela kontraktowego 
uzyskało w Zespole Szkół czterech nauczycieli stażystów8. W roku szkolnym 
2015/2016 staż na nauczyciela kontraktowego rozpoczęło i kontynuuje w Szkole 
(wg stanu na koniec niniejszej kontroli NIK) dwóch nauczycieli stażystów. Wszyscy 
spośród ww. sześciu nauczycieli stażystów, rozpoczęli pracę i staż na stopień 
nauczyciela kontraktowego w dniu 1 września (w roku rozpoczęcia stażu), tj. 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 Karty Nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219; tom II str. 5) 

Dyrektor Szkoły każdorazowo przydzielił nauczycielom stażystom opiekuna stażu 
spośród nauczycieli mianowanych (trzy przypadki) lub dyplomowanych (trzy 

                                                      
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 393; dalej: rozporządzenie w sprawie awansu nauczycieli. 
7 Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.; dalej: ustawa KN lub Karta Nauczyciela. 
8  W tym jeden nauczyciel obywający staż w Liceum w roku szkolnym 2012/2013, przed jego wejściem w skład Zespołu Szkół, 

oraz trzech nauczycieli odbywających staż w kolejnych latach szkolnych w Gimnazjum wchodzącym w skład Zespołu Szkół. 

Opis stanu 
faktycznego 
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przypadki). Pismo pn. „Wyznaczenie opiekuna stażu”, podpisane przez Dyrektora 
Szkoły oraz nauczyciela wyznaczonego na opiekuna stażu, każdorazowo zawierało 
informacje dotyczące m.in.: nauczyciela stażysty (tj. imię i nazwisko, przedmiot 
nauczany), wysokości miesięcznej stawki przyznanego dodatku funkcyjnego z tytułu 
pełnienia funkcji opiekuna stażu oraz okresu stażu, za który przysługiwał będzie ten 
dodatek.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 25, 42, 88, 139, 179; tom II str. 39, 41, 47, 49, 188) 

Dyrektor Szkoły nie określił w sposób pisemny zadań opiekunów stażu oraz 
sposobu dokumentowania ich realizacji. Nie wprowadził uregulowań wewnętrznych 
określających obowiązujące w tej jednostce zasady organizacji i przeprowadzania 
staży, w tym nie określił wzoru planu rozwoju zawodowego, jak i wzoru 
sprawozdania z realizacji ww. planu.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 10-11, 32-33, 37-39, 41, 52-53) 

W wyjaśnieniach dotyczących tego zagadnienia obecny Dyrektor Zespołu Szkół 
podał m.in., że nie wytwarzał dodatkowej dokumentacji dotyczącej ww. spraw. 
Opierał się na wymaganiach określonych w przepisach prawa.  
Była p.o. Dyrektora podała natomiast, że ustnie przedstawiała kandydatom 
na opiekunów przyszłe zadania.  

 (dowód: akta kontroli tom II str. 10-11, 32-33, 37-39, 41, 46-49) 

Dwóch spośród sześciu nauczycieli stażystów (jeden - w roku szkolnym 2014/2015, 
a drugi - w roku szkolnym 2015/2016) zawarło z opiekunami stażu pisemne umowy, 
w których określono zadania nauczyciela stażysty9 oraz zadania opiekuna stażu10. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 140, 191-192) 

Dyrektor Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podał, że: zawieranie umów 
wynikało tylko z inicjatywy nauczycieli i wzajemnych ustaleń; nie była wymagana 
zgoda Dyrektora na ich zawarcie; pozostali stażyści i opiekunowie nie byli 
zobligowani do zawierania podobnych umów. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 23-24) 

Pięciu nauczycieli wyznaczonych na opiekunów staży prowadziło zajęcia 
z przedmiotów tożsamych do prowadzonych przez nauczyciela stażystę. W jednym 
przypadku, na opiekuna nauczyciela stażysty (prowadzącego w okresie stażu, 
w roku szkolnym 2013/2014, zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum), 
wyznaczony został nauczyciel prowadzący zajęcia z innego przedmiotu (tj. z języka 
polskiego). W okresie tym, w Zespole Szkół było zatrudnionych ośmiu nauczycieli 
języka angielskiego na stanowiskach nauczyciela mianowanego lub 
dyplomowanego, przy czym dwóch z nich prowadziło zajęcia z tego przedmiotu 
w Gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 5, 22, 32-34) 

Była p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że, przy 
wyznaczaniu ww. nauczyciela na opiekuna stażu, kierowała się sugestiami 
Wicedyrektora ds. Gimnazjum. Osoba wyznaczona na opiekuna stażu była 
nauczycielem tej samej grupy przedmiotów humanistycznych i mogła (zdaniem 
Dyrektor) dzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym na lekcjach języka 

                                                      
9  Obejmujące m.in.: dokonanie analizy „zasobów własnych”; napisanie i realizację planu rozwoju zawodowego; 

uczestniczenie w działalności Rady Pedagogicznej; poznanie organizacji Szkoły, dokumentacji, przepisów dotyczących 
działania Szkoły oraz procedury awansu zawodowego; spotkania z opiekunem stażu; obserwację zajęć prowadzonych przez 
opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu; 
sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.  

10  Obejmujące pomoc w realizacji ww. zadań przez nauczyciela stażystę, omawianie zajęć i konsultacje, opracowanie projektu 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.  
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polskiego. Metody stosowane na zajęciach języka polskiego mogły się przydać 
również nauczycielowi języka angielskiego.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 53-54) 

Spośród ww. sześciu opiekunów stażu, ani jeden nie ukończył form doskonalenia 
przygotowującego do pełnienia roli opiekuna stażu. Dwóch opiekunów posiadało 
uprawnienia egzaminatora egzaminu maturalnego. Jedna z tych osób była autorem 
programu nauczania realizowanego w Gimnazjum11. Ponadto dwóch opiekunów 
stażu przewodniczyło zespołom przedmiotowym. Żaden z opiekunów stażu nie był 
ekspertem ds. awansu zawodowego, wewnątrzszkolnym koordynatorem 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, opiekunem laureatów i finalistów konkursów 
wojewódzkich lub ogólnopolskich. Trzech opiekunów stażu nie legitymowało się 
żadną z ww. form dodatkowej aktywności zawodowej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 210-218, tom II str. 15-19) 

Obecny Dyrektor oraz była p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w wyjaśnieniach 
dotyczących kryteriów, którymi kierowali się przy wyborze opiekunów stażu 
na nauczyciela kontraktowego, podali m.in., że na opiekunów wyznaczali 
nauczycieli, którzy spełniali wymogi ustawowe do pełnienia tej funkcji. 
Była p.o. Dyrektora, wskazała ponadto, że powierzenie obowiązków opiekuna stażu 
poprzedzone było jej wstępną oceną, którzy nauczyciele mają umiejętności 
i kwalifikacje potrzebne do skutecznej pracy ze stażystą.  
Odnosząc się do pytania dotyczącego zakresu podejmowanych przez nich działań 
w celu przygotowania nauczycieli do pełnienia funkcji opiekuna stażu, Dyrektor 
Zespołu Szkół wskazał, że nie podejmował takich działań, ponieważ w jego ocenie 
nauczyciel mianowany i dyplomowany jest do tego przygotowany z mocy przepisów. 
Była p.o. Dyrektora podała natomiast, że pełniąc obowiązki dyrektora zachęcała 
nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym do uczestniczenia 
w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 39, 41, 46-49, 53) 

W kontrolowanym okresie miesięczny dodatek funkcyjny za pełnienie zadań 
opiekuna stażu wynosił 100 zł, zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy 
nr LII/1581/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę. 
Dodatkowe wynagrodzenie wypłacone z powyższego tytułu opiekunom nauczycieli 
stażystów aplikujących do stopnia nauczyciela kontraktowego za okres od września 
2012 r. do kwietnia 2016 r. wyniosło łącznie 5,2 tys. zł, w tym: w 2012 r. - 0,4 tys. zł 
(za okres od września do grudnia); w 2013 r. - 0,9 tys. zł; w 2014 r. - 1,3 tys. zł; 
w 2015 r. - 1,8 tys. zł; w 2016 r. - 0,8 tys. zł (za okres od stycznia do kwietnia)12.  

(dowód: akta kontroli str. tom II str. 26-27) 

W pięciu przypadkach przedmiotowy dodatek przyznano i wypłacono opiekunom 
za okres dziewięciu miesięcy (od września do maja). W jednym przypadku 
przyznano i wypłacono ten dodatek opiekunowi stażu za okres 12 miesięcy 
(tj. od września 2013 r. do sierpnia 2014 r.), pomimo że nauczyciel stażysta, nad 
którym opiekę sprawował ww. opiekun stażu uzyskał w dniu 18 czerwca 2014 r. 
awans na stopień nauczyciela kontraktowego, a od dnia 28 czerwca 2014 r. przestał 
pracować w Szkole. W dniu 28 sierpnia 2014 r. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty 
                                                      
11  Z języka angielskiego.  
12 Przy uwzględnieniu należnej kwoty dodatków z tego tytułu za maj 2016 r. dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu za okres 

od stycznia do maja 2016 r. wyniesie 1,0 tys. zł, po warunkiem, że niedokonane zostaną potrącenia jego wysokości 
z powodu nieobecności opiekunów w pracy z różnych przyczyn losowych.  
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potrąciło opiekunowi stażu ww. nauczyciela kwotę 200 zł z tytułu nieuzasadnionej 
wypłaty dodatku za  dwa miesiące (tj. lipiec i sierpień 2014 r.), tym samym dodatek 
funkcyjny został wypłacony za okres 10 miesięcy.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 25, 42, 88, 139, 179; tom II str. 26-27, 40, 42-
44, 58, 142) 

W badanym okresie trzem opiekunom staży ww. Dzielnicowe Biuro Finansów 
Oświaty potrąciło z należnego dodatku funkcyjnego ogółem kwotę 101,05 zł 
z powodu nieobecności w pracy spowodowanych kilkudniową chorobą lub urlopem 
bezpłatnym w wymiarze od dwóch do dziesięciu dni13. Potrąceń dokonywano 
(obniżając wysokość wypłacanego wynagrodzenia za kolejny miesiąc) w oparciu 
o przepisy art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa14. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 26-27, 129-131,142-149, 156) 

Dyrektor Zespołu Szkół odnosząc się wyjaśnieniach do ww. sprawy wskazał, 
że czasowa nieobecność tych nauczycieli nie wpłynęła jego zdaniem w żaden 
negatywny sposób na opiekę i przebieg stażów. Sposób potrącania wynagrodzenia 
nauczyciela, w tym części należności za pełnienie funkcji opiekuna stażu, regulują 
przepisy ustawowe m.in. z zakresu pracy, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. 
Pomniejszanie należności odbywa się niejako „automatycznie” po przedstawieniu 
przez nauczyciela zwolnienia lekarskiego i przekazaniu go za pośrednictwem Szkoły 
do Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.  

(dowód: akta kontroli str. tom II str. 129, 131) 

W okresie stażu nauczyciele stażyści realizowali opracowane przez nich plany 
rozwoju zawodowego, które zostały zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w terminie 
określonym w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. 
Po zakończeniu stażu wszyscy czterej nauczyciele, którzy ukończyli w latach 2013-
2015 staż na stopień nauczyciela kontraktowego, złożyli Dyrektorowi Szkoły 
sprawozdania z realizacji ww. planów rozwoju zawodowego w terminie określonym 
w § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 15-23, 43-54, 92-98, 103-107, 141-147, 
150-154, 180-190, 196-199) 

Zespół Szkół nie posiada dokumentacji źródłowej pozwalającej ustalić przebieg 
procesu opracowania przez stażystów poszczególnych projektów planów rozwoju 
zawodowego, w tym zakres i formę pomocy ze strony opiekunów staży przy ich 
opracowywaniu. W dokumentacji Szkoły znajdują się wyłącznie plany rozwoju 
zatwierdzone przez Dyrektora tej jednostki. W jednym przypadku, w sprawozdaniu 
z realizacji planu rozwoju zawodowego, zamieszczona została informacja  
o udzieleniu przez opiekuna stażu pomocy przy opracowaniu przedmiotowego 
planu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 19-23, 51-54, 103-107, 150-154) 

Plany rozwoju zawodowego opracowane przez nauczycieli stażystów w badanym 
okresie uwzględniały poszczególne zagadnienia określone w § 6 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, określające zadania nauczyciela 

                                                      
13 Jednemu z opiekunów potrącono kwotę 10 zł,  w związku z dwudniowym urlopem bezpłatnym w czerwcu 2014 r. Innemu 

potrącono łącznie kwotę 84,39 zł, w związku z 10-dniowym zwolnieniem lekarskim w październiku 2014 r., dwudniowym 
urlopem bezpłatnym w listopadzie 2014 r. oraz siedmiodniowym zwolnieniem lekarskim w lutym 2015 r. Kolejnemu 
potrącono kwotę 6,66 zł, w związku z dwudniowym zwolnieniem lekarskim w listopadzie 2015 r.  

14 Dz. U. z 2016 r., poz. 372. 
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stażysty w okresie odbywania stażu oraz stawiane mu wymagania niezbędne 
do uzyskania stopnia nauczyciel kontraktowego, obejmujące: 

 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły; 

 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację 
statutowych zadań Szkoły; 

 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy 
ze środowiskiem uczniów; 

 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.  

Nie zawierały wskaźników (mierników), służących do oceny stopnia realizacji 
poszczególnych zadań (działań) oraz spełnienia wskazanych wyżej wymagań. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 15-18, 43-50, 92,98, 141-147, 180-190, 196-199) 

Wszystkie plany rozwoju zawodowego miały podobną strukturę. Sporządzone 
zostały w układzie tabelarycznym, w podziale na poszczególne rodzaje wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. Do każdego 
z wymagań przepisano zadania planowane do realizacji ze wskazaniem rodzajów 
działań planowanych do podjęcia w celu realizacji poszczególnych zadań i terminów 
ich realizacji oraz dowodów realizacji zadań (działań)15, poza jednym przypadkiem, 
w którym plan nie zawierał kolumny dotyczącej dowodów realizacji zadań.  
W żadnym z planów nie wskazano osób wspierających realizację poszczególnych 
zadań (działań). 

Poszczególne działania planowane do realizacji w okresie stażu opisane zostały 
w planach z różną szczegółowością, głównie jednak w sposób ogólny. Przykładowo, 
żaden plan nie zawierał szczegółowych informacji o planowanych w okresie stażu 
zewnętrznych i wewnętrznych formach doskonalenia zawodowego (dotyczących 
m.in. przedmiotu szkoleń, umiejętności i wiedzy, które należy uzupełnić lub rozwinąć 
w ramach doskonalenia zawodowego). Wskazywano w nich w sposób ogólny, 
że doskonalenie zawodowe realizowane będzie przez uczestniczenie w różnych 
wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego. Nie 
określano konkretnych zagadnień (umiejętności), na które ukierunkowana będzie 
obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.  

W planach nie zamieszczono również informacji o częstotliwości przeprowadzania 
przez nauczyciela stażystę zajęć w obecności opiekuna stażu, jak i o częstotliwości 
obserwowania przez nauczyciela stażystę zajęć prowadzonych przez opiekuna lub 
innych nauczycieli16.  

W planach nie było bezpośrednich odniesień do zadań (priorytetów) określonych 
na dany rok szkolny w planach i programach Szkoły, takich jak np.: plan nadzoru 
pedagogicznego, plan profilaktyki, plan wychowawczy oraz planu doskonalenia 
zawodowego czy programu rozwoju, poza dwoma przypadkami, w których 
w planach wskazano ogólnie, że stażyści w okresie stażu w ramach wykonywania 

                                                      
15  Np. w jednym z planów rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty w odniesieniu do wymogu dotyczącego znajomości 

środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów, przewidziano realizację 
w okresie stażu następujących zadań: zapoznanie się sytuacją rodzinną uczniów; samokształcenie w zakresie 
psychologiczno-pedagogicznym; obserwacja i analiza możliwości uczniów; aktywne uczestnictwo w życiu szkoły, praca  
z uczniami; promowanie uczniów zdolnych. Działania planowane do realizacji w ramach zadania trzeciego dotyczącego 
obserwacji i analiza możliwości uczniów obejmować miały: analizę i interpretację wyników nauczania oraz dostosowanie 
wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów. Dowodami ich realizacji miały być testy i raporty, modyfikowane plany 
wynikowe.  

16 W planach wskazano, że działania takie będą podejmowane w okresie od września do maja, lub że realizacja tego rodzaju 
działań będzie się odbywała wg harmonogramu bądź w terminach uzgodnionych z opiekunem stażu. 
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zadań wychowawczych będą m.in. realizować program wychowawczy Szkoły. Tym 
niemniej część działań ujętych w tych planach wpisywała się w większym lub 
mniejszym stopniu w ogólne cele i planowane do realizacji działania określone 
w ww. dokumentach17.  
W czterech planach zamieszczono zapisy przewidujące nawiązywanie przez 
nauczycieli stażystów kontaktów z pedagogiem lub psychologiem szkolnym, przy 
czym współpraca dotyczyć miała głównie zapoznania się z sytuacją rodzinną 
uczniów, realizacji zadań określonych w szkolnym programie wychowawczym oraz 
udzielania pomocy uczniom w specjalnych potrzebach lub trudnościach w nauce. 
W pozostałych dwóch planach rozwoju zawodowego nie było tego rodzaju zapisów. 
W żadnym z planów rozwoju zawodowego nie zamieszczono informacji 
o planowanych działaniach nauczyciela stażysty w zakresie uzyskania przez niego 
wsparcia merytorycznego w innych placówkach oświatowych.  

Celem głównym stażu, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w planach miało być 
„uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego”, 
z wyłączeniem jednego przypadku, w którym w planie nie określono celu głównego. 
W jednym przypadku, jako jeden z dwóch celów głównych wskazano również 
„podniesienie kwalifikacji i jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej”. 
Plany rozwoju zawodowego nie były identyczne, jednak były do siebie w mniejszym 
lub większym stopniu podobne. Największe podobieństwo wystąpiło w przypadku 
dwóch planów opracowanych przez nauczycieli stażystów, z których jeden odbywał 
staż w roku szkolnym 2013/2014, a drugi w roku szkolnym 2014/2015. Użyte w tych 
planach nazwy poszczególnych zadań planowanych do realizacji oraz kolejność ich 
prezentacji były jednakowe. Ponadto spośród ogółem 28 zadań ujętych w obu tych 
planach, w 16 przypadkach w ww. planach przewidziano identyczne działania 
służące do realizacji poszczególnych zadań18, w przypadku kolejnych dziewięciu 
zadań, działania planowane do realizacji były podobne (niewielkie różnice 
występujące w tych przypadkach dotyczyły liczby rodzajów działań planowanych 
do realizacji w ramach danego zadania). W przypadku pozostałych czterech zadań 
ujętych w obu tych planach zaplanowano różne działania19.  
(dowód: akta kontroli tom I str. 15-18, 43-50, 92-98, 141-147, 180-190, 196-199, 220-

350; tom II str. 164-186, 190-231, 237-243) 

Jak wynika z treści sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego 
sporządzonych przez czterech nauczycieli stażystów, którzy odbywali staż w latach 
2012/2013-2014/2015, Dyrektor Szkoły umożliwił im realizację zadań związanych 
z awansem zawodowym, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1-3, w związku z § 6 ust. 1 i 2 
rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. W ramach realizacji planów rozwoju 
zawodowego stażyści: 

                                                      
17 Przykładowo,  plan nauczyciela stażysty z roku szkolnego 2013/2014 (prowadzącego zajęcia z języka angielskiego) 

przewidywał m.in.: pomoc w planowaniu i organizacji oraz udział w uroczystościach szkolnych np. otrzęsiny, Wigilia, 
dyskoteki szkolne, wycieczki (w ramach realizacji zadania dotyczącego aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły, pracy 
z uczniami), zgłaszanie uczniów na konkursy szkolne i pozaszkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć w celu przygotowania 
uczniów do konkursów (w ramach zadania dotyczącego promowania uczniów najzdolniejszych). Przedmiotowe działania 
wpisywały się w cele i sposoby ich realizacji ustalone w Szkolnym Programie Wychowawczym na rok szkolny 2013/2014, 
dotyczące tworzenia tradycji szkoły, poszukiwania metod aktywizowania uczniów do pracy na rzecz szkoły, motywacji do 
nauki języków obcych. 

    
18  Przykładowo w obu planach sformułowane zostało zadanie pn. „Opracowanie kryteriów oceny z uwzględnieniem uczniów 

z dysfunkcjami i trudnościami w nauce”, które miało być realizowane poprzez identyczne działania obejmujące: analizę 
kryteriów oceny w programie nauczania; zapoznanie się z obowiązującym w Szkole Przedmiotowym Systemem Oceniania; 
analizę i modyfikację planów wynikowych do wybranych podręczników. 

19  Różnice w tym zakresie wystąpiły w przypadku zadań dotyczących m.in. zaangażowania się poszczególnych nauczycieli 
w działania dodatkowe oraz realizacji projektów we współpracy z innymi nauczycielami. 
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- poznali organizację, zadania i zasady funkcjonowania Zespołu Szkół, w tym 
m.in.: przepisy związane z jego funkcjonowaniem, sposób prowadzenia 
dokumentacji obowiązującej w Szkole, przepisy dotyczące zapewnienia 
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy (w dwóch 
sprawozdaniach znajduje się informacja o ukończeniu przez nauczyciela 
stażystę szkolenia BHP); 

- obserwowali zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli 
(bez podania w przypadku trzech sprawozdań danych dotyczących dat lub 
liczby i częstotliwości przeprowadzania takich obserwacji w okresie stażu20); 

- prowadzili zajęcia edukacyjne w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora lub 
wicedyrektora, a następnie je z nimi omawiali (bez podania w przypadku dwóch 
sprawozdań danych dotyczących dat lub liczby i częstotliwości prowadzenia 
zajęć w obecności ww. osób w okresie stażu21); 

- uczestniczyli w różnego rodzaju formach doskonalenia wewnętrznego 
i zewnętrznego (szkolenia, kursy, studia, seminaria itd.22);  

- korzystali z pomocy pedagogów oraz psychologów, głównie w sprawach 
związanych z problemami i dysfunkcjami uczniów (informacje dotyczące 
prowadzenia konsultacji w tym zakresie zamieszczone zostały w trzech 
sprawozdaniach, bez podania jak często do nich dochodziło23). 

W sprawozdaniach nie było informacji dotyczących korzystania przez nauczycieli 
stażystów ze wsparcia merytorycznego innych placówek oświatowych. 

Sporządzane przez poszczególnych nauczycieli stażystów sprawozdania z realizacji 
planów rozwoju nie były wzajemnie podobne lub tożsame z innymi sprawozdaniami. 
Występujące w nich różnice wynikały ze specyfiki nauczanego przedmiotu oraz 
różnej formy prezentowania ich treści. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 19-23, 51-54, 103-107, 150-154) 

Pięciu, spośród sześciu nauczycieli stażystów odbywających staż w badanym 
okresie, potwierdziło na piśmie w trakcie stażu, że: uczestniczyli w szkoleniu bhp; 
zapoznali się z zasadami ochrony danych osobowych; zapoznali się z polityką 
bezpieczeństwa. Ponadto czworo stażystów potwierdziło na piśmie, że zapoznało 
się z instrukcjami i regulaminami Zespołu Szkół24. 
Dyrektor Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w ww. sprawie wskazał, że w Szkole nie 
określono specjalnej procedury określającej sposób zapoznawania się nauczycieli 
stażystów z dokumentami Szkoły. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 219; tom II str. 40, 42) 

                                                      
20 W sprawozdaniach nie podawano tematyki obserwowanych zajęć.  Nauczyciele stażyści wskazywali natomiast korzyści lub 

umiejętności, jakie pozyskali dzięki takim obserwacjom, takie jak: poznanie różnych metod prowadzenia lekcji oraz ich 
organizacji; poznanie metod pracy z uczniami, w tym indywidualizacji procesu kształcenia z uwzględnieniem uczniów 
słabszych i zdolniejszych. 

21 W sprawozdaniach nie podawano tematyki zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę w obecności opiekuna stażu.  
Nauczyciele stażyści wskazywali natomiast korzyści lub umiejętności jakie pozyskali dzieci takim obserwacjom: „otrzymane 
wskazówki usprawniły sposób prowadzenia lekcji”; „konsultacje uświadomiły mi, co można zrobić lepiej”; „wnioski 
z obserwacji okazały się pomocne przy korygowaniu błędów przy prowadzeniu lekcji”.    

22 W sprawozdaniach podawano tematy (przedmiot) poszczególnych form doskonalenia zawodowego. W trzech z nich 
wskazano również sposób wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas doskonalenia zawodowego, np.: „wiedza 
zdobytą podczas szkolenia dała wskazówki jak pracować z uczniem, poszerzyła umiejętności jeśli chodzi o techniki 
nauczania”.    

23 W dwóch sprawozdania określono w sposób ogólny w jaki sposób wykorzystano tego rodzaju współpracę (pomoc),  podając 
np., że: zdobyta w ten sposób wiedza pozwoliła zmodyfikować podejście do grup oraz weryfikować wymagania wobec 
uczniów.     

24  Zespół Szkół nie posiada dokumentacji w ww. zakresie dotyczącej nauczyciela stażysty, który po ukończeniu stażu 
i uzyskaniu w czerwcu 2013 r. awansu na stopień nauczyciela kontraktowego nie pracował w kolejnych latach szkolnych 
w tej jednostce. 
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W przypadku jednego z nauczyciel stażystów, odbywającego staż w roku szkolnym 
2012/2013, Szkoła nie dysponowała dokumentacją (np. arkusze obserwacji) 
pozwalającą ustalić częstotliwość przeprowadzania przez niego obserwacji zajęć 
prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, jak i częstotliwość 
przeprowadzania przez niego lekcji w obecności opiekuna stażu25. Informacji takich 
nie było również w sporządzonym przez nauczyciela stażystę sprawozdaniu 
z realizacji planu rozwoju zawodowego26. 

Spośród pozostałych pięciu stażystów, którzy w badanym okresie odbywali (trzech) 
lub odbywają (dwóch) staż na stopień nauczyciela kontraktowego), trzech stażystów 
wywiązało się z obowiązku, określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
o awansie zawodowym nauczycieli, dotyczącego obserwowania zajęć 
prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze, co najmniej 
jednej godziny lekcyjnej w miesiącu27. Pozostali dwaj nauczyciele stażyści 
odbywający staż w bieżącym roku szkolnym przeprowadzili w okresie od września 
2015 r. do  marca 2016 r. obserwację jednej lekcji prowadzonej przez opiekuna 
stażu.  
Spośród ww. pięciu stażystów, jeden nie spełnił wymogu, określonego w § 6 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia o awansie nauczycieli, dotyczącego prowadzenia zajęć 
z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze, 
co najmniej jednej godziny lekcyjnej w miesiącu. Zajęcia prowadzone przez 
pozostałych czterech stażystów, z których dwóch odbywało staż w roku 2014/2015, 
a kolejnych dwóch - w bieżącym roku szkolnym, nie były obserwowane z ww. 
częstotliwością28.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 13, 19-23, 41, 101-102, 106-107, 133-134, 137-138, 
178, 193-194, 200-201; tom II str. 85-86, 98, 127, 260-266) 

Jak wynika z treści 14 Arkuszy obserwacji lekcji, sporządzonych przez opiekunów 
stażu (przedstawionych do kontroli), w dokumentach tych odnotowywano 
podstawowe dane dotyczące obserwowanej lekcji (nauczyciel prowadzący, data, 
nazwa oddziału, temat i cele operacyjne lekcji), a także spostrzeżenia obserwatora 
dotyczące m.in. przebiegu lekcji, poziomu osiągnięcia założonych celów, jakości 
nauczania, relacji interpersonalnych, zastosowanych pomocy dydaktycznych. 
We wszystkich arkuszach opiekunowie ocenili pozytywnie przebieg lekcji 
i zastosowane przez stażystów metody nauczania, nie formułując zaleceń oraz 
wniosków. Nie zamieszczono w nich zapisów dotyczących omawiania 
obserwowanych zajęć z nauczycielem je prowadzącym, kierowania do niego uwag 
lub zaleceń. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 66-83, 169-174, 193, 200-201) 

                                                      
25 Zarówno nauczyciel stażysta, jak i jego opiekun nie pracowali już w Szkole. 
26  W sprawozdaniu stażysta zamieścił informacje, że tego rodzaju obserwacje miały miejsce w okresie stażu, bez podania ich 

liczby, częstotliwości lub terminów przeprowadzenia. 
27  Jak wynika z przedstawionej dokumentacji: m.in. arkusze obserwacji, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 

oraz oświadczenia stażystów i ich opiekunów złożone na potrzeby kontroli. Jeden stażysta prowadził „Harmonogram zajęć 
obserwowanych w roku szkolnym 2014/2015”, w którym podano podstawowe dane o obserwowanych przez niego lekcjach 
(nauczyciel prowadzący, data, nazwa oddziału). 

28 Zajęcia prowadzone przez jednego z dwóch nauczycieli stażystów odbywających staż w roku szkolnym 2014/2015 nie były 
obserwowane w grudniu 2014 r. oraz lutym i kwietniu 2015 r. (ogółem 11 zajęć przez niego przeprowadzonych było 
w okresie stażu przedmiotem obserwacji ze strony opiekuna stażu, Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły). Zajęcia 
prowadzone przez drugiego stażystę odbywającego staż w tym samym roku szkolnym nie były obserwowane w marcu 
i maju 2015 r. (ogółem osiem zajęć prowadzonych przez tego stażystę było obserwowanych w okresie stażu).  
Zajęcia prowadzone przez jednego z dwóch nauczycieli stażystów odbywających staż w bieżącym roku szkolnym nie były 
obserwowane we wrześniu 2015 r. oraz styczniu, lutym i marcu 2015 r. (ogółem w okresie od września 2015 r. do marca 
2016 r. trzy zajęcia prowadzone przez tego stażystę były przedmiotem obserwacji). Zajęcia prowadzone przez drugiego 
nauczyciela stażystę odbywającego staż w bieżącym roku szkolnym nie były obserwowane we wrześniu, październiku 
i grudniu 2015 r. oraz w styczniu i lutym 2016 r. (ogółem trzy zajęcia przeprowadzone przez ten nauczycieli były 
przedmiotem obserwacji do marca 2016 r.). 
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W trakcie stażu wszyscy nauczyciele stażyści uczestniczyli w różnych formach 
kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego, w tym: w 24 zewnętrznych 
(trzy konferencje, jedno seminarium, trzynaście warsztatów, pięć szkoleń, dwa 
kursy, a ponadto dwóch nauczycieli stażystów odbywało w okresie stażu studia29) 
oraz w sześciu30 - wewnątrzszkolnych (w formie warsztatów, szkoleń lub kursów31). 
 (dowód: akta kontroli tom I str. 13, 21, 41, 52, 91, 105, 133-134, 137-138, 152, 178, 

234; tom II str. 61, 70-75, 85-86, 121-123, 208-210, 212, 
269-275) 

1.2. Nadzór sprawowany przez dyrektora Zespołu Szkół nad 
realizacją zadań przez opiekuna stażu oraz nad wdrażaniem 
planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela stażystę 

Dyrektor Szkoły, jak i opiekunowie staży, w ramach pomocy udzielanej 
nauczycielom stażystom w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego, nie 
rozpoznawali, w sposób udokumentowany, poziomu umiejętności nauczyciela 
stażysty (w szczególności słaby i mocnych stron oraz potrzeb rozwojowych), przed 
przystąpieniem przez niego do opracowywania planu rozwoju zawodowego.  

Obecny Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśnił, że przed zawarciem umowy o pracę 
ze stażystami nie dokonywał oceny ich kwalifikacji i potrzeb rozwoju zawodowego, 
ponieważ przepisy oświatowe w ww. zakresie są na tyle jasne, że nie ma miejsca 
na dodatkową kwalifikację dokonywaną przez dyrektora. Była p.o. Dyrektora 
Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że plan rozwoju zawodowego 
jednego ze stażystów zatwierdziła na podstawie opinii wicedyrektor ds. Gimnazjum, 
znającej lepiej potrzeby tej Szkoły oraz potrzeby nauczyciela stażysty. Wskazała 
również, że przekazała kolejnemu Dyrektorowi Szkoły informacje o innym 
nauczycielu stażyście, który zatrudniony był w Szkole przed rozpoczęciem stażu32, 
dotyczące m.in. konieczności uzupełnienia przez niego brakującego wykształcenia 
pedagogicznego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 39, 41, 51-52) 

W dokumentacji Szkoły znajdują się wyłącznie plany rozwoju zawodowego 
zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły. Plany te nie były modyfikowane w trakcie 
stażu. Do kontroli nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej dokonywanie 
analizy projektów tych dokumentów przez Dyrektora Szkoły, przed ich 
zatwierdzeniem (np. wcześniejszych wersji tych planów z ewentualnymi uwagami 
naniesionymi przez Dyrektora, notatek).  

(dowód: akta kontroli tom II str. 52, 60, 69, 77, 125) 

Była p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., 
że analizowała ww. plany sprawdzając, czy spełniają wymagania zawarte w aktach 
prawa oświatowego, czy są zgodne z potrzebami i możliwościami stażysty i Szkoły. 
W rozmowach ze stażystami wskazywała potrzebę wprowadzenia korekt 
i uzupełnień. Przyjmowała do zatwierdzenia ostateczną poprawioną wersję, nie 
zachowując wersji roboczych. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 52-53, 88, 92) 

                                                      
29 Jeden - odbywał studia II stopnia na kierunku filologia w specjalności lingwistyka stosowana, a drugi - studia podyplomowe 

(specjalność pedagogiczna) w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz studia doktoranckie 
na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. 

30 Nie licząc szkoleń z bhp. 
31. W tym szkolenia Rady Pedagogicznej prowadzone przez podmioty zewnętrzne. 
32 Który był zatrudniony w Szkole w okresie od marca do czerwca 2014 r., tj. jeszcze przed rozpoczęciem stażu. 
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Dyrektor i jego zastępcy, zgodnie z wymaganiami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli, w kontrolowanym okresie 
obserwowali jednokrotnie lub dwukrotnie zajęcia lekcyjne prowadzone przez 
wszystkich sześciu nauczycieli stażystów (łącznie w badanym okresie 
przeprowadzonych zostało 10 takich obserwacji). W Arkuszach obserwacji lekcji lub 
Arkuszach obserwacji (podpisanych przez obserwującego i obserwowanego)33 
zamieszczone były oceny odnoszące się m.in. do: realizacji celów zajęć; 
zastosowanych metod i form nauczania; sprawności organizacji zajęć; zachowania 
uczniów; postępowania nauczyciela podczas zajęć; mocnych i słabych stron pracy 
nauczyciela; obszarów i kierunków pracy nauczyciela wymagających doskonalenia; 
wniosków i zaleceń. W jednym przypadku w Arkuszu obserwacji sformułowany 
został wniosek dotyczący dalszej integracji nauczyciela z radą pedagogiczną oraz 
z zespołem przedmiotowym, w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. 
W pozostałych przypadkach w Arkuszach nie sformułowano wniosków i zaleceń. 

 (dowód: akta kontroli tom I str.  22, 53, 91, 99-100, 137, 165-168, 178, 225; 
tom II str. 62-63, 65-66, 78-79, 81-82, 85, 88, 92) 

Kolejni Dyrektorzy Szkoły nie określali zakresów obowiązków opiekunów stażu 
w sposób pisemny (o czym była mowa wyżej), nie wymagali sporządzania przez 
nich okresowych sprawozdań z realizacji zadań dotyczących opieki nad stażystami, 
nie monitorowali, nie oceniali i nie korygowali w sposób udokumentowany działań 
opiekunów stażu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 25, 42, 88, 139, 179; tom II str. 10-11, 24, 28, 30-33, 
37-39, 41, 47, 49, 88, 91, 162-163, 188) 

Przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji zadań przez opiekunów stażu 
uwzględniono w badanym okresie w dwóch przypadkach w planach nadzoru 
pedagogicznego (tj. w planach opracowanych na lata szkolne 2014/2015 oraz 
2015/2016), w części zawierającej wyszczególnienie tematów kontroli planowanych 
do realizacji w danym roku szkolnym. W planie nadzoru pedagogicznego na rok 
szkolny 2014/2015, jako sposób przeprowadzenia badań w tym zakresie wskazano 
„obserwację i dokumentację stażu”. Osobami odpowiedzialnymi za realizację tego 
zadania mieli być wicedyrektorzy. W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 
2015/2016 wskazano, że formą kontroli w tym zakresie będzie „analiza 
dokumentacji”. Nie określono, kto będzie odpowiadał za realizację tego zadania.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 220-226, 243-248, 281; tom II str. 226) 

W sprawozdaniach z realizacji zadań dotyczących nadzoru pedagogicznego w roku 
szkolnym 2014/2015 oraz za I okres roku szkolnego 2015/2016 nie przedstawiono 
wyników przedmiotowych kontroli. W obu sprawozdaniach, w części zawierającej 
omówienie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
wskazano jedynie, że nauczyciele rytmicznie, z dużym zaangażowaniem realizują 
plany rozwoju zawodowego, wynikające z procesu awansu zawodowego. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 205-221, 250-257) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach dotyczących ww. zagadnień podał m.in., 
że kontrola prawidłowości realizacji zadań opiekuna stażu jest przeprowadzana 
poprzez rozmowy dyrekcji ze stażystami i ich opiekunami oraz przegląd ich 
dokumentacji. W Zespole Szkół nie są określone dodatkowe zasady nadzoru nad 
pracą opiekuna stażu. Sprawność i efektywność realizacji zadań mierzona jest 
po zakończeniu stażu narzędziami wynikającymi z przepisów prawa. Te narzędzia 
to sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty oraz 
                                                      
33 Arkusze te miały inną formę i treść, niż arkusze sporządzane przez opiekunów staży. 
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projekt oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu. Dyrektor 
szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny każdego dnia. Formami nadzoru są bieżące 
codzienne kontakty i niezliczone rozmowy na temat realizowanych zadań. Nie 
wszystko można z góry przewidzieć i zapisać w planie rozwoju zawodowego i nie 
wszystkie działania znajdują odbicie w wytwarzanej dokumentacji. W wytycznych 
do organizacji roku szkolnego 2014/2015 Minister Edukacji Narodowej wskazała 
na konieczność ograniczania w szkołach wytwarzanej dokumentacji. Takie wnioski 
sformułował Ministerialny Zespół do spraw jakości, zakresu stosowania i zmian 
w dokumentacji prowadzonej przez szkoły, którego był członkiem. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 28, 30-31, 37-39, 41) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. Jednemu z sześciu nauczycieli wyznaczonych w badanym okresie na opiekuna 
stażu nauczyciela stażysty, była p.o. Dyrektora Zespołu Szkół przyznała dodatek 
funkcyjny z tego tytułu na okres 12 miesięcy (od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 
2014 r.), pomimo, iż w pozostałych przypadkach dodatek ten przyznawano 
opiekunom na okres stażu nauczyciela stażysty, wskazany w art. 9c ust. 1 pkt 1 
ustawy KN, w wymiarze dziewięciu miesięcy (tj. od września do maja). Dodatek 
funkcyjny z tytułu pełnienia tej funkcji w wysokości 100 zł miesięcznie wypłacany był 
temu opiekunowi do sierpnia 2014 r., pomimo iż nauczyciel stażysta po ukończeniu 
stażu z końcem maja 2014 r., uzyskał w dniu 16 czerwca 2014 r. awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego, a następnie z dniem 28 czerwca 2013 r. przestał 
pracować w Zespole Szkół w związku z wygaśnięciem umowy o pracę zawartej 
na czas określony.  
Korekty ww. dodatku Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty dokonało w dniu 
28 sierpnia 2014 r., potrącając z wynagrodzenia nauczyciela za wrzesień 2014 r. 
kwotę dodatku wypłaconą za lipiec i sierpień tego roku. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 42; tom II str. 26-27, 40, 42-44, 58, 142, 
156-158) 

Była p.o. Dyrektora Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, 
że przyczyną wystąpienia tej sytuacji była ewidentna pomyłka.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 53, 88, 91) 

2. Czterech nauczycieli stażystów, w tym dwóch z roku szkolnego 2014/2015 oraz 
dwóch z roku szkolnego 2015/2016 nie spełniło wymogu określonego w § 6 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, tj. nie prowadziło zajęć 
z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły z wymaganą 
częstotliwością (co najmniej jedna godzina zajęć w miesiącu).  

Obaj nauczyciele stażyści z roku szkolnego 2015/2016 nie spełnili również wymogu 
określonego w § 6 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, tj. nie 
uczestniczyli, jako obserwatorzy, w zajęciach prowadzonych przez opiekunów stażu 
lub innych nauczycieli z wymaganą częstotliwością (co najmniej jednej godzina 
zajęć w miesiącu). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 106-107, 133-134, 137-138,  178, 193-194, 
200-201; tom II str. 85-86, 260-266) 

Jeden z nauczycieli stażystów odbywających staż w roku szklonym 2014/2015 oraz 
opiekun tego stażu we wspólnym oświadczeniu, dotyczącym przyczyn 
nieprzeprowadzania przez opiekuna stażu obserwacji zajęć prowadzonych przez 
stażystę z grudniu, styczniu, lutym i kwietniu oraz skomasowania obserwacji 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

14 

w pozostałych miesiącach (w których obserwacjami obejmowano po dwie lekcje 
prowadzane przez stażystę w danym dniu) podali, że spowodowane to było 
pokrywającymi się godzinami zajęć lekcyjnych opiekuna stażu i nauczyciela 
stażysty. Podczas ustnego ustalania planu takich obserwacji przyjęli, że zrezygnują 
z obserwacji lekcji w terminach zwiększonego natłoku zadań (np. przed wyjazdem 
zagranicznym opiekuna stażu w kwietniu).   

(dowód: akta kontroli tom I str. 102) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach dotyczących ww. spraw podał m.in., że w okresie 
trwania poszczególnych staży nie wpływały do niego żadne niepokojące sygnały 
o zakłóceniach, czy też nieprawidłowościach w realizacji zadań stażowych, dlatego 
nie było powodów do specjalnego sprawdzania przebiegu staży w tym zakresie 
i podejmowania działań naprawczych.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 28-31, 150-153, 159-161) 

1. Zdaniem NIK, stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące 
niewywiązywania się nauczycieli stażystów i opiekunów stażu z wymogów 
określonych w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, 
świadczą o niedostatecznym nadzorze Dyrektora Szkoły nad przebiegiem 
poszczególnych staży. Wprawdzie Dyrektor uwzględnił w planach nadzoru 
pedagogicznego na lata 2014/2015 i 2015/2016 przeprowadzanie kontroli 
prawidłowości realizacji zadań przez opiekunów stażu, zagadnienie to nie było 
jednak w badanym okresie w sposób udokumentowany monitorowane, 
kontrolowane oraz oceniane.  
Należy zaznaczyć również, że Dyrektor Szkoły nie określał w sposób pisemny 
zadań opiekunów staży oraz sposobu dokumentowania ich realizacji. Nie opracował 
wewnętrznych procedur w zakresie przeprowadzania i organizacji stażu nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Brak takich 
uregulowań, zdaniem NIK, utrudnia monitorowanie i sprawowanie nadzoru nad 
przebiegiem stażu. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 25, 42, 88, 139, 179, 220-226, 243-248, 281; 
tom II str. 10-11, 24, 28-33, 37-39, 41, 47, 49, 88, 91, 162-163, 

188, 226) 

2. Zgodnie z art. 9c ust. 3 ustawy KN, w okresie stażu nauczyciel realizuje własny 
plan rozwoju zawodowego, co oznacza, że plany nauczycieli stażystów powinny być 
bardziej zindywidualizowane pod kątem ich umiejętności i potrzeb oraz uwzględniać 
specyfikę nauczanego przez stażystę przedmiotu. Powinny być również, zdaniem 
NIK, w większym stopniu powiązane z priorytetami Szkoły i zadaniami służącymi ich 
realizacji, ujętymi w planie nadzoru pedagogicznego, w programie wychowawczym 
i w szkolnym programie profilaktyki.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 15-18, 43-50, 92-98, 141-147, 180-190, 196-199, 
220-350; tom II str. 164-186, 190-231, 237-243) 

3. Uwagi NIK dotyczą ponadto wyznaczenia nauczyciela języka polskiego 
na opiekuna stażu nauczyciela stażysty prowadzącego w okresie stażu (roku 
szkolny 2013/2014) zajęcia z języka angielskiego w Gimnazjum wchodzącym 
w skład Zespołu Szkół. 

Była p.o. Dyrektora Szkoły w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że nauczyciel 
wyznaczony na opiekuna stażu w tym przypadku był nauczycielem tej samej grupy 
przedmiotów humanistycznych i sądziła, że może się dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem zdobytym na lekcjach języka polskiego.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 42, tom II str. 5, 22, 53) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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NIK zauważa jednak, że metodyka nauczania języka polskiego jest odmienna 
od metodyki nauki języków obcych, a tym samym inny jest zakres i sposób 
wsparcia, które opiekun stażu powinien udzielić stażyście. Należy zaznaczyć, że 
w czasie trwania przedmiotowego stażu w Zespole Szkół zatrudnionych było ośmiu 
nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych prowadzących zajęcia z języka 
angielskiego, z których dwóch prowadziło zajęcia z tego przedmiotu w Gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 32-34) 

Kolejni Dyrektorzy Szkoły umożliwiali nauczycielom stażystom odbycie stażu, 
niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wyznaczyli 
opiekunów stażu, umożliwili stażystom m.in. prowadzenie zajęć dydaktycznych 
w obecności opiekunów i obserwowanie przez nich zajęć prowadzonych przez 
opiekunów, chociaż nie w każdym przypadku odbywało się to z częstotliwością 
wymaganą przepisami rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. 
Nie sprawowali jednak, jak wynika z ustaleń kontroli, w sposób dostateczny nadzoru 
nad przebiegiem staży, w tym nad wywiązywaniem się przez opiekunów staży 
z powierzonych im zadań. Przyczyną tego, zdaniem NIK, było m.in. 
niewprowadzenie uregulowań wewnętrznych określających przebieg stażu, w tym 
zadań nauczycieli stażystów oraz opiekunów staży, co utrudniało sprawowanie 
przez Dyrekcję Szkoły nadzoru pedagogicznego w tym zakresie. 

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

Trzech spośród czterech nauczycieli stażystów, którzy w badanym okresie uzyskali 
stopień awansu nauczyciela kontraktowego oraz dwóch nauczycieli stażystów, który 
rozpoczęli staż w bieżącym roku szkolnym posiadało, w momencie rozpoczęcia 
stażu, wymagane kwalifikacje zawodowe34 do wykonywania zawodu nauczyciela 
w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół35. 
Jeden nauczyciel stażysta, który w chwili rozpoczęcia stażu (1 września 2014 r.) 
posiadał kwalifikacje zawodowe kierunkowe do prowadzenia zajęć z języka 
hiszpańskiego (tytuł magistra na kierunku filologia, specjalność iberystyka), lecz nie 
posiadał przygotowania pedagogicznego do wykonywania zawodu nauczyciela, 
brakujące przygotowanie pedagogiczne uzupełnił przed ukończeniem stażu.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 35, 65, 86, 88, 90, 122-132, 139, 142, 175; 
tom II str. 267-268) 

Wszyscy nauczyciele stażyści, którzy w latach szkolnych 2012/2013 - 2014/2015 
ubiegali się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego terminowo złożyli 
sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego (o czym mowa w pkt 1.1. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego). Sprawozdania odnosiły się do wszystkich 
zadań ujętych w planach rozwoju zawodowego i jak z nich wynika, wszystkie 
te zadania zostały zrealizowane w okresie stażu.  

 (dowód: akta kontroli tom I str. 15-23, 49, 43-54, 103-107, 150-154) 

                                                      
34 Jeden - z tytułem doktora nauk chemicznych z przygotowaniem pedagogicznym; trzech - z tytułem magistra 

z przygotowaniem pedagogicznym i jeden (nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum) - z tytułem licencjata na kierunku 
filologia, specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa z języka niemieckiego i angielskiego (w trakcie stażu nauczyciel ten 
uzyskał tytuł magistra po ukończeniu studiów II stopnia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku lingwistyki stosowanej).  

35 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 nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, właściwe dla danego poziomu kształcenia i typu 
szkoły (Dz. U. z 2015 r., poz. 1264).  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Opiekunowie staży przedstawili Dyrektorowi Szkoły zindywidualizowane projekty 
oceny dorobku zawodowego nauczycieli stażystów w terminie 14 dni od dnia 
zakończenia stażu zgodnie z postanowieniami § 5 rozporządzenia w sprawie 
awansu nauczycieli (każdorazowo była to ocena pozytywna).  
Kolejni Dyrektorzy Szkoły, zgodnie z wymogami art. 9c ust. 6 pkt 1 i ust. 8 ustawy 
KN, w terminie 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela stażystę sprawozdania 
z realizacji planu rozwoju zawodowego, ustalili pisemną ocenę dorobku 
zawodowego (w każdym przypadku pozytywną), zawierającą uzasadnienie oraz 
pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. Uzasadnienia ocen dorobku 
zawodowego poszczególnych stażystów były zindywidualizowane oraz zawierały 
zapisy wartościujące prawidłowość realizacji zadań w okresie stażu36.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 24, 35-36, 55-56, 108-112, 148-149, 
156; tom II str. 35-36, 55-56) 

W dwóch przypadkach, zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy KN, w skład powołanej przez 
dyrektora Szkoły Komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 
na stopień nauczyciela kontraktowego, wchodzili Dyrektor lub Wicedyrektor, jako jej 
przewodniczący, przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego) oraz 
opiekun stażu. 
W jednym przypadku Dyrektor powołał do składu Komisji, nauczyciela 
dyplomowanego, zamiast przewodniczącego zespołu przedmiotowego (tj. Zespołu 
języków obcych), w kolejnym - Wicedyrektora zamiast opiekuna stażu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 27-28, 57-58, 84, 113, 115-116, 155, 158-159) 

Wszyscy stażyści, zgodnie z postanowieniami art. 9b ust. 2 ustawy KN, 
po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, złożyli do Dyrektora Szkoły 
wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego, do których zostały załączone dokumenty, o których 
mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, tj. kopie 
dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe oraz 
zaświadczenie Dyrektora Szkoły zawierające wymagane informacje określone 
w ww. przepisie. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 26, 28, 35, 57, 85-86, 114-115, 157-158) 

Z posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej były sporządzane protokoły. Jak wynika z ich 
treści, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej każdy stażysta, zgodnie z wymogami § 12 
ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, przedstawił 
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz odpowiadał na pytania 
członków Komisji.  
W protokołach dokumentujących przebieg posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej 
odnotowano od dwóch (w jednym przypadku) do trzech pytań (w trzech 
przypadkach) zadanych nauczycielowi stażyście przez członków Komisji. Na łącznie 
11 pytań zadanych stażystom, trzy pytania nie odnosiły się do wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego 
nauczycieli. Dotyczyło to pytania zadanego trzem stażystom dotyczącego trudności 

                                                      
36 Przykładowo w uzasadnieniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, który odbywał staż w roku szkolnym 

2014/2015 Dyrektor wskazał m.in., że zadania ujęte w planie rozwoju zawodowego opracowanym przez ww. stażystę, 
zostały przez niego w pełni zrealizowane i właściwie udokumentowane. Podczas stażu nauczyciel doskonalił swój warsztat 
pracy i dokonywał oceny efektów swoich działań. Uwzględniał także potrzeby swoich uczniów i ich środowiska osiągając 
w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej bardzo dobre wyniki. Stosował metody aktywizujące uczniów, wykorzystywał 
dostępne w Szkole pomoce dydaktyczne, zachęcając tym samym do aktywnego udziału każdego ucznia. Aktywnie 
współpracował z innymi nauczycielami w zespole przedmiotowym języków obcych, wychowawcami klas, psychologiem 
i pedagogami w celu jak najpełniejszego rozpoznania sytuacji rodzinnej i szkolnej uczniów. Bardzo dobrze wywiązywał się 
z dodatkowych zadań wynikających z planu pracy Szkoły. Prawidłowo prowadził dokumentację szkolną oraz przestrzegał 
postanowień aktów prawa wewnątrzszkolnego. 
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(problemów) jakie napotkali w trakcie stażu. Spośród ośmiu pozostałych pytań, 
siedem dotyczyło kwestii dydaktyczno-metodycznych określonych w § 6 ust. 2 pkt 2 
i 4 ww. rozporządzenia, a jedno znajomości organizacji, zadań i zasad 
funkcjonowania Szkoły, tj. zagadnienia wskazanego w § 6 ust. 2 pkt 1 ww. 
rozporządzenia. Żadne z pytań nie dotyczyło kwestii wychowawczych bądź 
opiekuńczych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 ww. rozporządzenia.  

W dwóch przypadkach (dotyczących postępowań kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015) w protokołach z pracy Komisji 
kwalifikacyjnej, oprócz pytań, zamieszczono jednozdaniowe informacje o treści 
odpowiedzi udzielonych przez stażystów na poszczególne pytania37.  

W pozostałych dwóch przypadkach (dotyczących postępowań kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014), w przedmiotowych 
protokołach, nie zamieszczono informacji o treści udzielonych odpowiedzi. Zamiast 
tego w protokołach, w punkcie pn. „Uwagi na temat udzielonych odpowiedzi”, 
zamieszczono krótkie jednozdaniowe stwierdzenie, odnoszące się w sposób 
zbiorczy do wszystkich udzielonych odpowiedzi (jednym przypadku wskazano, 
że: „Odpowiedzi były pełne, wyczerpujące zagadnienie, świadczące o dużym 
zaangażowaniu w pracę”, a w drugim, że: „Odpowiedzi świadczą o: dobrej 
znajomości organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, znajomości motywowania 
uczniów, dużym zaangażowaniu w pracę z młodzieżą, umiejętności pracy z uczniem 
wymagającym szczególnej pomocy”). 

Wszyscy nauczyciele uzyskali akceptację Komisji kwalifikacyjnej (działającej 
w pełnym trzyosobowym składzie) uzyskując następującą średnią arytmetyczną 
ocen członków Komisji: 10 punktów - w trzech przypadkach oraz 9,33 punktu – 
w jednym przypadku38.  
W dwóch przypadkach (dotyczących postępowań kwalifikacyjnych 
przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015) uzasadnienia rozstrzygnięć Komisji 
zamieszczone w protokołach z jej pracy były jednozdaniowe i informowały w sposób 
ogólny, np. że: nauczyciel spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu 
w sprawie awansu nauczycieli lub że nauczyciel spełnia wszelkie wymagania 
w zakresie awansu na nauczyciela kontraktowego. W pozostałych dwóch 
protokołach (dotyczących postępowań kwalifikacyjnych przeprowadzonych w latach 
szkolnych 2012/2013 i 2013/2014) nie zamieszczono uzasadnień Komisji w sprawie 
dokonanych rozstrzygnięć. W jednym przypadku, zamiast uzasadnienia 
zamieszczono (w punkcie przeznaczonym na zaprezentowanie uzasadnienia oceny 
punktowej) prezentację sposobu wyliczenia przez Komisję średniej liczby punktów 
uzyskanych przez nauczyciela stażystę. W drugim przypadku, w punkcie jw., 
zamieszczono odesłanie do załączników do protokołu, w skład których wchodził 
dokument pn. „Analiza formalna dokumentacji dołączonej do wniosku” oraz Karty 
indywidualnych ocen punktowych (w których to kartach, oprócz przyznanej przez 
poszczególnych członków Komisji liczby przyznanych punktów, zamieszczone były 
ich indywidualne uzasadnienia w tym zakresie).  

                                                      
37 Przykładowo podając w protokole informacje o udzielonej odpowiedzi na zadanie pytanie „Co sprawiło Panu największe 

problemy w trakcie stażu„ zapisano: „Pełna odpowiedź – zapoznanie się z dokumentacją i jej wypełnianiem”. W przypadku 
pytania „Jakie są sposoby motywowania uczniów”, w protokole zamieszczono następującą informację o treści udzielonej 
odpowiedzi: „Indywidualizacja pracy ucznia; tłumaczenie celów ogólnych lekcji i stwarzanie miłej i bezstresowej atmosfery; 
pokazywanie jak można wykorzystać  j. angielski w życiu poza szkołą; stosowanie różnych technik; zachęcanie do udziału 
w konkursach.” 

38 Opiekunowie przyznali nauczycielom stażystom: w jednym przypadku - dziewięć punktów, w dwóch przypadkach – 
10 punktów (w jednym przypadku opiekun stażu nie brał udziału w pracach Komisji kwalifikacyjnej o czym była mowa 
wyżej). 
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Wszyscy nauczyciele stażyści po przeprowadzonej rozmowie uzyskali akceptację 
Komisji kwalifikacyjnej.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 28-36, 57-63, 115-121, 158-164) 

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół pracowało trzech nauczycieli, którzy 
w badanym okresie odbyli w tej jednostce staż oraz uzyskali stopień nauczyciela 
kontraktowego oraz jeden nauczyciel, który uzyskał w tym okresie awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego w innej szkole. Aktywność zawodowa mająca na celu 
podniesienie kwalifikacji, w przypadku ww. czterech nauczycieli po uzyskaniu 
awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, kształtowała się następująco: 

 żaden z ww. nauczycieli nie dokształcał się na studiach oraz nie uczestniczył 
w kursach, szkoleniach, warsztatach lub seminariach trwających dłużej niż 
jeden dzień; 

 żaden nie realizował własnych programów kształcenia oraz projektów 
edukacyjnych; 

 jeden nauczyciel wziął udział w konferencji metodycznej dla nauczycieli 
języka angielskiego39;  

 wszyscy ww. nauczyciele wzięli udział w zorganizowanych w bieżącym roku 
szkolnym szkoleniach dla Rady Pedagogicznej dotyczących: bhp 
(w wymiarze ośmiu godzin); pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 
dwóch godzin); zmian w przepisach prawa oświatowego40. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 204-205, 207; tom II str. 273-286) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. W dwóch przypadkach skład Komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów 
ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego został ustalony 
przez Dyrektora Szkoły niezgodnie z art. 9g ust. 1 pkt 3 ustawy KN.  W jednym 
przypadku do składu Komisji, zamiast opiekuna stażu Dyrektor powołał 
Wicedyrektora. W drugim przypadku zamiast przewodniczącego zespołu 
przedmiotowego do składu Komisji Dyrektor powołał nauczyciela dyplomowanego. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 113, 115-116, 158-159) 

Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną niepowołania opiekuna stażu do składu Komisji 
kwalifikacyjnej była jego nieobecność w pracy spowodowana chorobą. 
Z dołączonych do ww. wyjaśnień dokumentów wynika, że opiekun stażu przebywał 
na zwolnieniu lekarskim w okresie od 10 do 25 czerwca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 258-259) 

Zdaniem NIK, w tym przypadku Dyrektor powinien poczekać z powołaniem Komisji 
kwalifikacyjnej do końca zwolnienia lekarskiego opiekuna stażu. Ustawa KN nie 
przewiduje bowiem możliwości zastąpienia opiekuna stażu w składzie Komisji 
kwalifikacyjnej innym nauczycielem. 

2. Trzy pytania zadane nauczycielom stażystom przez członków Komisji 
kwalifikacyjnej, co stanowiło 27,3 % ogółu pytań (11), nie odnosiły się do wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli.  W § 12 
ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia wskazano, że nauczyciel stażysta odpowiada 
na pytania członków komisji, dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. 2 
rozporządzenia. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 28-36, 57-63, 115-121, 158-164) 

                                                      
39 Brak informacji na zaświadczeniu, ile godzin trwała ta konferencja. 
40 Brak informacji na zaświadczeniach, ile godzin trwało to szkolenie. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. W dwóch protokołach z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej (na ogółem cztery 
takie protokoły sporządzone w badanym okresie) nie zamieszczono informacji 
o treści udzielonych przez nauczycieli stażystów odpowiedzi na pytania zadane 
przez Komisję. Zapisy o odpowiedziach ograniczały się w tych przypadkach 
do jednego ogólnego stwierdzenia, zawierającego łączną ocenę udzielonych 
nauczycieli lub ocenę nauczyciela stażysty przez pryzmat udzielonych odpowiedzi. 
Zdaniem NIK, zamieszczona w protokole informacja o udzielonych odpowiedziach 
powinna być na tyle szczegółowa, aby oddać właściwy sens wypowiedzi 
nauczyciela stażysty, a nie ograniczać się do ogólnikowego stwierdzenia 
zawierającego oceny Komisji. 
Ponadto w ww. dwóch protokołach nie zamieszczono uzasadnienia rozstrzygnięcia 
dokonanego przez Komisję, pomimo takiego wymogu określonego w § 14 ust. 1 
pkt 7 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 28-36, 57-63) 

W pozostałych dwóch protokołach z posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej, uzasadniając 
dokonane rozstrzygnięcia, zamieszczono jedynie ogólnikowe, jednozdaniowe 
sformułowania o spełnieniu przez nauczycieli wymagań do uzyskania awansu na 
stopień nauczyciela kontraktowego. Zdaniem NIK, rozstrzygnięcia dokonane przez 
Komisję kwalifikacyjną powinny zawierać bardziej szczegółowe informacje odnośnie 
do zakresu spełnienia przez nauczyciela stażystę poszczególnych wymagań, tak 
żeby z  uzasadnienia w sposób jednoznaczny wynikało, co stanowiło podstawę 
rozstrzygnięcia.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 115-121, 158-164) 

Kolejni Dyrektorzy Szkoły terminowo wdrażali poszczególne etapy procedury 
związanej z procesem uzyskiwania przez nauczycieli stażystów zatrudnionych 
w szkole stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Po zakończeniu 
staży oceniali dorobek zawodowy stażystów i powoływali Komisje kwalifikacyjne, 
a po uzyskaniu akceptacji Komisji, nadawali stażystom stopień nauczyciela 
kontraktowego. Przedmiotowa procedura została naruszona w zakresie dotyczącym: 
ustalenia składu Komisji kwalifikacyjnej z naruszeniem przepisów określających jej 
skład; treści pytań zadawanych przez Komisję kwalifikacyjną (w trzech 
przypadkach); treści sporządzanych przez Komisję protokołów z rozmowy 
kwalifikacyjnej, które nie zawierały wymaganych elementów w zakresie odpowiedzi 
na pytania Komisji oraz uzasadnień rozstrzygnięć dokonanych przez ten organ. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli41, wnosi o: 

1. Zapewnienie w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
wywiązywania się przez stażystów i opiekunów staży z wymogów określonych 
w § 6 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, 
dotyczących częstotliwości obserwacji zajęć (co najmniej jedna godzina 
w miesiącu).  

2. Powoływanie komisji kwalifikacyjnej w składzie określonym w art. 9g ust. 1 
pkt 1-3 ustawy KN. 

                                                      
41 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 
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3. Zadawanie przez komisję kwalifikacyjną nauczycielom stażystom, pytań 
dotyczących wyłącznie wymagań określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli.   

4. Sporządzanie przez komisje kwalifikacyjne protokołów z przebiegu rozmowy 
kwalifikacyjnej, zgodnie z wymogami § 14 ust. 1 pkt 4 i 7 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli (w zakresie odpowiedzi i uzasadnień 
rozstrzygnięć). 

5. Szczegółowe uzasadnianie przez komisję kwalifikacyjną rozstrzygnięć 
z odniesieniem się do spełniania przez stażystę wymogów określonych w § 6 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych 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. 

Warszawa, dnia      23   maja 2016 r. 
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