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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 Janusz Zakrzewski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 99505 z 24 marca 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Władysława Broniewskiego 
08-110 Siedlce, ul. Henryka Sienkiewicza 491. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Pawlik, Dyrektor Szkoły2. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3. 

Dyrektor Szkoły4, w okresie objętym kontrolą5, zapewniła dziewięciu nauczycielom 
stażystom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, warunki 
do rozwoju zawodowego określone w przepisach prawa, 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 wdrożyła kolejne etapy procedury związanej 
z procesem uzyskiwania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.   

Stwierdzone w kontrolowanej działalności nieprawidłowości polegały 
w szczególności na: 

 nieprowadzeniu przez jednego z dziewięciu nauczycieli stażystów, 
odbywających w badanym okresie staż, zajęć dydaktycznych w obecności 
opiekuna lub dyrektora z wymaganą częstotliwością określoną w § 6 ust. 1 
pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. 
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli6;  

 powołaniu (w pięciu 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;  

 sporządzaniu przez Komisję kwalifikacyjną (we wszystkich przypadkach), 
protokołów z rozmów kwalifikacyjnych, niezgodnie z wymogami określonymi 

                                                      
1  Dalej Szkoła lub SP Nr 6. 
2  Jolanta Pawlik jest Dyrektorem Szkoły od 1 września 2015 r. Wcześniej w okresie od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 

2015 r. Dyrektorem Szkoły była  Maria Pawełkiewicz. 
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 należy przez to rozumieć, że ustalenia kontroli w danym 
zakresie dotyczą kolejnych osób zatrudnionych na tym stanowisku w Szkole. 

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. 

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. 

Ocena ogólna 



 

3 

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 sprawowała 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 nauczycielom stażystom ubiegającym się o awans 
na stopień nauczyciela kontraktowego warunków do rozwoju 
zawodowego 

1.1. Warunki organizacyjne do rozwoju zawodowego przez nauczyciela 
stażystę 

W roku szkolnym 2015/2016 (stan na 30 września 2015 r.) w SP Nr 6 było 
zatrudnionych 128 nauczycieli, z tego: 73 nauczycieli dyplomowanych, 
30 nauczycieli mianowanych, 19 nauczycieli kontraktowych, dwóch nauczycieli 
stażystów odbywających staż w bieżącym roku szkolnym, trzech nauczycieli 
zatrudnionych na zastępstwo na okres krótszy niż dziewięć miesięcy i jeden 
nauczyciel zatrudniony w wymiarze mniejszym niż 0,5 etatu.  

W okresie objętym kontrolą, w Szkole odbyło staż i uzyskało awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego siedem osób8, spośród których dwie pracowały tej 
jednostce w bieżącym roku szkolnym. Staż na stopień nauczyciela kontraktowego, 
rozpoczęły (i kontynuują) w bieżącym roku szkolnym dwie osoby, z którymi 
1 września 2015 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony.  

(dowód: akta kontroli str. 4, 7-8, 73-76) 

Dyrektor Szkoły każdorazowo z dniem zawarcia umowy o pracę, przydzieliła 
nauczycielowi stażyście opiekuna, spośród nauczycieli mianowanych 
lub dyplomowanych. Spośród ogółem sześciu nauczycieli wyznaczonych 
na opiekunów stażu9, dwóch posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, 
czterech stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele ci prowadzili w Szkole 
tożsame rodzaje zajęć, jak nauczyciele stażyści10. 

(dowód: akta kontroli str. 7-8, 73-96) 

W kontrolowanym okresie spośród ogółem sześciu opiekunów stażu, trzech 
ukończyło formy doskonalenia związane z rolą opiekuna stażu11, dwóch z nich było 
ekspertami ds. awansu zawodowego, jeden był wewnątrzszkolnym koordynatorem 

                                                      
8  W roku szkolnym 2012/2013 nie było w Szkole stażystów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, 

roku szkolnym 2013/2014 były dwie takie osoby, a w roku szkolnym 2014/2015 – pięć. 
9  Jeden z nauczycieli (zatrudniony w Szkole na stanowisku wychowawcy świetlicy) wyznaczonych na opiekuna stażu 

sprawował opiekę nad czterema stażystami (zatrudnionymi jako wychowawcy świetlicy), w tym: nad jednym stażystą – 
w roku szkolnym 2013/2014: nad dwoma - w roku szkolnym 2014/2015 i nad jednym - w roku szkolnym 2015/2016. 

10  Nauczyciele stażyści zostali zatrudnieni w Szkole w następującym charakterze: nauczyciel j. angielskiego (w jednym 
przypadku); nauczyciel przyrody (w jednym przypadku); wychowawca świetlicy (w czterech przypadkach); pedagog 
wspierający (w dwóch przypadkach); logopeda (w jednym przypadku). Ich opiekunami byli odpowiednio: nauczyciel języka 
angielskiego, nauczyciel przyrody, wychowawca świetlicy, dwóch pedagogów wspierających, logopeda. 

11  Dwóch -  kurs eksperta ds. awansu zawodowego, jeden seminarium - Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli 
stażystów. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację i prowadzenie obserwowanych zajęć.  
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doskonalenia zawodowego nauczycieli, jeden realizował własny program 
kształcenia12; jeden przewodniczył zespołowi promocji Szkoły.  
W dokumentacji znajdującej się w Szkole nie było informacji o dorobku  
i osiągnięciach zawodowych jednego z nauczycieli wyznaczonych na opiekuna 
stażu, prowadzącego w roku szkolnym 2013/2014 zajęcia z języka angielskiego. 
Nauczyciel ten zatrudniony był w Szkole na zastępstwo na czas określony 
(10 miesięcy). 

(dowód: akta kontroli str. 77-96) 

Zastępca Dyrektora Szkoły Elżbieta Ziółkowska, w wyjaśnieniach dotyczących 
przyczyn powierzenia temu nauczycielowi obowiązków opiekuna stażu, podała, 
że spowodowane to było tym, że spośród zatrudnionych siedmiu nauczycieli języka 
angielskiego tylko dwoje prowadziło w tym roku szkolnym zajęcia w Szkole 
(pozostali przebywali na urlopach lub długotrwałym zwolnieniu), z tego jeden był 
nauczycielem kontraktowym. Drugi z nauczycieli prowadzących zajęcia z tego 
przedmiotu poprosił Dyrektora o nieobciążanie go dodatkowymi obowiązkami 
ze względów rodzinnych. W tej sytuacji funkcję opiekuna stażu powierzono 
nauczycielowi mianowanemu, prowadzącemu zajęcia z tego samego przedmiotu. 
Do akt osobowych tego nauczyciela załączono tylko dokumenty potwierdzające jego 
kwalifikacje zawodowe, ze względu na zawartą z nim roczną umowę o pracę 
na czas określony. 

(dowód: akta kontroli str. 121) 

W kontrolowanym okresie miesięczny dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji 
opiekuna stażu w Szkole wynosił 100 zł, a w przypadku sprawowania opieki nad 
dwoma nauczycielami stażystami - 150, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Siedlce 
Nr XXXIX/535//2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie określenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli. Dyrektor Szkoły przyznawała ww. dodatek funkcyjny 
na okres dziewięciu miesięcy, od września do maja. W latach szkolnych 2013/2014-
2015/201613 dodatkowe wynagrodzenie dla opiekunów staży z tego tytułu wyniosło 
łącznie 7 432 zł14 (za okres ich absencji w pracy spowodowanej chorobą dokonano 
potrąceń w kwocie 218 zł15).   

(dowód: akta kontroli str. 5, 74, 77-96) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach w ww. sprawach podała m.in., że funkcję opiekuna 
stażu nauczyciela stażysty dyrektor przydziela na okres stażu, który zgodnie 
z art. 9c ust. 1 Karty Nauczyciela, trwa dziewięć miesięcy, tj. od 1 września 
do 31 maja. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa16, wszystkie składniki wynagrodzenia pracownikowi za okresu 
miesięczne, w tym również dodatki funkcyjne, wlicza się do podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego i wypłaca za czas choroby. Ww. dodatki funkcyjne potrącane 
są z wynagrodzenia proporcjonalnie za czas nieobecności w pracy wynikającej 
z absencji chorobowej.  

(dowód: akta kontroli str. 6) 

W okresie stażu nauczyciele realizowali plany rozwoju zawodowego, które zostały 
zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, 
zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. Po zakończeniu 

                                                      
12  Nauczyciel logopeda – współautorka programu terapeutycznego grupowych zajęć dla dzieci z autyzmem „Oswajamy świat” 

– realizowanego w Szkole od roku szkolnego 2012/2013.  
13  Z uwzględnieniem należnej kwoty ww. dodatku za maj 2016 r.  
14  W tym kwota wypłacona do 12 kwietnia 2016 r. - 7 231,66 zł oraz przewidywane dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu 

za maj 2016 r. – 200 zł. 
15  Przy założeniu ze nie zostaną dokonane potrącenia z kwoty dodatku należnej za maj 2016 r.  
16  Dz.U. z 2014 r., poz. 159. 
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stażu nauczyciele złożyli Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z realizacji planu 
rozwoju zawodowego w terminie określonym w § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 73-76) 

Kolejni Dyrektorzy Szkoły nie wprowadzili wewnętrznych uregulowań określających 
zasady odbywania staży w Szkole, w tym m.in. zadania nauczycieli stażystów 
i opiekunów staży oraz sposób dokumentowania ich realizacji. Nie określili wzoru 
planu rozwoju zawodowego, jak i wzoru sprawozdania z jego realizacji. Informując 
pisemnie nauczycieli stażystów o rozpoczęciu stażu oraz opiekunów staży 
o powierzeniu im tych obowiązków, nie wyszczególniali ich zadań oraz nie określali 
sposobu ich realizacji, w tym dokumentowania. Wskazywali wyłącznie przepisy 
prawa określające ich obowiązki.  

Poszczególni opiekunowie staży zawarli kontrakty z nauczycielami stażystami 
określające ogólne zasady współpracy w okresie stażu przy opracowywaniu 
a następnie realizacji planu rozwoju zawodowego17 (zawierane kontrakty nie były 
parafowane przez Dyrektor Szkoły).  
 (dowód: akta kontroli str. 122-124, 203, 220-221, 230, 238, 279, 303, 328, 353, 400, 

414, 442-443) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn niewprowadzenia 
wewnętrznych uregulowań w ww. zakresie podała m.in., że (w jej ocenie) zasady 
odbywania staży w szkole nie wymagają wprowadzania pisemnych procedur. 
Nauczyciele są informowani pisemnie o ich prawach i obowiązkach wynikających 
z Karty Nauczyciela i rozporządzenia sprawie awansu nauczycieli. Wskazała 
ponadto, że zawieranie kontraktu pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielem 
stażystą jest zwyczajem stosowanym w Szkole od wielu lat. 

(dowód: akta kontroli str. 220, 442-443)  

Szkoła nie posiada dokumentacji potwierdzającej udzielanie nauczycielom 
stażystom przez opiekunów stażu pomocy w przygotowaniu planu rozwoju 
zawodowego, zgodnie z art. 9c ust. 4 Karty Nauczyciela (np. w formie pism 
opiekunów z uwagami do projektu planu przygotowanego przez stażystę). W jednym 
ze sporządzonych sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego, nauczyciel 
stażysta podał ogólne, że otrzymał taką pomoc. Dwóch opiekunów staży (którzy 
w badanym okresie sprawowali opiekę nad łącznie pięcioma stażystami) oraz jeden 
z nauczycieli stażystów odbywających staż w bieżącym roku szkolnym, 
w wyjaśnieniach, dotyczących zakresu pomocy udzielanej stażystom przez 
opiekunów stażu, wskazali m.in. na pomoc w opracowaniu przedmiotowych planów. 
Jeden z byłych stażystów wskazał ponadto, że przy opracowaniu ww. planu (jak 
i sprawozdania z jego realizacji) korzystał również z pomocy konsultantów 
Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach18 oraz 
Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach19. 
Plany rozwoju zawodowego opracowane w badanym okresie przez nauczycieli 
stażystów uwzględniały, wskazane w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
awansu nauczycieli, zadania nauczyciela stażysty w okresie odbywania stażu oraz 

                                                      
17  Wskazywano w nich m.in., że nauczyciel stażysta, przy wsparciu opiekuna, opracowuje swój plan rozwoju zawodowego, 

w którym uwzględnia specyfikę i potrzeby Szkoły. Opiekun zobowiązuje się do udzielania nauczycielowi pomocy w realizacji 
zdań określonych w planie rozwoju zawodowego. Obie strony na bieżąco kontrolują stopień realizacji planu rozwoju 
zawodowego i w razie potrzeby dokonują niezbędnych modyfikacji. W ramach realizacji planu nauczyciel stażysta raz 
w miesiącu obserwuje lekcje prowadzone przez opiekuna. Opiekun raz w miesiącu obserwuje lekcje prowadzone przez 
nauczyciela stażystę, dzieli się z nim uwagami i spostrzeżeniami. Obie strony wspólnie ustalają sposób dokumentowania 
zadań realizowanych w okresie stażu. Stażysta i opiekun spotykają się raz w miesiącu celem omówienia zadań na następny 
miesiąc i ustalenia sposobu ich realizacji. 

18  Dalej: SCD i DN. 
19  Dalej: MSCDN. 
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stawiane mu wymagania, niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela 
kontraktowego. 
Poszczególne plany opracowane zostały w układzie tabelarycznym, w podziale 
na zadania planowane do wykonania w okresie stażu, ze wskazaniem działań lub 
rodzajów działań planowanych do realizacji w ramach danego zadania, terminów ich 
realizacji oraz sposobu udokumentowania (dowody realizacji). Jeden z planów 
zawierał ponadto dodatkową kolumnę, w której wskazano osoby wspierające 
nauczyciela stażystę w realizacji poszczególnych działań, bez wskazania, na czym 
to wsparcie miało w danym przypadku polegać. 
W ośmiu planach sformułowano cel główny ich realizacji, którym było uzyskanie 
awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. W sześciu z tych 
planów określono również cele szczegółowe, odnoszące się do poszczególnych 
wymagań, o których jest mowa wyżej.  
Wszystkie plany nie zawierały mierzalnych wskaźników osiągnięć 
przyporządkowanych celom szczegółowym, zadaniom lub działaniom w nich 
wskazanym.  

(dowód: akta kontroli str. 222-229, 231-237, 239-247, 271-276, 297-301, 322-325, 
345-351, 374-377, 396-399) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach dotyczących przyczyn nieokreślania w planach 
wskaźników osiągnięć wskazała m.in., że (w jej ocenie) wyszczególnienie w planie 
rozwoju zawodowego zadań do realizacji jest miernikiem stopnia spełniania przez 
nauczyciela stażystę wymagań zawartych w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
awansu nauczycieli. Dowodem realizacji tych wymagań są wykazy, notatki, kontrakt, 
zaświadczenia i sprawozdanie nauczyciela stażysty. 

(dowód: akta kontroli str. 220) 

Poszczególne działania planowane do realizacji w okresie stażu opisane zostały 
w planach rozwoju zawodowego z różną szczegółowością, w większości 
przypadków jedynie ogólnie. Przykładowo, tylko w dwóch planach zamieszczono 
szczegółowe informacje o planowanych zewnętrznych formach doskonalenia 
zawodowego w okresie stażu (podając m.in. tytuły szkoleń), natomiast 
w pozostałych siedmiu, zamieszczono ogólne informacje dotyczące zamiaru wzięcia 
udziału w różnego rodzaju zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, bez 
określenia ich tematyki oraz konkretnych potrzeb stażysty w tym zakresie. 
We wszystkich planach rozwoju zawodowego zamieszczono informacje 
o planowanych działaniach dotyczących przeprowadzania przez nauczyciela 
stażystę zajęć w obecności opiekuna stażu oraz obserwowania przez niego zajęć 
prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli. Tylko w jednym przypadku 
określono w planie szczegółowy harmonogram tych obserwacji (w załączniku 
do planu). W pozostałych przypadkach wskazywano ogólnie, że obserwacje takie 
będą wykonywane raz w miesiącu, bądź że szczegółowy harmonogram obserwacji 
zostanie ustalony w uzgodnieniu z opiekunem stażu. Poza dwoma przypadkami, 
w planach nie określono zagadnień (umiejętności), na które ukierunkowana będzie 
obserwacja przez stażystę zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych 
nauczycieli.  
W ww. planach nie było bezpośrednich odniesień do zadań (priorytetów) 
określonych na dany rok szkolny w planach i programach Szkoły, takich jak np.: plan 
pracy Szkoły, plan profilaktyki, plan wychowawczy, poza jednym przypadkiem, 
w którym w planie wskazano ogólnie, że stażysta w okresie stażu w ramach 
realizacji zadań wychowawczych będzie m.in. realizować program wychowawczy 
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Szkoły20. Tym niemniej część działań w nich ujętych wpisywała się w większym lub 
mniejszym stopniu w ogólne cele i zadania określone w ww. dokumentach21.  

W planach nie zamieszczono informacji o planowanych działaniach na rzecz 
uzyskania wsparcia merytorycznego w innych placówkach oświatowych, poza 
ogólnikowymi zapisami zamieszczonymi w części planów, dotyczącymi 
planowanego udziału w szkoleniach organizowanych przez tego rodzaju placówki 
(decyzja o wyborze szkoleń zapaść miała po zapoznaniu się z ich ofertą). 
Plany rozwoju zawodowego uwzględniały w mniejszym bądź w większym zakresie 
specyfikę przedmiotu nauczanego przez nauczyciela stażystę. W najmniejszym 
stopniu specyfika ta uwzględniona została w przypadku planu opracowanego przez 
stażystę z roku szkolnego 2013/2014, w którym to przypadku do nauczanego przez 
stażystę przedmiotu (język angielski) nawiązywało tylko jedno działanie wskazane 
w planie, dotyczące jego udziału w pracach zespołu językowego. 
Poszczególne plany rozwoju zawodowego były do siebie w mniejszym lub większym 
stopniu podobne. Największe podobieństwo wystąpiło w przypadku dwóch planów 
opracowanych przez nauczycieli stażystów zatrudnionych w Szkole, jako 
wychowawcy świetlicy, z których jeden odbywał staż w roku szkolnym 2014/2015, 
a drugi w roku szkolnym 2015/2016. Podane w tych planach dane dotyczące 
poszczególnych zadań, działań, terminów ich realizacji i sposobu udokumentowania, 
jak i kolejność prezentacji tych danych była, poza nielicznymi wyjątkami, jednakowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 122-160, 222-229, 231-237, 239-247, 271-276, 297-
301,322-325, 345-351, 374-377, 396-399, 414-441) 

Jak wynika ze sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego sporządzonych 
przez siedmiu nauczycieli stażystów, którzy odbywali staż w latach 2013/2014-
2014/2015, Dyrektor Szkoły umożliwiła 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: 

- poznali organizację, zadania i zasady funkcjonowania Szkoły, w tym m.in.: 
przepisy związane z jej funkcjonowaniem, sposób prowadzenia dokumentacji 
obowiązującej w Szkole, przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki i pracy; 

- obserwowali zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, 
przy czym w żadnym ze sprawozdań nie podano informacji dotyczących 
tematyki obserwowanych zajęć, omówienia zajęć, sposobu wykorzystania ich 
wyników, w tym pozyskanej w ten sposób wiedzy lub umiejętności, 
a w przypadku trzech sprawozdań – również danych dotyczących ilości i/lub 
częstotliwości przeprowadzania takich obserwacji w okresie stażu; 

- prowadzili zajęcia edukacyjne w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora lub 
wicedyrektora a następnie je z nimi omawiali, bez podania w przypadku 
czterech sprawozdań danych dotyczących ilości i/lub częstotliwości 
prowadzenia zajęć w obecności ww. osób w okresie stażu oraz bez 
zamieszczenia, w przypadku pięciu sprawozdań, jakichkolwiek informacji 

                                                      
20  Zgodnie z zawartymi kontraktami, jak wskazano wyżej, nauczyciel stażysta, miał przy wsparciu opiekuna, opracować swój 

plan rozwoju zawodowego, w którym miał uwzględnić specyfikę i potrzeby Szkoły. 
21  Przykładowo w planie rozwoju zawodowego opracowanym we wrześniu 2015 r. przez nauczyciela stażystę, zatrudnionego 

na stanowisku wychowawcy świetlicy, przewidziano realizację m.in. następujących działań: pracę rewalidacyjną z dziećmi  
o szczególnych potrzebach edukacyjnych, wyrównywanie braków u uczniów słabszych (czytanie, pisanie); pracę z dziećmi 
w terenie, w tym m.in. utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się na drogach; pogłębianie umiejętności praktycznych 
uczniów.  Działania te wpisywały się w ogólne cele i zadania określone w (obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016): 
Planie pracy Szkoły, Szkolnym Programie Profilaktyki, Szkolnym Programie Wychowawczym, dotyczące w szczególności: 
wszechstronnego wspierania rozwoju uczniów; dbania o bezpieczeństwo swoje i innych; ukształtowania uczniów 
wspomagając ich rozwój z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; respektowania przez uczniów norm społecznych oraz 
nabywania umiejętności i wiadomości; kształtowania u uczniów umiejętności uczenia się. 
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odnośnie sposobu wykorzystania uwag i wniosków otrzymanych od osób 
obserwujących zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę (w przypadku 
dwóch pozostałych sprawozdań zamieszczono ogólne informacje w tym 
zakresie, w których np. wskazywano, że obserwowane zajęcia wzbogaciły 
doczasowe doświadczenie, umożliwiły poszerzenie warsztatu pracy, nabycie 
nowych form i metod pracy); 

- uczestniczyli w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego 
wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego, bez podania w jednym przypadku 
szczegółowych informacji dotyczących tematów odbytych szkoleń, warsztatów 
i innych form doskonalenia zawodowego oraz bez zamieszczenia 
w sprawozdaniach (poza dwoma przypadkami), dodatkowych informacji 
odnośnie wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w ten sposób;  

- korzystali z pomocy pedagogów oraz psychologów (informacje dotyczące 
prowadzenia konsultacji w tym zakresie zamieszczone zostały w trzech 
sprawozdaniach, bez podania jak często do nich dochodziło oraz sposobu 
wykorzystania informacji uzyskanych w ten sposób, poza jednym przypadkiem, 
w którym w sprawozdaniu wskazano, że stosując się do zaleceń poradni 
psychologiczno-pedagogicznej stażysta modyfikował wymagania edukacyjne 
i metody pracy dostosowując je do potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi). 

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

W sześciu przypadkach, sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego 
sporządzone zostały w układzie tabelarycznym, tożsamym z prezentowanym 
w planach rozwoju zawodowego, z tym że w miejsce informacji o planowanych 
działaniach zamieszczone zostały informacje o działaniach zrealizowanych 
w okresie stażu. Poza jednym przypadkiem, w sprawozdaniach zamieszczono 
głównie ogólne informacje o działaniach zrealizowanych w okresie staży. Bardziej 
szczegółowe informacje w tym zakresie zamieszczone zostały jedynie w przypadku 
sprawozdania sporządzonego przez nauczyciela stażystę z roku szkolnego 
2014/2015, zatrudnionego w Szkole na stanowisku pedagoga wspierającego. 
W żadnym ze sprawozdań nie zamieszczono szczegółowych informacji 
o umiejętnościach nabytych przez stażystów w wyniku stażu, pozyskanej wiedzy 
dotyczącej m.in. ich słabych i mocnych stron oraz zagadnień, które wymagają 
dalszego doskonalenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 248-256, 277-282, 302-307, 326-330, 345-350, 374-377, 
386-389) 

W przypadku staży zakończonych w poprzednich latach szkolnych, Dyrektor Szkoły 
nie dysponowała dokumentacją (tj. np. arkuszami obserwacji), zawierającą 
omówienie wyników obserwacji przez opiekunów staży zajęć prowadzonych przez 
stażystów, jaki i wyników obserwacji przez stażystów zajęć prowadzonych przez 
opiekunów staży lub innych nauczycieli. Informacje o prowadzeniu takich obserwacji 
przez opiekuna staży trzech nauczycieli stażystów z poprzednich lat szkolnych, 
zatrudnionych w Szkole, jako wychowawcy świetlicy, odnotowane były 
w dziennikach lekcyjnych. Wynika z nich, że poszczególni nauczyciele stażyści byli 
obserwowani przez tego opiekuna, co najmniej raz w miesiącu w okresie stażu, 
poza jednym przypadkiem, w którym w dzienniku lekcyjnym nie odnotowano 
obserwacji zajęć przeprowadzonych przez nauczyciela stażystę z roku szkolnego 
2013/2014 w dwóch pierwszych miesiącach stażu (tj. we wrześniu i październiku 
2013 r.). Wpisy do dziennika zawierały wyłącznie informacje dotyczące daty 
przeprowadzonych obserwacji oraz tematu obserwowanych zajęć. 
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(dowód: akta kontroli str. 12, 19, 26, 33, 40, 47, 54, 97, 99, 101, 103, 105-106, 108, 
110, 204-210) 

Nauczyciel pełniący w badanym okresie funkcje opiekuna staży wychowawców 
świetlicy, w wyjaśnieniach dotyczących sposobu sprawowania opieki nad 
nauczycielami odbywającymi staż na stopień nauczyciela kontraktowego, wskazał 
m.in., że poszczególni wychowawcy świetlicy przez cały okres znajdują się pod 
ciągłą obserwacją opiekuna stażu, również wychowawcy świetlicy.  

Opiekunowie staży wyjaśnili, że dokumentacji z obserwacji zajęć prowadzonych 
przez stażystów z lat 2013/2014 i 2014/2015 nie przechowują, gdyż po zakończeniu 
staży ją zniszczyli.  

 (dowód: akta kontroli str. 185-190) 

W bieżącym roku szkolnym dokumentacją potwierdzającą przeprowadzanie przez 
opiekuna stażu obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystę zatrudnionego 
w Szkole na stanowisku wychowawcy świetlicy (poza wpisami do dziennika 
lekcyjnego), był dokument pn. „Harmonogram zajęć prowadzonych przez stażystę 
i potwierdzenie omówienia ich z opiekunem stażu/dyrektorem”, w którym podane 
były daty przeprowadzonych ośmiu obserwacji (w okresie od 1 września 2015 r. 
do 8 kwietnia 2016 r.), tematy zajęć obserwowanych oraz podpis opiekuna stażu 
stanowiący potwierdzenie przeprowadzenia obserwacji zajęć. Przy użyciu 
podobnego Harmonogramu udokumentowane zostały również przeprowadzone 
w bieżącym roku szkolnym przez stażystę obserwacje siedmiu zajęć prowadzonych 
przez opiekuna stażu (w okresie jw.). Przedmiotowe harmonogramy dokumentowały 
wyłącznie fakt przeprowadzania takich obserwacji. Nie zamieszczono w nich 
informacji dotyczących zagadnień, na jakie zwracano uwagę podczas 
przeprowadzanych obserwacji oraz uwag i wniosków sformułowanych w wyniku tych 
obserwacji. 

(dowód akta kontroli str. 191-194) 

W przypadku drugiego nauczyciela stażysty odbywającego staż w bieżącym roku 
szkolnym (zatrudnionego w Szkole na stanowisku pedagoga wspierającego), 
do dokumentowania obserwacji przez stażystę zajęć prowadzonych przez opiekuna 
stażu (dziewięć obserwacji - w okresie od 1 września 2015 r. do 1 kwietnia 2016 r.), 
jak i obserwacji przez opiekuna stażu zajęć prowadzonych przez stażystę (osiem 
obserwacji w okresie jw.), wykorzystywano dokumenty pn.: „Harmonogram lekcji 
prowadzonych przez opiekuna stażu – wnioski stażystki” oraz „Harmonogram lekcji 
prowadzonych przez stażystę – wnioski opiekuna stażu”. W obu tych 
dokumentach odnotowywano daty przeprowadzenia poszczególnych obserwacji, 
temat obserwowanych zajęć oraz wnioski z obserwacji, odpowiednio: stażysty lub 
opiekuna, dotyczące w szczególności zastosowanych metod prowadzenia zajęć 
w celu zainteresowania uczniów zajęciami oraz zrozumienia i opanowania przez 
nich przekazywanych treści. We żadnym przypadku opiekun stażu nie zgłosił uwag 
i zaleceń dotyczących sposobu organizacji i prowadzenia przez stażystę 
obserwowanych zajęć. 

 (dowód akta kontroli str. 195-203) 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nauczyciele stażyści w okresie stażu 
wzięli udział w ogółem 48 różnych formach pozaszkolnego doskonalenia 
zawodowego, w tym 10 kursach, 11 warsztatach, 15 szkoleniach, czterech 
konferencjach, jednym seminarium, oraz pięciu studiach, w tym czterech 
podyplomowych oraz jednych magisterskich. Ponadto (jak wynika ze sprawozdań 
z realizacji planów rozwoju zawodowego) stażyści w okresie stażu uczestniczyli 
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w różnych wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
w tym m.in. w posiedzeniach i szkoleniach Rady pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 97-114, 246, 281-282, 330, 359, 382-383) 

1.2. Nadzór sprawowany przez dyrektora szkoły 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 słabych i mocnych stron oraz potrzeb rozwojowych), 
przed przystąpieniem przez niego do opracowywania planu rozwoju zawodowego. 

Dyrektor odnosząc się do tego zagadnienia wskazywała, że przed zatrudnieniem 
nauczyciela stażysty zdiagnozowała jego kompetencje wyniesione ze szkoły 
wyższej poprzez: rozmowę kwalifikacyjną, analizę dokumentów potwierdzających 
kwalifikację, CV i list motywacyjny, której efektem było zawarcie umowy o pracę 
i określenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracownika. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 20, 28, 34-35, 41, 48, 55, 62, 69) 

Dyrektor Szkoły nie przedstawiła dokumentacji potwierdzającej fakt analizowania 
przez nią planów rozwoju zawodowego opracowanych przez nauczycieli stażystów, 
przed ich zatwierdzeniem. 

Dyrektor w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że uzgodnienia dotyczące 
modyfikacji projektu planu rozwoju zawodowego opracowanego przez nauczyciela 
stażystę, odbywają się przed jego wydrukowaniem i nie są dokumentowane. 
Wskazała ponadto, że sporządzane przez nauczycieli stażystów plany rozwoju 
zawodowego nie były modyfikowane w trakcie stażu, gdyż nie było takiej potrzeby. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52, 59, 66) 

W latach szkolnych 2013/2014 – 2015/201622 kolejni Dyrektorzy Szkoły 
przeprowadzili łącznie 13 obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
stażystów, w każdym przypadku, w obecności opiekuna stażu. Poszczególni 
stażyści obserwowani byli przez Dyrektora Szkoły raz lub dwa razy w ciągu roku, 
z wyłączeniem nauczyciela logopedy odbywającego staż w roku szkolnym 
2014/2015, który ani razu nie był obserwowany przez Dyrektora w okresie stażu.  

(dowód: akta kontroli str. 97 -114) 

Szkoła nie dysponuje dokumentacją zawierającą omówienie wyników obserwacji 
przez poprzednią Dyrektor zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów 
z poprzednich lat szkolnych (tj. np. arkuszami z obserwacji tych zajęć)23. Liczbę 
i daty przeprowadzonych przez nią obserwacji zajęć prowadzonych przez stażystów 
ustalono na podstawie wpisów do dzienników lekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 204, 207-210, 414) 

Obecna Dyrektor Szkoły wyniki czterech, przeprowadzonych w bieżącym roku 
szkolnym obserwacji zajęć prowadzonych przez dwóch nauczycieli stażystów, 
przedstawiła w Arkuszach Hospitacji. Przedmiotem obserwacji i oceny (jak wynika 
z informacji zamieszczonych w Arkuszach) były m.in. metody i formy pracy, 
zastosowane środki dydaktyczne oraz organizacja procesu lekcyjnego, ocena 
rezultatu procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego na podstawie 

                                                      
22 Wg stanu na 15 kwietnia 2016 r. 
23 Była Dyrektor po zakończeniu z dniem 31 sierpnia 2015 r. pracy w Szkole (i przejściu na emeryturę) nie pozostawiła takiej 

dokumentacji. 
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bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy nauczyciela. 
W sporządzonych Arkuszach zawarto informacje o omawianiu wyników obserwacji 
z nauczycielem prowadzącym zajęcia. We wszystkich ww. przypadkach Dyrektor 
oceniła, że zajęcia prowadzone były prawidłowo i nie sformułowała żadnych uwag 
i zaleceń. 

dowód: akta kontroli str. 211-218)  

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków skierowania nauczyciela stażysty 
przez Dyrektora Szkoły na zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego.  
Dyrektor w wyjaśnieniach dotyczących trybu zapoznawania stażystów z ofertami 
szkoleń i kursów podała m.in., że dwa ośrodki doskonalące nauczycieli na terenie 
Siedlec (tj. MSCDN i SCDiDN) na początku każdego roku szkolnego i każdego 
miesiąca przesyłają do szkół ofertę szkoleń i kursów, z którą zapoznawani 
są nauczyciele. Specjaliści z tych ośrodków doskonale przygotowują (merytorycznie 
i metodycznie) młodych nauczycieli do pracy w zawodzie. Nauczyciele mają 
możliwość indywidualnych konsultacji z metodykami i specjalistami. Większość 
nauczycieli Szkoły chętnie korzysta z wsparcia w/w ośrodków, które zawsze jest 
dostosowane do ich potrzeb i zainteresowań.  

 (dowód: akta kontroli str. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 55-56, 63, 70, 220, 442) 

Kontrolerowi nie przedstawiono dokumentacji pozwalającej ustalić sposób 
sprawowania przez Dyrektora Szkoły bieżącego nadzoru nad realizacją zadań przez 
opiekunów staży. W planach nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2013/2014-
2015/2016, wśród tematów badań ewaluacyjnych oraz kontroli, planowanych 
do realizacji w danym roku szkolnym, nie ujęto tego zagadnienia. Kolejni Dyrektorzy 
Szkoły nie wymagali sporządzania przez opiekunów staży okresowych sprawozdań 
z realizacji zadań dotyczących opieki nad stażystami, nie monitorowali, nie oceniali 
i nie korygowali w sposób udokumentowany ich działań.  
Obecna Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że prawo nie 
wymaga sporządzania przez opiekunów nauczycieli stażystów okresowych 
sprawozdań z realizacji powierzonych im zadań i dlatego w Szkole nie ma takiego 
obowiązku. 

(dowód: akta kontroli str. 167-184, 220, 442) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Jeden z nauczycieli stażystów z roku szkolnego 2013/2014 (zatrudniony w okresie 
stażu w Szkole na stanowisku wychowawcy świetlicy), nie spełnił wymogu 
określonego w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, tj. nie 
prowadził zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły z 
wymaganą częstotliwością (co najmniej jedna godzina zajęć w miesiącu). Z wpisów 
do dziennika lekcyjnego wynika, że zajęcia prowadzone przez tego nauczyciela nie 
były obserwowane przez opiekuna stażu i dyrektora w pierwszych dwóch 
miesiącach stażu (tj. we wrześniu i październiku 2013 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 99, 206) 
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1. Kolejni Dyrektorzy Szkoły nie planowali i nie kontrolowali w sposób 
udokumentowany realizacji zadań przez opiekunów staży. Nie opracowali 
wewnętrznych procedur w zakresie przeprowadzania i organizacji stażu nauczyciela 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, w tym 
dokumentowania wykonywanych zadań przez stażystów i ich opiekunów. Zdaniem 
NIK, brak takich uregulowań utrudnia monitorowanie i sprawowanie pełnego 
nadzoru nad przebiegiem stażu. Co prawda, Dyrektor każdorazowo wskazywała 
pisemnie przepisy prawa określające zadania stażysty oraz opiekuna stażu, lecz 
w pisma w tej sprawie nie zawierały odniesień do sposobu i zakresu 
dokumentowania realizacji tych zadań.  

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 
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 pracy Szkoły, planie nadzoru pedagogicznego, 
w programie wychowawczym i w szkolnym programie profilaktyki.  

3. Sporządzane w badanym okresie przez nauczycieli stażystów sprawozdania 
z realizacji planów rozwoju zawodowego, zawierały w większości przypadków 
jedynie ogólnikowe zapisy dotyczące sposobu realizacji zadań ujętych w planach 
rozwoju zawodowego. Nie zamieszczano w nich informacji o efektach uzyskanych 
przez poszczególnych nauczycieli w wyniku realizacji poszczególnych zadań dla ich 
rozwoju zawodowego. Zdaniem NIK, wartość tych sprawozdań dla oceny rozwoju 
zawodowego poszczególnych nauczycieli stażystów w okresie stażu była nikła. 

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 
sposób udokumentowania realizacji zadań przez 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 na stopień nauczyciela 
kontraktowego 

Wszyscy nauczyciele stażyści, którzy w badanym okresie uzyskali awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego oraz dwóch nauczycieli stażystów, który rozpoczęli staż 
w bieżącym roku szkolnym posiadali, w momencie rozpoczęcia stażu, wymagane 
kwalifikacje zawodowe24 do wykonywania zawodu nauczyciela w Szkole25. 

                                                      
24 Wszyscy posiadali tytuł magistra w specjalności tożsamej z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć 

w Szkole oraz z wymaganym przygotowaniem pedagogicznym.  
25 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).  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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 (dowód: akta kontroli str. 116-120) 

Nauczyciele stażyści, którzy w latach szkolnych 2013/2014 - 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. Jak wynika z treści poszczególnych 
sprawozdań, wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane w okresie stażu, 
poza jednym przypadkiem, w którym, jak wynika ze sprawozdania sporządzonego 
przez stażystę z roku szkolnego 2013/2014, nie zrealizowano zadania dotyczącego 
„Pomocy dzieciom z rodzin mających kłopoty materialne”. Zamiast tego (jak wynika 
ze sprawozdania) stażysta uczestniczył w organizacji „Wigilijnego spotkania 
z rodzicami oraz Jasełek”.  

(dowód: akta kontroli str. 74, 248-256, 277-282, 302-307, 326-330, 352-359, 378-
383, 400-403) 

Opiekunowie stażu przedstawili Dyrektorowi Szkoły zidywidualizowane projekty 
ocen (w każdym przypadku była to ocena pozytywna) dorobku zawodowego 
nauczycieli w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczycieli, zgodnie 
z postanowieniami § 5 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli.  

Dyrektor Szkoły, zgodnie z wymogami art. 9c ust. 6 pkt 1 i ust. 8 Karty nauczyciela, 
w terminie 21 dni od dnia zożenia przez stażystę sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego, ustalił pisemną ocenę dorobku zawodowego (w każdym 
przypadku pozytywną) zawierającą uzasadnienie oraz pouczenie o możliwości 
wniesienia odwołania.  

Uzasadnienia ocen dokonanych przez poprzednią Dyrektor Szkoły były podobne 
(a w pięciu przypadkach identyczne) odnośnie do każdego z siedmiu nauczycieli 
stażystów z lat szkolnych 2013/2014-2014/2015. Wskazywano w nich, że nauczyciel 
stażysta spełnienia wymogi formalno-prawne do zajmowania stanowiska, na którym 
jest zatrudniony w Szkole oraz, iż przy ustalaniu oceny brano pod uwagę projekt 
oceny dorobku zawodowego sporządzony przez opiekuna stażu, opinię Rady 
Rodziców26 i sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, dowodzące 
zaangażowania w wykonywaną pracę oraz poznanie przepisów prawa oświatowego. 
Dyrektor nie odnosiła się w uzasadnieniach do stopnia realizacji planów rozwoju 
zawodowego przez poszczególnych stażystów.  

(dowód: akta kontroli str. 74-75, 257-258, 260, 283-284, 286, 308-309, 312, 331-
332, 334, 360-361, 363, 384-385, 387, 404, 406) 

Wszyscy stażyści, zgodnie z art. 9b ust. 2 Karty Nauczyciela, złożyli do Dyrektora 
Szkoły wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego nadania stopnia 
nauczyciela kontraktowego, w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu. Do wniosku zostały załączone wszystkie wymagane 
dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu 
nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli  str. 259, 261, 285, 287, 310-311, 333, 335, 362, 364, 386, 
388, 405, 407) 

We wszystkich siedmiu przypadkach, w skład Komisji kwalifikacyjnej powołanej 
przez Dyrektora Szkoły wchodziły trzy osoby, w tym Zastępca Dyrektora, jako jej 
przewodniczący oraz opiekun stażu. Jako trzeciego członka Komisji, w jednym 
przypadku Dyrektor powołał przewodniczącego zespołu przedmiotowego, 
w kolejnym przewodniczącego zespołu wychowawczego, a pozostałych pięciu 

                                                      
26  Każdorazowo pozytywną.  
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przypadkach - nauczycieli dyplomowanych, prowadzących w Szkole zajęcia 
z przedmiotów tożsamych, co nauczyciel stażysta.  

(dowód: akta kontroli  str. 75-76, 262-265, 267, 288-292, 313-316, 318, 336-340, 
365-368, 370, 389-391, 408-410) 

Dyrektor Szkoły wskazała, że niepowołanie w skład sześciu Komisji kwalifikacyjnych 
jako członka, przewodniczącego zespołu przedmiotowego wynikało z następujących 
przyczyn:  

 w przypadku trzech postępowań kwalifikacyjnych prowadzonych wobec 
stażystów zatrudnionych na stanowiskach wychowawców świetlicy – w Szkole 
nie utworzono stosownego zespołu przedmiotowego (dla tej grupy nauczycieli);  

 w przypadku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec stażysty, 
zatrudnionego na stanowisku pedagoga wspierającego – przewodnicząca 
zespołu przedmiotowego przebywała na urlopie;  

 w przypadku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec stażysty, 
zatrudnionego do prowadzenia zajęć z przyrody  – przewodniczącą zespołu 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych była nauczycielka matematyki;  

 w przypadku postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego wobec stażysty 
zatrudnionego na stanowisku logopedy – przewodniczącym zespołu 
przedmiotowego obejmującego tę grupę nauczycieli był rehabilitant, który był 
w tym czasie nauczycielem kontraktowym. 

Dyrektor wskazała ponadto, że przewodniczącą zespołu wychowawczego w Szkole 
była Zastępca Dyrektora, która w jednym przypadku była członkiem Komisji, 
a w pięciu kolejnych przypadkach - przewodniczącym Komisji. 

(dowód: akta kontroli  str. 75-76) 

Z posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej były sporządzane protokoły. W trakcie rozmowy 
kwalifikacyjnej stażysta, zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli, przedstawiał sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 
zawodowego oraz odpowiadał na pytania członków Komisji.  

W protokołach dokumentujących przebieg posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej 
odnotowano po trzy pytania zadane każdemu nauczycielowi stażyście. Wszystkie 
21 pytań zadanych siedmiu nauczycielom stażystom odnosiło się do wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, 
w tym siedem dotyczyło znajomości organizacji, zadań i zasad funkcjonowania 
szkoły (wymaganie pierwsze); dziewięć dotyczyło umiejętności prowadzenia zajęć 
w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (wymaganie 
drugie); trzy dotyczyły znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz 
umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów (wymaganie trzecie) oraz dwa 
dotyczyły umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć 
(wymaganie czwarte).  

W przedmiotowych protokołach nie podawano informacji o treści udzielonej przez 
nauczyciela stażystę odpowiedzi na poszczególne pytania Komisji. Zamiast tego, 
w punkcie pn. „Uwagi na temat udzielonych odpowiedzi”, zamieszczono jedno, dwu 
lub trzy zdaniowe stwierdzenia o charakterze wartościującym, odnoszące się 
w sposób zbiorczy do wszystkich udzielonych odpowiedzi, w których wskazywano 
np. na: „udzielenie przez stażystę wyczerpujących odpowiedzi na pytania”; 
udzielanie odpowiedzi w sposób świadczący „o dobrym przygotowaniu do pracy”,  
„znajomości organów Szkoły”, „specyfiki pracy na zajmowanym stanowisku”, 
„wewnątrzszkolnych dokumentów normujących pracę” tej jednostki.  

Wszyscy nauczyciele uzyskali akceptację Komisji kwalifikacyjnej (działającej 
w pełnym trzyosobowym składzie) uzyskując następującą średnią arytmetyczną 
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ocen członków Komisji: 8,7 punktów - w dwóch przypadkach oraz 10 punktów – 
w pięciu przypadkach27.  

Zamieszczone w protokołach uzasadnienia rozstrzygnięć (w pkt., pn. „Uzasadnienie 
oceny punktowej”) były dwu lub trzyzdaniowe. Wskazywano w nich w szczególności, 
że nauczyciel stażysta: „spełnia wymogi formalno-prawne do uzyskania stopnia 
nauczyciela kontraktowego” (w pięciu przypadkach); „wykazał się dobrym 
przygotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej” (w dwóch przypadkach); „w całości 
zrealizował plan rozwoju zawodowego” (w dwóch przypadkach); „odpowiedział 
na pytania Komisji” (w dwóch przypadkach); „z wielką pasją i zaangażowaniem 
wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w pracy z dziećmi” (w trzech 
przypadkach); „zna specyfikę pracy z dzieckiem o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych” (w dwóch przypadkach); „systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 
zawodowe” (w trzech przypadkach). 

(dowód: akta kontroli  str. 16, 22, 262-265, 288-291, 313-316, 336-339, 365-368, 
389-392, 408-410) 

Zastępca Dyrektora Szkoły Elżbieta Ziółkowska28, odnosząc się w wyjaśnieniach 
do zapisów zamieszczonych w ww. protokołach, dotyczących odpowiedzi na pytania 
oraz uzasadnienia rozstrzygnięcia, wskazała, że „Komisja uznała, że wszelkie 
prawidłowe informacje można zawrzeć w stwierdzeniu uogólniającym. W przypadku 
negatywnych odpowiedzi nauczycieli stażysty, załączone (..)” zostałyby „(..) 
szczegółowe informacje o udzielonych odpowiedziach jak również uzasadnienie 
postanowienia Komisji o negatywnej ocenie, ze względu na prawo nauczyciela 
do odwołania”.  

(dowód: akta kontroli  str. 219) 

W bieżącym roku szkolnym w Szkole pracowało dwóch nauczycieli, którzy 
w badanym okresie odbyli staż oraz uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego 
(obaj w Szkole). Aktywność zawodowa ww. nauczycieli, mająca na celu 
podniesienie kwalifikacji, po uzyskaniu awansu na stopień nauczyciela 
kontraktowego, kształtowała się następująco (wg stanu na koniec kontroli NIK): 

 obaj uczestniczyli w rocznym kursie kwalifikacyjnym z zakresu 
oligofrenopedagogiki (planowane zakończenie w maju 2016 r.) oraz 
w warsztatach pn. „Terapia  i edukacja dzieci, młodzieży z autyzmem 
z uwzględnieniem Zespołu Aspergera na różnych etapach edukacyjnych” 
(w wymiarze 15 godzin); 

 jeden z nich – kontynuował studia podyplomowe (rozpoczęte w trakcie 
odbywania stażu), a ponadto brał udział w warsztatach, pn. „Podstawowe 
zasady terapii behawioralnej” (w wymiarze 6 godzin). 

(dowód: akta kontroli  str. 9) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W pięciu 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.  We wszystkich 
tych przypadkach do składu Komisji Dyrektor powołała jako trzeciego jej członka, 
oprócz przewodniczącego i opiekuna stażu, nauczyciela dyplomowanego zamiast 
przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub wychowawczego.  

                                                      
27 Opiekunowie przyznali nauczycielom stażystom: w pięciu przypadkach - dziesięć punktów, w jednym przypadku – 

dziewięć punktów i w jednym przypadku - osiem punktów. 
28  Która pełniła funkcję przewodniczącego Komisji kwalifikacyjnej, w pięciu z ww. siedmiu postępowań objętych kontrolą. 

Ustalone 
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 (dowód: akta kontroli  str. 75-76, 262-265, 267, 288-292, 313-316, 318, 336-340, 
365-368, 370, 389-391, 408-410) 

2. We wszystkich protokołach z posiedzeń Komisji kwalifikacyjnej nie zamieszczono 
informacji o treści udzielonych przez nauczycieli stażystów odpowiedzi na pytania 
zadane przez Komisję, co wymagane jest § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli. 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 zamieszczone w protokołach Komisji uzasadnienia dokonanych 
rozstrzygnięć nie odnosiły się do stopnia i zakresu spełniania przez nauczyciela 
stażystę poszczególnych wymogów określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli. Zdaniem NIK, rozstrzygnięcie Komisji kwalifikacyjnej 
powinno być uzasadnione w sposób szczegółowy, tak aby wynikało z niego, jakie 
główne przesłanki legły u podstaw jej wydania. 

(dowód: akta kontroli  str. 16, 22, 262-265, 288-291, 313-316, 336-339, 365-368, 
389-392, 408-410) 

NIK zwraca uwagę na identyczne uzasadnienia ocen dorobku zawodowego 
nauczycieli za okres stażu (sporządzane przez poprzednią Dyrektor Szkoły).  
Zdaniem NIK, przedmiotowe uzasadnieniu oceny dorobku zawodowego powinny 
być zindywidualizowane dla każdego nauczyciela, tj. uwzględniać prowadzony 
przedmiot/rodzaj zajęć a także różne zadania zrealizowane w trakcie stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 74-75, 257-258, 260, 283-284, 286, 308-309, 312, 331-
332, 334, 360-361, 363, 384-385, 387, 404, 406) 

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 (w pięciu przypadkach); treści sporządzanych przez Komisję protokołów 
z rozmowy kwalifikacyjnej, które nie zawierały wymaganych elementów 
w zakresie odpowiedzi a ponadto zamieszczone w nich uzasadnienia rozstrzygnięć 
Komisji nie odnosiły do stopnia i zakresu spełniania przez nauczyciela stażystę 
wymogów określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia  w sprawie  awansu nauczycieli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 



 

17 

IV. 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 Kontroli29, wnosi o: 

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

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

3. Sporządzanie przez Komisje kwalifikacyjne protokołów z przebiegu rozmowy 
kwalifikacyjnej, zgodnie z wymogami § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli (w zakresie odpowiedzi). 

4. Uzasadnianie przez Komisję kwalifikacyjną rozstrzygnięć z odniesieniem się 
do spełniania przez stażystę poszczególnych 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 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 60, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK przysługuje Pani Dyrektor 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 Panią Dyrektor 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,   30 maja 2016 r. 

 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 

Janusz Zakrzewski 

główny specjalista k.p. 

 

  

  

D.W. 

                                                      
29  Dz. U. z 2015 r., poz. 1096, ze zm. 
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