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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 Zbigniew Żyromski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 99497 z 7 marca 2016 r. 

(dowód:  akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 601, 00-574 Warszawa ul. Stefanii Sempołowskiej 4. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Justyna Nowaczek, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 60. 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Dyrektor Zespołu Szkół w okresie objętym kontrolą3 prawidłowo wywiązywała się 
z obowiązków dotyczący zapewnienia nauczycielom stażystom odpowiednich 
warunków do odbycia stażu niezbędnego do uzyskania stopnia nauczyciela 
kontraktowego oraz przestrzegała procedur określających tryb postępowania w tym 
zakresie, poza dwoma przypadkami wyboru opiekunów stażu (spośród ośmiu 
ogółem) z naruszeniem przepisów art. 9c ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela4, określających kryteria doboru nauczycieli do pełnienia tej 
funkcji. Stwierdzone w kontrolowanej działalności nieprawidłowości dotyczyły 
ponadto: 

 zamieszczania w protokołach sporządzonych przez Komisję Kwalifikacyjną, 
jednozdaniowych uzasadnień dokonywanych rozstrzygnięć, nieodnoszących 
się do stopnia i zakresu spełniania przez nauczycieli stażystów wymogów 
niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli5;  

 zadawania przez Komisję Kwalifikacyjną stażystom pytań nieodnoszących się 
do wymogów, o których mowa wyżej (trzy pytania na 22 ogółem), co było 
niezgodne z § 12 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w którym w sposób pośredni 
wskazano zagadnienia, których dotyczyć powinny pytania Komisji. 

 

                                                      
1 Dalej Zespół Szkół lub Szkoła. W skład Zespołu Szkół wchodziły – Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika oraz 

Gimnazjum nr 41 im. Mariusza Zaruskiego. 
2 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. 

3 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. 

4 Dz. U. z 2014 r., poz.191 ze zm.; dalej: ustawa KN. 
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 393; dalej także: rozporządzenie w sprawie awansu nauczycieli. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Zapewnienie nauczycielowi stażyście ubiegającemu się 
o awans na stopień nauczyciela kontraktowego warunków 
do rozwoju zawodowego 

1) Warunki organizacyjne do realizacji rozwoju zawodowego przez nauczyciela 
stażystę. 

W roku szkolnym 2015/2016, wg stanu na 30 września 2015 r. w Zespole Szkół 
zatrudnionych było ogółem 79 nauczycieli, z tego: 39 nauczycieli dyplomowanych, 
19 nauczycieli mianowanych, 17 nauczycieli kontraktowych, jeden nauczyciel 
stażysta odbywający staż w bieżącym roku szkolnym, dwóch nauczycieli 
zatrudnionych po 15 września 2015 r. oraz jeden nauczyciel (katechetka) 
zatrudniony na 0,28 etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

W latach 2013-2015 awans na stopień nauczyciela kontraktowego uzyskało sześć 
osób, tj. wszystkie, które w latach szkolnych 2012/2013-2014/2015 odbywały  
w Zespole Szkół staż na to stanowisko. W roku szkolnym 2015/2016 staż 
na nauczyciela kontraktowego rozpoczęła i kontynuowała (wg stanu na koniec 
kontroli NIK) jedna osoba. Powyżsi nauczyciele nawiązali stosunek pracy w Szkole, 
jako nauczyciele stażyści w poszczególnych latach szkolnych z dniem 1 września 
rozpoczynając z tą datą staż na nauczyciela kontraktowego stosownie do art. 9d 
ust. 1 ustawy KN. 

(dowód: akta kontroli str. 7-14) 

Dyrektor Zespołu Szkół każdorazowo wyznaczył (pisemnie) opiekuna stażu, dla 
poszczególnych nauczycieli stażystów, spośród nauczycieli zatrudnionych w tej 
jednostce. W jednym przypadku na opiekuna stażu, Dyrektor wyznaczył osobę 
posiadającą stopień nauczyciela kontraktowego6, w dwóch przypadkach osoby 
posiadające stopień nauczyciela mianowanego oraz w pięciu przypadkach osoby 
posiadające stopień nauczyciela dyplomowanego. W jednym przypadku osobą 
wyznaczoną na opiekuna stażu był nauczyciel zajmujący w Szkole stanowisko 
kierownicze (Kierownik świetlicy szkolnej). Opiekunowie prowadzili w Zespole Szkół 
zajęcia z przedmiotów tożsamych7 lub pokrewnych8 z realizowanymi przez 
nauczycieli stażystów9. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 15-22, 173-186) 

Spośród ww. sześciu opiekunów stażu, czterech ukończyło różne formy 
doskonalenia zawodowego wspierające przygotowanie do pełnienia funkcji opiekuna 
stażu. Dwóch z nich wzięło udział w szkoleniu, pn. „Rola opiekuna stażu w awansie 
zawodowym”10, trzech w pięciogodzinnym seminarium „Coaching pedagogiczny” 
(zorganizowanym w grudniu 2013 r. przez Instytut Kształcenia EKO TUR). 
W żadnych formach doskonalenia związanego z rolą opiekuna stażu nie brali 

                                                      
6 Jeden z nauczycieli był wyznaczony na opiekuna dwóch nauczycieli stażystów, przy czym w okresie pełnienia funkcji 

opiekuna jednego stażysty był on nauczycielem kontraktowym, natomiast w okresie pełnienia funkcji opiekuna drugiego 
stażysty był już nauczycielem mianowanym. 

7 Sześciu nauczycieli. 
8 W jednym przypadku, na opiekuna nauczyciela stażysty prowadzącego zajęcia z geografii, wyznaczony został nauczyciel 

prowadzących zajęcia z przyrody. 
9 Opiekunowie stażu nauczali – edukacja wczesnoszkolna, język angielski, przyroda, matematyka, wychowanie fizyczne, 

wychowanie w świetlicy. 
10  Szkolenie zorganizowane we wrześniu 2012 r. przez Wydział Oświaty i Sportu dla Dzielnicy Śródmieście m.st. W-wy – 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie zawierało informacji ile godzin ono trwało. 
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udziału dwaj nauczyciele wyznaczeni kolejno w roku szkolnym 2015/2016 
na opiekuna stażu nauczyciela stażysty, zatrudnionego, jako wychowawca świetlicy. 
Jeden z nauczycieli wyznaczonych na opiekuna stażu był egzaminatorem oraz 
przewodniczącym zespołu nauczycieli uczących przedmiotów matematyczno-
przyrodniczych. Pozostali nie wykazywali powyższego rodzaju aktywności 
zawodowej.  
Żaden z opiekunów stażu nie był ekspertem ds. awansu zawodowego. Żaden nie 
pełnił funkcji wewnątrzszkolnych, np. koordynatora zawodowego nauczycieli. Żaden 
nie realizował własnego programu kształcenia, nie prowadził laureatów lub finalistów 
konkursów na poziomie wojewódzkim, nie przewodniczył zespołom 
zadaniowym/projektowym. Żaden nie prowadził zajęć podlegających analizie EWD. 

(dowód: akta kontroli str. 173-186, 226, 306-373) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach podała m.in, że wszyscy opiekunowie 
są nauczycielami doświadczonymi, z dużym dorobkiem zawodowym oraz 
doświadczeniem. Każdy nauczyciel chętnie dzielący się swoim doświadczeniem 
i wiedzą z młodszym kolegą potrafi sprostać zadaniom opiekuna stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 300-301) 

W kontrolowanym okresie miesięczny dodatek z tytułu pełnienia funkcji 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. Warszawa. Dyrektor Zespołu Szkół 
przyznawała ww. dodatek funkcyjny opiekunom staży na stopień nauczyciela 
kontraktowego na okres dziewięciu miesięcy, od września do maja.  
Dodatkowe wynagrodzenie wypłacone opiekunom nauczycieli stażystów 
aplikujących w badanym okresie w Zespole Szkół do stopnia nauczyciela 
kontraktowego w łącznej wysokości 6 100 zł (za okres od września 2012 r. do marca 
2016 r.), w poszczególnych latach kształtowało się następująco: 2012 r. - 800 zł 
(okres od września do grudnia); 2013 r. - 1 800 zł; 2014 r. - 1 800 zł; 2015 r. - 
1 400 zł i 2016 r. - 300 zł (okres od stycznia do marca)11. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 15-22, 187) 

Dyrektor Zespołu Szkół w wyjaśnieniach dotyczących długości okresu, na który 
przyznawany był opiekunom staży ww. dodatek funkcyjny podała, że opiekun stażu 
współpracuje ze stażystą w czasie stażu określonego przez przepisy (art. 9c ust. 1 
ustawy KN). Jeżeli staż trwa dziewięć miesięcy, (czyli od września do maja), 
to niezasadne jest, aby opiekun otrzymywał dodatkowe wynagrodzenie 
po zakończeniu stażu przez stażystę. Pozostałe czynności, które wykonuje opiekun 
po zakończeniu stażu (opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela stażysty, uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej) realizuje 
na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy KN. 

(dowód: akta kontroli str. 300-301) 

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 złożyli Dyrektorowi Szkoły sprawozdania z ich realizacji 
w terminie określonym w § 4 ust. 4 powyższego rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 23-29, 40-77) 

                                                      
11 Przewidywane dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu za kwiecień i maj 2016 r. powinno wynieść 200 zł. 
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Dyrektor Zespołu Szkół nie wprowadziła wewnętrznych uregulowań określających 
zasady przeprowadzania i organizacji stażu nauczyciela, w tym wzoru planu rozwoju 
zawodowego i sprawozdań z ich realizacji. 

Dyrektor w wyjaśnieniach dotyczących powyższej sprawy podała, że wszelkie 
zasady postępowania w tym zakresie określa ustawa KN oraz rozporządzenie 
w sprawie awansu nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

Dyrektor Zespołu Szkół każdorazowo 1 września określała (w sposób pisemny) 
zadania opiekuna nauczyciela stażysty, które obejmowały: udzielenie pomocy przy 
przygotowaniu i realizacji planu rozwoju zawodowego; obserwowanie raz 
w miesiącu lekcji prowadzonych przez nauczyciela stażystę; prowadzenie raz 
w miesiącu lekcji dla nauczyciela odbywającego staż na kontraktowego; omawianie 
w/w lekcji; przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
za okres stażu; udział w komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się 
o stopień nauczyciela kontraktowego. Nie wyszczególniono sposobu 
dokumentowania realizacji zadań, nie nałożono na opiekunów obowiązku 
sporządzania okresowych sprawozdań z realizacji tych zadań. Do dokumentu 
określającego ww. zadania, załączone były dwa załączniki – „Arkusz obserwacji 
propozycja” oraz dokument pn. „Proponowane formy współpracy opiekuna stażu  
z nauczycielem”12. 

 (dowód: akta kontroli str. 30-39) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniając powody nienadania ww. załącznikom statusu 
obligatoryjnego podała, że stanowią one formę propozycji, z której nauczyciel 
wyznaczony na opiekuna stażu może skorzystać, jeżeli nie zdecyduje się na własną 
– zgodną z przepisami – formę współpracy ze stażystą. 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

W wyniku badania dokumentacji sporządzonej w bieżącym roku szkolnym (Szkoła 
nie posiadała dokumentacji stażystów i ich opiekunów z lat poprzednich, co zostało 
opisane w dalszej części wystąpienia) przez kolejnych opiekunów stażu nauczyciela 
stażysty, zatrudnionego w Szkole, jako wychowawca świetlicy, stwierdzono, 
że nauczyciele ci nie wykorzystywali wskazanych wyżej form dokumentowania 
działań podejmowanych w ramach przedmiotowej współpracy. Wyniki obserwacji 
zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę, opiekunowie stażu dokumentowali 
przy wykorzystaniu Arkusza hospitacji, natomiast nauczyciel stażysta z obserwacji 
zajęć prowadzonych przez opiekunów sporządzał notatki. 

 (dowód: akta kontroli str. 379, 384-385) 

W wyjaśnieniach nauczyciele, pełniący kolejno funkcję opiekuna stażu ww. 
nauczyciela stażysty podali, że nie korzystali z proponowanych przez Dyrektor 
Szkoły form dokumentowania, ponieważ nie było to obligatoryjne. 

(dowód: akta kontroli str. 302-305) 

Szkoła nie gromadziła dokumentacji przebiegu procesu opracowywania przez 
poszczególnych nauczycieli stażystów planów rozwoju zawodowego, w tym zakresu 
i formy pomocy przy opracowywaniu tych planów ze strony nauczycieli 
wyznaczonych na opiekunów stażu. 

                                                      
12 W dokumencie tym zaproponowano następujące formy współpracy; spotkania informacyjne, spotkania konsultacyjne, 

spotkania diagnostyczne, obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela i ich omawianie, udział podopiecznego  
w zajęciach opiekuna i ich omawianie, wspólne prowadzenie zajęć, imprez okolicznościowych. Zaproponowane formy 
dokumentowania powyższych działań miały polegać na prowadzeniu m.in. dziennika spotkań, arkuszy obserwacji, które 
miały dokumentować m.in. odbywane spotkania informacyjne, konsultacyjne, diagnostyczne. 



 

6 

Dyrektor Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że w dokumentacji 
szkolnej nie przechowuje się projektów tego rodzaju planów. Jest w posiadaniu 
ostatecznych wersji przedmiotowych planów przyjętych do realizacji. 

Nauczyciele odbywający w badanym okresie staż na stopień nauczyciela 
kontraktowego, którzy w bieżącym roku szkolnym nadal pracowali w Szkole, 
w wyjaśnieniach w tej sprawie stwierdzili, że opiekunowie staży każdorazowo 
udzielali pomocy przy opracowaniu ww. planów. 

(dowód: akta kontroli str. 81-82, 286-299) 

Plany rozwoju zawodowego opracowane przez nauczycieli stażystów w badanym 
okresie uwzględniały zagadnienia określone w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
w sprawie awansu nauczycieli, określające zadania nauczyciela stażysty w okresie 
odbywania stażu oraz stawiane mu wymagania niezbędne do uzyskania stopnia 
nauczyciel kontraktowego. Nie zawierały wskaźników (mierników), służących 
do oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań (działań) oraz spełnienia 
wskazanych wyżej wymagań. 

(dowód: akta kontroli str. 83-118) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że realizacja zadań 
przez nauczyciela stażystę nie jest prosta do oceny w sposób jednoznacznie 
mierzalny, zwłaszcza w krótkim dziewięciomiesięcznym okresie czasu, przez który 
trwa staż. Trudno jest ustalić (jej zdaniem) mierzalny wskaźnik osiągnięć odnoszący 
się do wymogu określonego w § 6 ust.1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie awansu 
nauczycieli, zgodnie, z którym w okresie stażu nauczyciel stażysta ma poznawać 
organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 300-301) 

Plany rozwoju były opracowane w formie tabelarycznej, w podziale na działania lub 
zagadnienia planowane do wykonania w okresie stażu, ze wskazaniem formy, 
terminu lub okresu ich realizacji oraz sposobu udokumentowania lub potwierdzenia 
ich wykonania. Jeden z planów (opracowany we wrześniu 2012 r. przez nauczyciela 
stażystę) zawierał ponadto dodatkową kolumnę, w której wskazano osoby 
i instytucje wspierające nauczyciela stażystę w realizacji poszczególnych działań 
w nim wymienionych, bez wskazania, na czym to wsparcie miało w danym 
przypadku polegać. Poszczególne rodzaje działań planowanych do realizacji 
w okresie stażu opisane zostały w planach z różną szczegółowością. 
Przykładowo tylko w jednym planie zamieszczono konkretne informacje 
o planowanych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego w okresie stażu 
tj. zawierał on zakres szkoleń zewnętrznych (z nowych programów komputerowych, 
niestandardowych metod nauczania, innowacji stosowanych w edukacji) oraz 
zamiar ukończenia studiów drugiego stopnia (bez wskazania ich kierunku). 
W opracowanym przez jednego nauczyciela stażystę planie nie zamieszczono 
żadnych informacji o zamiarze korzystania w okresie stażu z zewnętrznych form 
doskonalenia zawodowego13. W planach rozwoju zawodowego, opracowanych 
przez czterech pozostałych nauczycieli stażystów zamieszczono jedynie ogólnikowe 
informacje dotyczące zamiaru wzięcia udziału w różnego rodzaju zewnętrznych 
formach doskonalenia zawodowego, bez podania konkretnych danych w tym 
zakresie14. Należy dodać, że plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu 
Szkół na rok szkolny 2014/2015 przewidywał udział nauczyciela stażysty, 

                                                      
13 Wskazano w nim, że doskonalenie zawodowe realizowane będzie przez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach 

doskonalenia zawodowego. 
14 Wskazywano w nich, że doskonalenie zawodowe obejmować będzie uczestniczenie w różnych formach doskonalenia 

zawodowego wewnątrzszkolnego i pozaszkolnego oraz samokształcenie, bez podania konkretnych danych w tym zakresie. 
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prowadzącego w Szkole zajęcia z WF, w okresie stażu w tym roku szkolnym 
w szkoleniu trenerów UEFA, które nie zostało ujęte w opracowanym przez niego 
planie rozwoju zawodowego15.  

Poza jednym przypadkiem16, w planach rozwoju zawodowego nie zamieszczono 
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 nauczycieli17.  

W pięciu planach zamieszczono zapisy dotyczące korzystania przez nauczyciela 
stażystę z pomocy pedagogów oraz psychologów szkolnych, przy czym współpraca 
dotyczyć miała głównie diagnozowania sytuacji uczniów wykazujących dysfunkcje 
lub trudności w nauce. W pozostałych dwóch planach rozwoju zawodowego nie było 
żadnych zapisów dotyczących kontaktowania się w okresie stażu z pedagogiem 
szkolnym lub psychologami. W żadnym z planów rozwoju zawodowego nie 
zamieszczono informacji o planowanych działaniach nauczyciela stażysty 
w zakresie uzyskania przez nich wsparcia merytorycznego w innych placówkach 
oświatowych. 

Plany rozwoju zawodowego nie były wzajemnie tożsame i poza jednym 
przypadkiem nosiły cechy indywidualne, uwzględniające specyfikę przedmiotu 
nauczanego przez nauczyciela stażystę. Jako cel główny stażu, w planach 
każdorazowo wskazywano „uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela 
kontraktowego” bądź „uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego”. W jednym 
przypadku, jako jeden z dwóch celów głównych wskazano również „podwyższenie, 
jakości pracy dydaktycznej”. W planach nie były ujęte konkretne umiejętności 
właściwe dla przedmiotu/rodzaju zajęć o charakterze dydaktycznym, metodycznym 
i wychowawczym. Nie było w nich zamieszczane bezpośrednie odwołania 
do planów nadzoru pedagogicznego, planów doskonalenia, planów wychowawczych 
i planów profilaktyki. Cześć zadań (działań) określonych w poszczególnych planach 
rozwoju zawodowego wpisywała się mniej lub bardziej bezpośrednio w priorytety 
i cele określone przez Szkołę w ww. dokumentach, dotyczące w szczególności: 
zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole, kształtowania umiejętności 
społecznych, podniesienia poziomu kształcenia poprzez wzbogacenie metod pracy, 
przygotowania uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania 
z nowoczesnych narzędzi, wspomagania uczniów w rozwijaniu uzdolnień18. 

(dowód: akta kontroli str. 83-118, 379-397) 

Sporządzane przez poszczególnych nauczycieli stażystów sprawozdania z realizacji 
planów rozwoju nie były wzajemnie podobne lub tożsame z innymi sprawozdaniami. 
Sprawozdania zawierały m.in. informacje o obserwowaniu i prowadzeniu zajęć (bez 

                                                      
15 Stażysta brał udział w przedmiotowym kursie trenerów UEFA w okresie od 13 lutego do 2 marca 2015 r. 
16 W którym w planie rozwoju zawodowego wskazano, że obserwacje takie przeprowadzane będą raz w miesiącu. 
17 W planach wskazano, że działania takie będą podejmowane w okresie stażu lub że realizacja tego rodzaju działań będzie 

się odbywała wg harmonogramu. 
18 Przykładowo w planie rozwoju zawodowego opracowanym we wrześniu 2012 r. przez nauczyciela stażystę (prowadzącego 

zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej) przewidziano realizację w okresie stażu m.in. następujących działań: zwrócenie uwagi 
dzieci na problematykę bezpieczeństwa i higieny w czasie zajęć szkolnych i podczas przerwy; kształtowanie postaw 
społecznych (relacje interpersonalne); kształtowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie 
przyrodnicze, kształtowanie świadomości narodowej i odpowiedzialności za podejmowane decyzje; wspieranie uczniów 
przystępujących do konkursów szkolnych.  
W planie rozwoju zawodowego opracowanym we wrześniu 2013 r. przez nauczyciela stażystę. (prowadzącego zajęcia  
z języka angielskiego) przewidziano realizację m.in. następujących działań: przedstawianie uczniom różnorodnych 
sposobów samodzielnego uczenia się, zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw.  
W planie rozwoju zawodowego opracowanym we wrześniu 2014 r. przez nauczyciela stażystę (prowadzącego zajęcia z WF) 
przewidziano realizację m.in. następujących działań: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień sportowych uczniów; dbanie 
o bezpieczeństwo i kształtowanie postaw społecznych w ramach realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych.  
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podania ich wykazu i tematyki), o nabytych umiejętnościach, o tematyce 
ukończonych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego. Występujące w nich 
różnice wynikały z ich dostosowania do specyfiki nauczanego przedmiotu oraz 
różnej struktury prezentowania ich zawartości, w tym w zakresie podziału 
na poszczególne zagadnienia objęte planem w ramach poszczególnych wymagań. 

(dowód: akta kontroli str. 40-77) 

Dyrektor Szkoły umożliwiła nauczycielom stażystom realizację warunków i zadań 
związanych z awansem zawodowym zgodnie z wymogami określonymi w § 4 ust. 1 
pkt 1-3 w związku z § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, jak 
wynika ze sprawozdań z realizacji planów rozwoju zawodowego. 

W ww. sprawozdaniach stażyści informowali m.in., że: 

- 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 trzech 
sprawozdaniach znajduje się informacja o ukończeniu przez nauczyciela 
stażystę szkolenia BHP); 

- obserwowali zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli 
(bez podania w przypadku czterech sprawozdań ilości i częstotliwości 
przeprowadzania takich obserwacji w okresie stażu; pozostali dwaj stażyści, 
wg sprawozdań, obserwowali 21 takich zajęć); 

- prowadzili zajęcia edukacyjne w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora lub 
wicedyrektora a następnie je z nimi omawiali (bez podania w przypadku 
czterech sprawozdań ilości i częstotliwości prowadzenia zajęć w obecności ww. 
osób w okresie stażu; pozostali dwaj stażyści, wg sprawozdań, przeprowadzili 
21 takich zajęć); 

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

- 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 czterech 
sprawozdaniach, bez podania jak często do nich dochodziło). 

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

(dowód: akta kontroli str. 40-77) 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach dotyczących zapewnienia nauczycielom stażystom 
możliwości korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych, podała 
m.in., że w Szkole funkcjonuje grupa pedagogów szkolnych (dwóch nauczycieli 
dyplomowanych z dużym dorobkiem zawodowym), którzy na bieżąco rozwiązują 
problemy uczniów i służą swoją wiedzą i pomocą innym nauczycielom, w tym 
nauczycielom stażystom. Raz na dwa tygodnie dyżur w Szkole pełni psycholog 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele stażyści nie zgłaszali 
potrzeby korzystania ze wsparcia ze strony innych placówek oświatowych.  

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

W przypadku staży zakończonych w poprzednich latach szkolnych, Dyrektor 
Zespołu Szkół nie dysponowała dokumentacją w formie np. arkuszy obserwacji 
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potwierdzającą fakt przeprowadzania przez nauczycieli stażystów obserwacji zajęć 
prowadzonych przez opiekuna stażu, jak i przeprowadzania przez opiekunów stażu 
obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli stażystów.  

(dowód: akta kontroli str. 81-82, 119-124) 

Dyrektor Zespołu Szkół w wyjaśnieniach w tej sprawie podała, że tego rodzaju 
dokumenty nie mieszą się w spisie dokumentów pozostających w Szkole 
po zakończonym stażu i odbytej rozmowie kwalifikacyjnej wymienionym w § 14 
ust. 3 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. Fakt odbywania obserwacji 
znajduje potwierdzenie w sprawozdaniu nauczyciela stażysty i projekcie oceny 
nauczyciela stażysty. 

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

Czterej nauczyciele stażyści, którzy nadal pracują w Szkole w złożonych 
wyjaśnieniach w ww. sprawie stwierdzili m.in., że uczestniczyli, jako obserwator 
zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzili zajęcia z uczniami 
w obecności opiekuna stażu. Opiekunowie stażu, którzy w czasie niniejszej kontroli 
pracowali i prowadzili zajęcia w Szkole w wyjaśnieniach potwierdzili fakt 
obserwowania prowadzonych przez nich zajęć przez stażystów oraz obserwowania 
przez nich zajęć prowadzonych przez stażystów podając wymiar tych obserwacji 
(godzina w miesiącu). Jeden z opiekunów stażu przedstawił arkusze z obserwacji 
zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę w roku szkolnym 2012/2013, 
z treści, których wynikało, że obserwował zajęcia prowadzonych przez ww. 
nauczyciela stażystę dwa razy we wrześniu oraz jeden raz w miesiącu w kolejnych 
miesiącach. 

 (dowód: akta kontroli str. 119, 286-299, 379) 

Z dokumentacji dotyczącej wyników obserwacji zajęć prowadzonych w bieżącym 
roku szkolnym 2015/2016 (od września 2015 r. do marca 2016 r.) przez nauczyciela 
stażystę (zatrudnionego w Szkole, jako wychowawca świetlicy), sporządzonej przez 
dwóch kolejnych nauczycieli wyznaczonych na opiekunów jego stażu, jak i notatek 
sporządzonych przez ww. nauczyciela stażystę z obserwacji zajęć prowadzonych 
przez opiekunów stażu wynika, że nauczyciel stażysta uczestniczył, jako obserwator 
łącznie w siedmiu (raz w miesiącu) zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu 
oraz łącznie sześć (raz w miesiącu, za wyjątkiem marca 2016 r.19) jego zajęć było 
obserwowanych przez opiekuna stażu. Z treści arkuszy z obserwacji 
przeprowadzonych przez kolejnych dwóch opiekunów stażu tego nauczyciela 
wynika, że stażysta przeprowadzał zajęcia poprawnie. Jedynie w arkuszu 
z pierwszej obserwacji zajęć przeprowadzonej w dniu 27 września 2015 r., opiekun 
stażu stwierdził, że (…) organizacja zajęć przebiegała względnie poprawnie, ale 
wymaga jeszcze dopracowania (…), bez podania, do jakiego aspektu sposobu 
organizacji zajęć odnosi się ta uwaga i bez sformułowania wniosków i zaleceń. 

(dowód: akta kontroli str. 125, 379, 384) 

Z przedstawionej dokumentacji (zaświadczenia potwierdzające udział w różnych 
formach doskonalenia zawodowego) wynika, że poszczególni nauczyciele stażyści, 
odbywający w Szkole staż na nauczyciela kontraktowego w latach szkolnych 
2012/2013-2015-2016, w okresie stażu wzięli udział łącznie w 12 szkoleniach 
zorganizowanych przez podmioty zewnętrzne. Łącznie nauczyciele ci udział wzięli 
w trzech kursach (w tym jeden kurs 20 - godzinny, jeden 16-godzinny oraz jeden 
kilkunastodniowy20), w siedmiu seminariach tematycznych (zorganizowanych  

                                                      
19 W związku z chorobą stażysty w marcu 2016 r. opiekun nie obserwował w tym miesiącu jego zajęć. 
20 W okresie od 13 lutego do 3 marca 2015 r. 
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w łącznym wymiarze 37 godzin)21, w jednym czterogodzinnym warsztacie oraz  
w jednodniowej konferencji22. Wszyscy stażyści uczestniczyli w corocznych 
szkoleniach wewnętrznych dotyczących prawa oświatowego. 

(dowód: akta kontroli str. 40-77, 119-125, 227-278, 285) 

2) Nadzór sprawowany przez Dyrektora Szkoły nad realizacją zadań przez 
opiekuna stażu oraz nad wdrażaniem planu rozwoju zawodowego przez 
nauczyciela stażystę ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
kontraktowego 

Dyrektor Szkoły nie diagnozowała w sposób udokumentowany przed 
zatwierdzeniem planu rozwoju zawodowego kompetencji nauczyciela stażysty 
wyniesionych ze szkoły wyższej. 

Dyrektor w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że jedynym dokumentem, 
który kandydat musi okazać podczas rozmowy rekrutacyjnej jest dyplom wyższej 
uczelni, żądanie dodatkowych dokumentów naruszałoby ochronę danych 
osobowych kandydata i dlatego ocena przydatności do zawodu i ewentualnej 
współpracy odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie subiektywnej oceny rozmowy 
kwalifikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 78-79) 

Dyrektor Zespołu Szkół nie dokumentowała faktu analizowania przez nią planów 
rozwoju zawodowego opracowanych przez nauczycieli stażystów, przed ich 
zatwierdzeniem. 

Dyrektor w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że analizuje plany rozwoju 
zawodowego nauczycieli stażystów przed ich zatwierdzeniem. Nie ma jednak 
zwyczaju sporządzania pisemnych notatek z każdego spotkania z nauczycielami, 
o ile nie wymagają tego przepisy. 

(dowód: akta kontroli str. 78-80) 

Sporządzone przez nauczycieli stażystów plany rozwoju zawodowego nie były 
modyfikowane w trakcie stażu. 

Dyrektor Szkoły w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że od początku 
sprawowania przez nią funkcji dyrektora Zespołu Szkół (tj. od 1 września 2009 r.) 
nie było takiej potrzeby, ponieważ zadania i cele wyznaczone w planie rozwoju 
zawodowego zawsze były dobrze i realnie określone przez stażystę. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 80) 

W latach szkolnych 2012/2013 – 2015/201623 Dyrektor Zespołu Szkół i jej zastępcy 
przeprowadzili osiem obserwacji zajęć (ujętych w Harmonogramach/Planach 
obserwacji24) prowadzonych przez wszystkich nauczycieli stażystów. Każdy arkusz 
z obserwacji zajęć25 był podpisany przez obserwowanego nauczyciela oraz przez 
osobę przeprowadzają obserwację. We wszystkich przypadkach w sporządzonych 
arkuszach nie było informacji o omawianiu wyników obserwacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia. Poza jednym przypadkiem, zajęcia prowadzone przez 
nauczycieli stażystów były obserwowane przez Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektorów 
raz w roku szkolnym, w którym odbywał się staż. Dwukrotna obserwacja zajęć 

                                                      
21 Z tym, że w czterech z tych seminariów udział wzięło po dwóch nauczycieli stażystów, tak, więc łącznie na udział w tych 

seminariach nauczyciele stażyści poświęcili 58 godzin. 
22 W dokumentacji brak jest informacji o liczbie godzin trwania tej konferencji. 
23 Wg stanu na 31 marca 2016 r. 
24 Stanowiących załącznik do planu nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. 
25 Przy wykorzystaniu: w jednym przypadku - formularza Arkusza hospitacji kontrolno-oceniającej, w jednym przypadku - 

Arkusza hospitacji; w dwóch przypadkach - Arkusza hospitacji doradczo-doskonalącej i w czterech przypadkach - Arkusza 
obserwacji lekcji. 
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prowadzonych przez nauczyciela stażystę w okresie stażu miała miejsce 
w przypadku, w którym w wyniku pierwszej obserwacji zajęć prowadzonych przez 
nauczyciela stażystę26, stwierdzono, że „(…) zajęcia były przeprowadzone 
niezgodnie z zasadami dydaktyki i metodyki nauczania (…)”. Druga obserwacja 
prowadzonych przez tego nauczyciela stażystę27 zajęć wykazała, że były one 
prowadzone prawidłowo. We wszystkich pozostałych przypadkach w wyniku 
obserwacji stwierdzono, że zajęcia były prowadzone prawidłowo. Przedmiotem 
obserwacji były m.in. realizacja podstawy programowej, sprawność przebiegu zajęć, 
dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych, analiza prawidłowości prowadzenia 
dziennika lekcyjnego, metody i formy pracy nauczyciela, celowość i sposób zadania 
pracy domowej. Zajęcia prowadzone przez opiekuna, które obserwował stażysta nie 
były obserwowane przez Dyrektora Szkoły (takie obserwacje nie były ujęte 
w „Harmonogramach/Planach obserwacji” stanowiących załącznik do planu nadzoru 
pedagogicznego na dany rok szkolny). 

(dowód: akta kontroli str. 119-125, 279, 379, 381-382) 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków skierowania przez Dyrektora 
Szkoły nauczyciela stażysty na zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego. 

Dyrektor w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że nie widziała potrzeby 
osobistej ingerencji w zadania opiekunów stażu. Jeżeli stażysta wyraziłby chęć 
odbycia szkolenia z pewnością uzyskały na to zgodę (wraz ze wsparciem 
finansowym). Podobnie byłoby gdyby taką konieczność zasugerował opiekun stażu.  

(dowód: akta kontroli str. 78, 80) 

Dyrektor Zespołu Szkół nie dokumentowała sprawowania przez nią bieżącego 
nadzoru nad przebiegiem staży nauczycieli stażystów oraz nad realizacją zadań 
przez opiekunów staży (w planach nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 
2012/2013-2015/2016 nie ujęto zadań związanych z nadzorem nad realizacją zadań 
przez opiekunów stażu). 

Dyrektor w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że zgodnie z przyjętym 
harmonogramem zadań na każdy rok szkolny na bieżąco nadzoruje pracę 
wszystkich nauczycieli w szkole – osobiście lub z pomocą zastępców. 
Udokumentowane jest to arkuszami obserwacji prowadzonych przez dyrektora lub 
zastępców. Na bieżąco prowadziła rozmowy z opiekunami staży dotyczące 
przebiegu stażu, ewentualnych problemów lub sukcesów nauczyciela stażysty. 
Prowadziła również rozmowy z nauczycielami stażystami i rodzicami. Wielokrotnie 
wchodziła na lekcje, w czasie, których opiekun stażu obserwował stażystę lub 
stażysta obserwował opiekuna. Z tego faktu nie prowadziła odrębnej dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 78, 80, 374-375, 397) 

W kontrolowanym okresie wystąpił jeden przypadek zmiany wyznaczonego 
nauczycielowi opiekuna stażu. W dniu 1 grudnia 2015 r. Dyrektor Zespołu Szkół 
zmieniła opiekuna stażu nauczyciela stażysty zatrudnionego w Szkole, jako 
wychowawca świetlicy. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że po wyznaczeniu we wrześniu opiekuna stażu okazało 
się, że współpraca pomiędzy stażystą i opiekunem jest bardzo trudna, wręcz 
niemożliwa ze względu na zmianowość pracy świetlicy.  Nauczyciel wyznaczony 
we wrześniu na opiekuna stażu w związku ze zmianowym charakterem pracy 

                                                      
26 Przeprowadzonej w dniu 16 listopada 2012 r. przez Wicedyrektora H.R. 
27 Przeprowadzona w dniu 27 lutego 2013 r. przez tego samego Wicedyrektora.  
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świetlicy i niemożliwością prawidłowego wywiązania się z zadania opiekuna złożył 
prośbę o zwolnienie go z tej funkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 21-22, 126-128) 

W dwóch przypadkach, na ogółem siedem staży nauczycieli stażystów 
realizowanych w Zespole Szkół w latach szkolnych 2012/2013-2015/2016, Dyrektor 
Szkoły wyznaczyła opiekunów nauczycieli stażystów z naruszeniem art. 9c ust. 4 
ustawy KN.  
W roku szkolnym 2012/2013 na opiekuna stażu nauczyciela stażysty Dyrektor 
wyznaczyła nauczyciela posiadającego (w momencie wyznaczenia na opiekuna 
stażu) stopień nauczyciela kontraktowego28.  
W roku szkolnym 2015/2016 na opiekuna nauczyciela stażysty zatrudnionego 
w Szkole na stanowisku wychowawcy świetlicy, Dyrektor wyznaczyła (po rezygnacji 
z funkcji pierwszego opiekuna stażu) nauczyciela, zatrudnionego w Zespole Szkół 
na stanowisku kierowniczym (Kierownik świetlicy szkolnej). 

(dowód: akta kontroli str. 16, 22, 280-281) 

Dyrektor w wyjaśnieniach w tej sprawie podała m.in., że w pierwszym przypadku 
wyznaczyła na  opiekuna stażu nauczyciela, który z grona nauczycieli języków, w jej 
ocenie, najlepiej współpracował z młodymi nauczycielami. Odnosząc się do drugiej 
sprawy Dyrektor wyjaśniła, że, po rezygnacji poprzedniego nauczyciela z funkcji 
opiekuna stażu wyznaczyła na opiekuna stażu Kierownika świetlicy szkolnej, gdyż 
inni nauczyciele nie chcieli się podjąć tej roli z powodów osobistych. Uznała, 
że wyznaczenie w tym przypadku opiekuna stażu z poza grona nauczycieli 
prowadzących zajęcia w świetlicy przyniosłoby szkodę, dla jakości stażu.  

(dowód: akta kontroli str. 126-128) 

Dyrektor określała każdorazowo pisemnie zadania nauczycieli wyznaczonych 
na opiekunów stażu oraz opracowała szczegółowe rozwiązania określające zarówno 
proponowane formy współpracy opiekuna stażu z nauczycielem, jak i proponowany 
sposób dokumentowania działań podejmowanych w tym zakresie przez opiekunów 
stażu, jednak nie planowała i nie dokumentowała bieżącego nadzoru nad 
prawidłowością wywiązywania się opiekunów stażu z powierzonych im zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 30-39, 78-80, 374-375) 

Dyrektor Szkoły zapewniła w badanym okresie nauczycielom stażystom warunki 

do odbycia stażu niezbędnego do uzyskania stopnia awansu nauczyciela 

kontraktowego. Określiła zadania nauczycieli wyznaczonych na opiekunów ww. 

staży oraz zaproponowała sposób ich realizacji i dokumentowania. W dwóch 

przypadkach jednak opiekunów stażu wyznaczyła z naruszeniem przepisów 

określających kryteria wyboru nauczycieli do pełnienia tej funkcji. Ponadto Dyrektor 

nie sprawowała w sposób udokumentowany nadzoru nad prawidłowością realizacji 

zadań przez opiekunów stażu. 

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

Nauczyciele stażyści, którzy w badanym okresie odbyli staż w Zespole Szkół 
i uzyskali stopień awansu nauczyciela kontraktowego, jak i nauczyciel stażysta, 
który ww. staż rozpoczął w roku szkolnym 2015/2016, posiadali wymagane 
kwalifikacje zawodowe kierunkowe i przygotowanie pedagogiczne do nauczania 
                                                      
28 Stopień nauczyciela mianowanego uzyskała w dniu 12 grudnia 2012 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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z przedmiotów, z których prowadzili zajęcia w Gimnazjum29 lub Szkole 
Podstawowej30.  

(dowód: akta kontroli str. 8-14, 129) 

Wszyscy nauczyciele stażyści, którzy ubiegali się w latach szkolnych 2012/2013-
2014/2015 o stopień awansu nauczyciela kontraktowego, terminowo złożyli 
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, (co zostało opisane w pkt 1 
niniejszego wystąpienia).  

 (dowód: akta kontroli str. 40-77) 

Opiekunowie stażu przedstawili Dyrektor Zespołu Szkół 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).  
Dyrektor 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 ustaliła pisemną ocenę dorobku 
zawodowego (w każdym przypadku pozytywną). Uzasadnienia ocen dorobku 
zawodowego poszczególnych stażystów były zindywidualizowane oraz zawierały 
zapisy wartościujące prawidłowość realizacji zadań (działań) ujętych planach 
rozwoju zawodowego31. 

(dowód: akta kontroli str. 130-143, 282-284) 

Rada Rodziców, każdorazowo zawiadomiona przez Dyrektor Szkoły o dokonywaniu 
oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, w żadnym przypadku nie 
skorzystała z ustawowej możliwości (art. 9c ust. 7 ustawy KN) wyrażenia opinii w tej 
sprawie.  

(dowód: akta kontroli str. 188, 380) 

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

(dowód: akta kontroli str. 144-172) 

We wszystkich przypadkach, zgodnie z wymogami art. 9g ust. 1 ustawy KN, w skład 
powołanej przez Dyrektor Szkoły Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczycie kontraktowego wchodzili - Dyrektor Szkoły, 
(jako przewodnicząca Komisji), przewodniczący zespołu wychowawczego 
(w czterech przypadkach) lub przewodniczący zespołu przedmiotowego (w dwóch 
przypadkach) oraz opiekun stażu.  

                                                      
29 Dwóch nauczycieli z tytułem magistra i z przygotowaniem pedagogicznym oraz nauczyciel języka angielskiego z tytułem 

licencjata na kierunku filologia nauczania języka angielskiego i z przygotowaniem pedagogicznym. 
30 Trzech nauczycieli z tytułem licencjata i z przygotowaniem pedagogicznym oraz nauczyciel (wychowawca świetlicy) 

z tytułem magistra pedagogiki resocjalizacyjnej i opiekuńczo-wychowawczej. 
31 Przykładowo w uzasadnieniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty M.M z dnia 11 czerwca 2015 r., Dyrektor 

wskazała m.in., że w okresie stażu Pani M.M.: poznała organizację, zadania i zasady funkcjonowania Szkoły; opanowała 
sposoby prowadzenia dokumentacji obowiązującej w Szkole; prowadziła zajęcia dydaktyczne, które były przez nią starannie 
planowane ze szczególnym uwzględnieniem metod, zainteresowania i uzdolnień uczniów; wykazywała troskę o atrakcyjność 
zajęć wykorzystując samodzielnie wykonane środki dydaktyczne; aktywnie włączała się w organizację imprez 
popularyzujących matematykę, takich jak „Dzień Tabliczki Mnożenia” i „Dzień Matematyki”; prawidłowo ułożyła swoje 
kontakty z rodzicami; rozpoznała środowisko uczniów; współpracowała z pedagogiem szkolnym, zwłaszcza w sprawie 
uczniów sprawujących problemy wychowawcze. 
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Zgodnie z wymogami § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, 
z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej sporządzane zostały protokoły. Jak wynika z ich 
treści, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 ww. 
rozporządzenia, stażysta przedstawił sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 
zawodowego, a następnie odpowiadał na pytania Komisji. 

We wszystkich sześciu protokołach dokumentujących przebieg posiedzeń Komisji 
Kwalifikacyjnej odnotowano od trzech do czterech pytań zadanych nauczycielowi 
stażyście przez członków Komisji. Na łącznie 22 pytania zadane sześciu 
nauczycielom stażystom 19 odnosiło się do wymagań określonych w § 6 ust. 2  
pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli, w tym trzy pytania dotyczyły 
znajomości organizacji i zasad funkcjonowania Szkoły (wymaganie pierwsze),  
11 - kwestii dydaktyczno-metodycznych (wymagania drugie i czwarte), natomiast 
pięć - znajomości środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy 
z tym środowiskiem (wymaganie trzecie).32 

W protokołach zamieszczano każdorazowo zarówno treść pytań zadanych przez 
Komisję, jak i krótką jedno lub dwuzdaniową informację o odpowiedziach 
udzielonych przez nauczycieli stażystów na poszczególne pytania33. W czterech 
protokołach, w których zamieszczono dodatkowo zbiorczą ocenę udzielonych 
odpowiedzi (w części przeznaczonej na „Uwagi na temat udzielonych odpowiedzi”), 
w dwóch przypadkach wskazano, że odpowiedzi stażystów na zadane pytania były 
wyczerpujące, w jednym przypadku, że odpowiedzi były zadowalające, a w jednym, 
że stażystka udzieliła odpowiedzi na wszystkie pytania, ale nie wszystkie 
odpowiedzi były wyczerpujące. 

We wszystkich protokołach uzasadnienia rozstrzygnięcia Komisji Kwalifikacyjnej 
były jednozdaniowe i informowały np., że „(…) zgodnie z rozporządzeniem, 
nauczyciel odpowiedział na zadawane pytania w sposób zadowalający(…)” lub, 
że dana osoba „(…) przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu rozwoju 
zawodowego zgodnie z wytycznymi rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. 
oraz odpowiedziała na wszystkie zadane pytania (…)”. W żadnym uzasadnieniu nie 
odniesiono się do spełnienia przez nauczycieli stażystów poszczególnych wymagań 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. 

Wszyscy nauczyciele uzyskali akceptację Komisji Kwalifikacyjnej (działającej 
w pełnym trzyosobowym składzie) uzyskując następującą średnią arytmetyczną 
ocen członków Komisji: 7 pkt-ów - w dwóch przypadkach, 7,33 pkt-ów - w jednym 
przypadku oraz 10 pkt-ów - w trzech przypadkach34. Komisja wydała wszystkim 
nauczycielom zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 189-222, 374-378, 380) 

W roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół zatrudnionych było sześciu 
nauczycieli, którzy w latach szkolnych 2012/2013-2014/2015 uzyskali stopień 
nauczyciela kontraktowego, w tym trzech, którzy ten stopień uzyskali w Zespole 
Szkół oraz trzech, którzy uzyskali go w innych szkołach. Aktywność zawodowa ww. 

                                                      
32 Do wymagań określonych w przywołanym wyżej § 6 ust. 2 rozporządzenia, nie odnosiły się, zdaniem NIK, pytania: o ocenę 

przebiegu współpracy z nauczycielem wyznaczonym na opiekuna stażu, o przepisy dotyczące stażu, o przeczytanie jakiejś 
pozycji książkowej dotyczącej pracy wychowawczej. 

33 Przykładowo w przypadku pytania, „Jakie są sposoby motywowania uczniów”, 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.” 

34 Opiekunowie przyznali nauczycielom stażystom: w jednym przypadku - osiem punktów, w dwóch przypadkach - siedem 
punktów oraz w trzech przypadkach - 10 punktów. 
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sześciu nauczycieli, mająca na celu podniesienie kwalifikacji po uzyskaniu przez 
nich tego stopnia, kształtowała się następująco: 

 wzięli oni udział ogółem w 21 seminariach i trzech konferencjach (w wymiarze 
od dwóch do 20 godzin) dotyczących m.in. przeprowadzania sprawdzianów dla 
szóstoklasistów, zmian w prawie oświatowym, higieny emocjonalnej w pracy 
nauczyciela, przedmiotów przyrodniczych na egzaminach zewnętrznych, 
analizy zadań z geografii na egzaminie gimnazjalnym, mapy jakości szkoły; 

 dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia z języka anielskiego i jeden 
prowadzący zajęcia z matematyki brało udział w szkoleniach i wykładach takich 
m.in. jak: szkolenie z nauczania języka angielskiego dzieci (w wymiarze dwóch 
godzin), „praca ze słownikiem” (w wymiarze dwóch godzin), „co kryje się 
w słowie” (w wymiarze dwóch godzin), „stały profesjonalny rozwój nauczyciela” 
(w wymiarze dwóch godzin), „trendy w nauczaniu języka angielskiego” 
(w wymiarze dwóch godzin), „specjalistyczne szkolenie informatyczne” 
(w wymiarze 20 godzin); 

 jeden, prowadzący zajęcia z geografii od 1 września 2015 r., brał udział 
w pracach zespołu ds. programu wychowawczego gimnazjum. 

Żaden z ww. nauczycieli nie ukończył studiów podyplomowych oraz kursów 
w wymiarze powyżej 60 godzin. Żaden nie brał udziału w warsztatach. Żaden nie 
realizował własnych programów kształcenia oraz projektów edukacyjnych.  
Jeden z ww. nauczycieli nie wykazał się żadną formą aktywności spośród 
wskazanych wyżej po ukończeniu stażu. 

(dowód: akta kontroli str. 223-225) 

W działalności Szkoły w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. Trzy pytania zadane nauczycielom stażystom przez członków Komisji 
Kwalifikacyjnej, co stanowiło 13,6 % ogółu pytań (22) nie odnosiło 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 str.195, 212) 

2. We wszystkich sześciu protokołach z posiedzeń Komisji zamieszczone zostały 
uzasadnienia rozstrzygnięć dokonanych przez Komisję, jednak nie odnosiły się 
one do stopnia i zakresu spełniania przez nauczyciela stażystę wymogów 
określonych w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie awansu nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 189-222) 

Kolejne etapy postępowania w sprawie nadawania nauczycielom stażystom stopnia 

awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (w okresie od zakończenia stażu 

do nadania ww. stopnia awansu) realizowane były w badanym okresie w Zespole 

Szkół terminowo. Dyrektor dokonała oceny dorobku zawodowego nauczycieli 

stażystów, w oparciu o projekty przedmiotowych ocen opracowane przez opiekunów 

staży oraz prawidłowo powołała Komisje Kwalifikacyjne. Uzasadnienia rozstrzygnięć 

dokonywanych przez Komisje Kwalifikacyjne (zamieszczane w protokołach  

z przebiegu prac Komisji), jak również część pytań zadawanych stażystom, nie 

odnosiły do spełniania przez nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych 

do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 
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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 Kontroli35, wnosi o: 

1) wyznaczanie na opiekunów staży nauczycieli spełniających kryteria 
określone w art. 9c ust. 4 ustawy KN; 

2) sporządzanie przez Komisje Kwalifikacyjne szczegółowych uzasadnień 
rozstrzygnięć i zadawanie pytań stażystom,  odnoszących się do spełniania 
przez nauczyciela 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 
Dyrektor Zespołu Szkół, 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,    19  maja 2016 r. 
 
 
 
 
 

 
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 
Kontroler 

Zbigniew Żyromski 
główny specjalista k.p. 

 

 

  

  

 

D.W. 

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