
 
 

 
 

 
 
LWA – 410.022.01.2017 

P/17/026 

 
 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/026 – Nauczanie matematyki w szkołach1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontrolerzy 1. Grzegorz Odziemkowski główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/154/2017 z 3 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, 
ul. Konarskiego 11, 08-110 Siedlce2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Kopański, Dyrektor3 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Zespół Szkół zapewnił odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych 
niezbędne do zapewnienia realizacji podstawy programowej i przyjętych programów 
nauczania. Zapewniono także bezpieczeństwo i warunki higieniczne osób przebywających 
na terenie szkoły. Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do 
nauczania przedmiotu. W szkole monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki. Oferta 
zajęć pozalekcyjnych z matematyki była adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb 
uczniów. Dyrektor ZSP monitorował i analizował organizację szkoły i osiągnięcia uczniów 
z matematyki, wykorzystując wnioski z analiz do usprawnienia działania placówki. 
Dyrektor skutecznie sprawował nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją 
procesu nauczania matematyki. Stwierdzona nieprawidłowość, dotycząca przekroczenia 
maksymalnej liczby uczniów na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach 
rozwijających uzdolnienia, mogła w opinii NIK utrudniać udzielenie skutecznej pomocy 
uczniom mającym problemy z nauką. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 

Według stanu na 30 września 2017 r. w skład Zespołu Szkół wchodziły: technikum5, 
branżowa szkoła I stopnia6 i liceum ogólnokształcące7. 
W roku szkolnym 2017/2018 (stan na 30 września 2017 r.) Zespół Szkół zatrudniał ośmiu 
nauczycieli matematyki8, a w latach szkolnych 2014/2015 i 2016/2017 odpowiednio 
sześciu i siedmiu nauczycieli matematyki.  
W roku szkolnym 2014/2015 na jeden etat nauczyciela matematyki przypadało średnio 
155,9 uczniów Zespołu Szkół9, a w kolejnych latach szkolnych odpowiednio: 138,410, 
131,011 i 126,612 uczniów13.  

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 12 grudnia 2017 r. (tj. do dnia zakończenia czynności kontrolnych) 
2  Dalej także: Zespół Szkół lub ZSP. 
3  Od 1 września 2014 r., dalej także: Dyrektor. 
4  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. 

5  Technikum Nr 1 w Siedlcach o 4-letnim cyklu kształcenia, którego podbudowę programową stanowi gimnazjum. 
6 . Branżowa Szkoła I stopnia o 3 letnim cyklu kształcenia, której podbudowę programową stanowi gimnazjum.  W strukturze 

tej Szkoły do 31 sierpnia 2019 r. znajdują się klasy zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła branżowa I stopnia została 
przekształcona z zasadniczej szkoły zawodowej z mocy prawa od 1 września 2017 r. 

7  III Liceum Ogólnokształcące o 3-letnim cyklu kształcenia, którego podbudowę programową stanowi gimnazjum.  
8  W tym siedmiu nauczycieli dyplomowanych i jednego kontraktowego. 
9  Uczęszczających do 39 oddziałów klasowych, gdzie średnia liczba uczniów w klasie wynosiła 27,8. Najliczniejszy oddział 

liczył 35 uczniów a najmniej liczny 17. 

Ocena ogólna4 
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(dowód: akta kontroli str. 47-65, 69) 
Wszyscy nauczyciele (8), którym powierzono nauczanie matematyki w roku szkolnym 
2017/2018, posiadali wymagane kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu 
matematyki14. 

(dowód: akta kontroli str. 70-73) 
W okresie objętym kontrolą każdy z nauczycieli uczących matematyki uczestniczył 
w różnych formach szkolenia i doskonalenia zawodowego bezpośrednio lub pośrednio 
związanych z nauczaniem matematyki. Pięciu nauczycieli uczestniczyło w szkoleniu 
egzaminatorów egzaminu maturalnego z matematyki, jeden w szkoleniu pt. „Efektywne 
nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej”, trzech w konferencji pt. „Wdrożenie 
nowej podstawy programowej z matematyki”, a dwóch w webinarium pt. „ Powtórz to 
z uczniami, czyli najważniejsze zagadnienia matematyczne na 4 tygodnie przed maturą 
rozszerzoną”. Ponadto, wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach i warsztatach 
pośrednio związanych z nauczaniem matematyki np. „Efektywne nauczanie – uczenie się” 
(siedmiu nauczycieli), „Metody aktywizujące w szkole ponadgimnazjalnej” (siedmiu 
nauczycieli) oraz brali udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, których 
przedmiotem było m.in. motywowanie uczniów do nauki, formułowanie celów nauczania, 
ocenianie kształtujące. 

 (dowód: akta kontroli str. 74-80) 
Dyrektor podał w wyjaśnieniach, że w latach 2015-2017 nauczyciele matematyki brali 
udział w szkoleniach związanych z podnoszeniem wiedzy i kompetencji matematycznych 
organizowanych przez szkołę oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli. Wiodącym 
ośrodkiem doskonalenia jest Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli,  
z którego usług nauczyciele mogą korzystać bezpłatnie. Nauczyciele korzystali głownie ze 
szkoleń zaplanowanych w Programie Poprawy Efektywności Kształcenia, który 
proponował wiele form doskonalenia. Propozycja szkoleń w nim zawarta spełniała 
oczekiwania nauczycieli w tym zakresie, dlatego tylko sporadycznie korzystali z innych 
form doskonalenia.  

(dowód: akta kontroli str. 82) 
W okresie objętym kontrolą Zespół Szkół posiadał pięć pracowni matematycznych 
zlokalizowanych na drugim piętrze starszej części szkoły. Analiza planów zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych siedmiu oddziałów klasowych15 w latach szkolnych 
2014/2015-2017/2018 wykazała, że nie wszystkie zajęcia z matematyki odbywały się 
w pracowniach matematycznych16. Warunki w jakich odbywały się lekcje matematyki nie 
miały bezpośredniego wpływu na wyniki uzyskiwane przez uczniów. Średnia ocen 
z matematyki uczniów, którzy uczęszczali do oddziałów klasowych mających lekcje 
matematyki w sali ogólnodostępnej była wyższa od ocen uzyskiwanych przez uczniów 
pozostałych oddziałów, dla których lekcje matematyki prowadzone były w pracowniach 
przedmiotowych17.  

(dowód: akta kontroli str. 88-89, 112, 119-126) 
Dyrektor poinformował, że stosunkowo niewielka ilość zajęć matematyki odbywa się w sali 
310, która wprawdzie nie jest zdefiniowana jako sala matematyczna, ale jest 

                                                                                                                                    
10  Uczęszczających do 37 oddziałów klasowych w roku szkolnym 2015/2016; średnia liczba uczniów w klasie wynosiła 27,6, 

a w klasach było od 15 do 34 uczniów. 
11  37 oddziałów w roku 2016/2017; średnia liczba uczniów w klasie 27,5, a w klasach było od 14 do 33 uczniów. 
12  37 oddziałów w roku 2017/2018; średnia liczba uczniów w klasie 27,6, a w klasach było od 15 do 35 uczniów. 
13  Według stanu na 30 września liczba uczniów ZSP wynosiła ogółem: w roku szkolnym 2014/2015 – 1 088, w roku 

2015/2016 – 1 023, w roku 2016/2017 – 1 019, a w roku 2017/2018 – 1 022. 
14  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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1264). 

15  W roku szkolnym 2014/2015 badaniami objęto plan zajęć oddziałów 2cL, 2it, 1cL, 1at, 4dt, 3aL i 3tt, w roku 2015/2016 – 
2it, 1aL, 1at, 4dt, 3cL, 3tt i 2dL, w roku 2016/2017 – 2bL, 2it, 1aL, 1at, 4dt, 3cL i 3tt a w roku 2017/2018 – 2bL, 2it, 1aL, 
1at, 4dt, 3aL, 3tt. 

16  W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2017/2018 jeden oddział klasowy (odpowiednio: 2it, 4dt i 2it) miał wszystkie 
lekcje matematyki w ogólnodostępnej sali nr 310. W roku 2016/2017 wszystkie badane oddziały miały lekcje matematyki 
w pracowniach matematycznych. 

17  W roku 2014/2015 średnia ocen z matematyki dla oddziału 2it wyniosła 2,58 (dla pozostałych sześciu oddziałów od 1,84 
do 2,55). W roku 2015/2016 średnia ocen z matematyki dla oddziału 4dt wyniosła 2,84 (dla pozostałych od 1,82 do 2,43). 
W roku 2017/2018 średnia ocen z matematyki (średnia bieżąca) dla oddziału 2it wyniosła 2,72 (dla pozostałych od 1,71 
do 2,52)  
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przystosowana do realizacji tych zajęć. (…) Wyniki uczniów, którzy pogłębiają swoją 
wiedzę z matematyki w tej sali są na poziomie innych uczniów, a nawet nieco wyższe. 

(dowód: akta kontroli str. 128) 
W wyniku przeprowadzonych oględzin sześciu sal lekcyjnych stwierdzono, że ZSP 
zapewnił bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia oraz możliwość korzystania 
z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.  
Sale wyposażono w tablice do pisania kredą oraz przyrządy drewniane (np. linijka, 
ekierka, kątomierz). Pracownie matematyczne wyposażone były także m.in. w tablice 
matematyczne, plansze (ze wzorami, z wykresami, figurami), modele brył 
geometrycznych, przenośny projektor18. We wszystkich salach znajdował się komputer 
z dostępem do internetu. Powierzchnia pracowni matematycznych wynosiła od 47,8 m2 do 
59,0 m2 natomiast powierzchnia przypadająca na jednego ucznia min. 1,4 m2. 

(dowód: akta kontroli str. 88-110) 
Z ankiety przeprowadzonej przez NIK wynika19, że 26% nauczycieli matematyki 
wykorzystuje w czasie lekcji pomoce multimedialne.  

(dowód: akta kontroli str. 434-436) 
W okresie objętym kontrolą ze środków budżetu ZSP w pracowniach matematyki 
wykonano instalację przewodowej sieci internetowej i wymieniono stolarkę okienną. Ze 
środków budżetu miasta Siedlce opracowany również został projekt przebudowy starego 
budynku szkoły. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia (stoliki – 17 szt., krzesła 
uczniowskie – 34 szt.) oraz pomocy dydaktycznych (w tym m.in. kalkulatorów, plansz 
dydaktycznych, nakładek na tablice, głośników komputerowych, magnetycznego układu 
współrzędnych, cyrkli i trójnogów).  
Wartość prac remontowych wyniosła łącznie 49,3 tys. zł20 natomiast wartość zakupu 
wyposażenia i pomocy dydaktycznych 7,9 tys. zł21. 

(dowód: akta kontroli str. 113-115) 
Dyrektor poinformował, że sale do nauczania matematyki znajdują się w „starej części 
szkoły”, która wymaga kapitalnego remontu. Zaplanowana jest wymiana dachu, ocieplenie 
budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwi wymiana podłogi oraz instalacji elektrycznej, 
wodno-kanalizacyjnej. Remont ten jest planowany wspólnie z remontem budynku 
internatu, co stanowi poważną inwestycję wycenioną na 12 mln zł. Corocznie dyrektor 
wnioskuje o przyznanie finansów na ten cel i co roku ta inwestycja jest odraczana. 
Realnym terminem do prowadzenia tak poważnej inwestycji jest wdrożenie do realizacji 
projektu Urzędu Miasta Siedlce o rewitalizacji części miasta, co może mieć miejsce 
w najbliższych 5 latach. Jedynie prowadzone są w tej części szkoły remonty doraźne, 
które są konieczne. Dlatego poważna modernizacja i unowocześnienie pracowni 
matematycznych musi był wstrzymywane. 

(dowód: akta kontroli str. 82) 
W wyniku analizy planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych siedmiu oddziałów22 
klasowych w roku szkolnym 2017/2018 stwierdzono, że: 

 w jednym oddziale zajęcia rozpoczynano w różnych porach dnia (różnica wynosiła od 
dwóch do trzech godzin); 

 w sześciu oddziałach liczba godzin lekcyjnych nie była równomiernie rozłożona 
pomiędzy poszczególne dni tygodnia (najmniejsza różnica pomiędzy liczbą lekcji 
w poszczególnych dniach tygodnia to dwie lekcje, a największa cztery); 

 występowały dni, w których zajęcia zdominowane przez pracę statyczną i wymagające 
większej koncentracji odbywały się bezpośrednio po sobie (np. dwie godziny 
matematyki lub fizyka i matematyka); 

 w trzech oddziałach planowano zajęcia wymagające większej koncentracji po piątej 
godzinie lekcyjnej (np. matematyka).  

 (dowód: akta kontroli str. 164-168) 
Dyrektor poinformował, że w ZSP jest 38 oddziałów klasowych, z czego cztery oddziały 

                                                      
18  W sali ogólnodostępnej brak było wyposażenia w tablice matematyczne i plansze. 
19  Badaniem objęto 90 uczniów. 
20  W tym: instalacja sieci internetowej przewodowej w 2015 r. – 500 zł, wymiana stolarki okiennej w 2016 r. – 48 790 zł. 
21  Zakupy wyposażenia i pomocy dydaktycznych sfinansowano ze środków budżetu ZSP (4 972,30 zł), środków unijnych 

(1 376 zł) i Rady Rodziców (1 586 zł). 
22  Badaniem objęto oddziały 1at, 2at, 2aL, 3at, 1ct, 4it, 3bd 
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rozpoczynają zajęcia o godz. 9:40, z których trzy mają tak zaplanowane zajęcia ze 
względu na to, że po kilku godzinach w szkole uczniowie kontynuują zajęcia w Centrum 
Kształcenia Praktycznego (CKP). Przygotowując tygodniowy rozkład zajęć dla 
poszczególnych klas, uwzględniany jest plan zajęć realizowanych w CKP, zakładach pracy 
oraz uczelni.  
Jeden oddział rozpoczyna zajęcia najpóźniej o godz. 10:45 (środa) oraz o 9:50 (czwartek), 
co jest spowodowane brakiem wolnej pracowni informatycznej (wszystkie w pełni 
wykorzystane). Przedmioty zawodowe w ostatnim roku nauki w technikum realizowane są 
tylko w pierwszym semestrze, co pociąga za sobą znaczne obciążenie pracowni 
zawodowych, w tym informatycznych. Od 18 grudnia 2017 r., w związku z zakończeniem 
realizowania przedmiotów zawodowych w klasach czwartych technikum, plan zajęć 
ulegnie zmianie i tylko jeden oddział zasadniczej szkoły zawodowej będzie rozpoczynał 
zajęcia o godz. 9:50.  
Dyrektor stwierdził, że plan zajęć w oddziałach jest uwarunkowany specyfiką szkoły 
zawodowej, łączeniem zajęć z CKP oraz pracodawcami, a także obciążeniem sal. 
Wszystkie zajęcia lekcyjne w szkole kończą się najpóźniej o godz. 16:00. W szkole jest 
wiele zajęć realizowanych w grupach, także międzyoddziałowych, co pociągać może za 
sobą nierównomierny rozkład godzin.  
Ponadto dodał, że biorąc pod uwagę liczbę szkół wchodzących w skład ZSP oraz liczbę 
uczniów, sal lekcyjnych i nauczycieli, nie ma możliwości, aby ww. zajęcia nie odbywały się 
po piątej godzinie lekcyjnej. Najpóźniej lekcje matematyki odbywają się na siódmej 
godzinie lekcyjnej. Dotyczy to klas, które część zajęć realizuje w CKP, na uczelni  
i w jednostce wojskowej oraz w pracowniach zawodowych w grupach.  
Układając plan zajęć, koniecznym jest uzgodnienie wspólnych ram czasowych w jakich te 
zajęcia mogą się odbywać. W ww. klasach większość przedmiotów wymaga większej 
koncentracji, w klasach drugich technikum jest około siedmiu, a w klasach trzecich od 
czterech do sześciu kilkugodzinnych przedmiotów zawodowych, dodatkowo matematyka 
i fizyka (lub informatyka) realizowane na poziomie rozszerzonym. Przy 35 godzinach 
w tygodniu nie zawsze jest możliwe, aby zajęcia wymagające większej koncentracji mogły 
odbywać się do godz. 12:25.  

(dowód: akta kontroli str. 117-118) 
W okresie objętym kontrolą przerwy międzylekcyjne 10. minutowe były po pierwszej, 
drugiej, trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej, a przerwa 20. minutowa po piątej godzinie. 
Po szóstej, siódmej, ósmej, i dziewiątej godzinie lekcyjnej była przerwa 5. minutowa.  

(dowód: akta kontroli str. 119-126, 164-168) 
Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora pięciominutowe przerwy pozwalają na skrócenie czasu 
pobytu uczniów w szkole, z których większość dojeżdża. 

(dowód: akta kontroli str. 118) 
W wyniku oględzin (obserwacji) lekcji matematyki w pięciu oddziałach klasowych (w tym  
w czterech oddziałach technikum i w jednym oddziale liceum)23 ustalono, że nauczyciele 
matematyki realizowali przyjęte programy nauczania i podstawę programową oraz 
założone cele lekcji. Ocenianie uczniów było zgodne z przyjętymi wymaganiami 
i kryteriami oceniania (tj. zgodne z zasadami przyjętymi w Wewnątrzszkolnym Systemie 
Oceniania24). W czasie lekcji stosowano zróżnicowane metody nauczania (pogadanka, 
metoda problemowa, dyskusja, wykonywanie ćwiczeń, praca w grupach) 
i wykorzystywano pomoce dydaktyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 129-163) 
Wyniki ankiet NIK wskazują, że w ocenie 87% ankietowanych nauczyciele obiektywnie 
oceniają wszystkich uczniów, 4% uważa, że nieobiektywnie, a 9% miało trudności  
w ocenie. 

(dowód: akta kontroli str. 434-436) 
Według Statutu ZSP25, obowiązującego do 23 listopada 2017 r., do podstawowych form 
działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły należały m.in. zajęcia rozwijające 

                                                      
23  Oględziny (obserwacje) lekcji przeprowadzono 21 listopada (oddziały klasowe 1at i 2at), 22 listopada (oddziały klasowe 

2al i 3at) i 23 listopada 2017 r. (oddział klasowy 1ct).  
24  Stanowiącym załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im St. Staszica w Siedlcach. 
25  Wprowadzonego uchwałą nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP z 1 listopada 2007 r. 
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zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne 
organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Po zmianach Statutu wprowadzonych od 24 listopada 
2017 r.26 podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Zespołu Szkół 
są m.in. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia 
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania 
ich aktywności i kreatywności oraz zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa 
programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu 
programów nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 36-37) 
Dyrektor ZSP podał, że potrzeby uczniów odnoszące się do zajęć pozalekcyjnych 
z matematyki diagnozowane są w klasie pierwszej przez każdego nauczyciela uczącego 
matematyki. Na początku roku szkolnego nauczyciel analizuje wyniki nauczania 
w gimnazjum oraz prowadzi obserwacje uczniów na pierwszych zajęciach matematyki. 
Ponadto przedstawia ofertę zajęć pozalekcyjnych zachęcając uczniów do udziału. Na 
zebraniach z rodzicami wychowawcy klas zbierają zapotrzebowanie rodziców do udziału 
ich dzieci w zajęciach pozalekcyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 194) 
W roku szkolnym 2014/2015, w ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół 
zawodowych na Mazowszu”, Zespół Szkół zorganizował dla uczniów technikum bezpłatne 
zajęcia pozalekcyjne z kompetencji kluczowych z matematyki. Zajęcia realizowane były 
w czterech grupach liczących po 10 uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo27 
(łącznie 30 godzin dla jednej grupy). W pozostałych latach objętych kontrolą w ZSP nie 
organizowano zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczniów w celu rozwoju ich 
zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 169)  
Dyrektor podał w wyjaśnieniach, że zajęcia te były tylko częścią oferty projektowej 
skierowanej do uczniów, która głównie dotyczyła rozwoju kompetencji zawodowych. 
Uczniowie, którzy chcieli uczestniczyć w projekcie byli zobowiązanie do uczestnictwa 
również w zajęciach z matematyki. Była to dodatkowa motywacja do udziału w tych 
zajęciach. Projekt skończył się w roku szkolnym 2014/15 i w kolejnych latach zajęcia te 
nie były już organizowane. 
Uczniowie technikum, którzy w większym stopni interesują się branżą zawodową niż 
innymi obszarami nauki, chętniej uczestniczą w przedsięwzięciach edukacyjnych 
związanych z kształceniem zawodowym. Wówczas rozwijają również umiejętności 
matematyczne, które mają zastosowanie w konkretnych zadaniach zawodowych i ich 
znajomość jest nieodzowna. Sukcesy edukacyjne uczniów świadczą o tym, że niewielka 
ilość uczniów, która jest mocno zaangażowana w rozwijanie swoich pasji zawodowych, 
rozwija również umiejętności matematyczne. W szkole ponadgimnazjalnej uczniowie 
w większym stopniu są zainteresowani innymi obszarami nauki, a nie samą matematyką. 
Dlatego nie zgłaszają potrzeb organizowania zajęć pozalekcyjnych z matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 
W okresie objętym kontrolą liczba uczniów niepromowanych i powtarzających klasę m.in. 
z powodu matematyki wynosiła w roku 2014/2015 – 35, w roku 2015/2016 – 27, w roku 
2016/2017 – 2628, liczba uczniów nieklasyfikowanych z matematyki odpowiednio: 3, 1 i 6, 
a liczba uczniów zdających egzamin poprawkowy z matematyki odpowiednio: 38, 21 i 20. 

(dowód: akta kontroli str. 182) 
Uczniowie z trudnościami w nauce matematyki otrzymywali wsparcie poprzez organizację 
pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (w tym zajęć przeznaczonych dla 
maturzystów). W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
zorganizowano dla siedmiu grup29 liczących od ośmiu do 32 uczniów (łącznie dla 184 

                                                      
26  Uchwałą nr 11/2017/2018 Rady Pedagogicznej ZSP z 24 listopada 2017 r. 
27  Jedna godzina lekcyjna, tj. 45 minut. 
28  Podane liczby uwzględniają osoby, które nie uzyskały promocji m.in. z matematyki (np. uczeń miał 10 ocen 

niedostatecznych, w tym jedną z matematyki). W okresie objętym kontrolą był jeden uczeń, który nie uzyskał promocji 
tylko z powodu matematyki (w roku 2016/2017). 

29  W tym zajęcia w dwóch grupach przeznaczone dla maturzystów. 
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uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo30), w roku 2015/2016 dla ośmiu grup31 
liczących od trzech do 34 uczniów (164 uczniów w wymiarze 1 godziny tygodniowo32),  
w roku 2016/2017 dla pięciu grup33 liczących od sześciu do 30 uczniów (110 uczniów 
w wymiarze jednej godziny tygodniowo34), a w roku 2017/2018 dla sześciu grup liczących 
od dwóch do 34 uczniów (141 uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo). Z analizy 
dzienników zajęć pięciu grup wynikało, że w poszczególnych zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych brało udział od dwóch do 15 uczniów35. 

(dowód: akta kontroli str. 170-179) 
W wyniku analizy zakresu pomocy udzielonej przez ZSP i postępów w nauce pięciu 
uczniów, którzy zdawali egzamin poprawkowy z matematyki w roku szkolnym 2014/2015 
i pięciu, którzy zdawali taki egzamin w roku 2015/2016 ustalono, że: 
a) uczniowie zdający egzamin poprawkowy z matematyki w roku 2014/2015 uzyskali 

promocję do następnej klasy; 

 w kolejnych latach problemy w nauce tych uczniów powtarzały się; 

 w roku szkolnym 2015/2016 jeden uczeń zdawał ponownie egzamin poprawkowy 
z matematyki uzyskując ocenę dopuszczający. Pozostali uczniowie uzyskali 
pozytywną ocenę końcową roczną z matematyki (dopuszczający)36;  

 w roku szkolnym 2016/2017 dwóch uczniów uzyskało z matematyki ocenę końcowo 
roczną dostateczny i uzyskało promocję do następnej klasy, jeden uczeń zdawał 
egzamin poprawkowy z matematyki (ocena dopuszczający) i uzyskał promocję do 
następnej klasy, a dwóch uczniów nie uzyskało promocji do klasy programowo wyższej 
z powodu czterech i więcej ocen niedostatecznych.  

b) uczniowie zdający egzamin poprawkowy z matematyki w roku 2015/2016 uzyskali 
promocję do następnej klasy; 

 w roku szkolnym 2016/2017 trzech uczniów z matematyki uzyskało ocenę końcowo 
roczną dopuszczający i uzyskało promocję do następnej klasy, dwóch uczniów 
zdawało egzamin poprawkowy z matematyki (ocena dopuszczający) i uzyskało 
promocję do następnej klasy.  

Żaden spośród ww. uczniów zdających egzamin poprawkowy z matematyki w roku 
2014/2015 i 2015/2016 nie uczestniczył w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. 
W roku szkolnym 2017/2018 wszyscy ww. uczniowie kontynuowali naukę w ZSP. 

 (dowód: akta kontroli str. 180) 
Dyrektor poinformował, że uczniowie i rodzice tych uczniów nie zgłaszali potrzeby 
organizowania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Każdy uczeń mający 
problemy z opanowaniem zagadnień wynikających z podstawy programowej z matematyki 
ma możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji u swojego nauczyciela 
matematyki. Wyżej wymienieni uczniowie sporadycznie korzystali z takich konsultacji. 
Z informacji uzyskanych od nauczycieli wynika, że uczniowie korzystający z konsultacji 
nieco lepiej radzą sobie z opanowaniem bieżącego materiału.  

(dowód: akta kontroli str. 181) 
W okresie objętym kontrolą liczba uczniów ze średnią ocen powyżej 4,75 wynosiła: w roku 
2014/2015 – 11, w roku 2015/2016 – 17, a w roku 2016/2017 – 20. W każdym roku jeden 
uczeń technikum i jeden uczeń liceum otrzymywał stypendium Prezesa Rady Ministrów. 
Żaden uczeń w ww. okresie nie otrzymał oceny celującej z matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 237) 
W badanym okresie uczniowie ZSP co roku brali udział w międzynarodowym konkursie 
matematycznym „Kangur matematyczny”. Łącznie liczba uczniów wynosiła 98, w tym: 
w roku szkolnym 2014/2015 – 30, w roku 2015/2016 – 35, a w roku 2016/2017 – 33. 
Finalistami tego konkursu zostało dziewięciu uczniów (1, 4 i 4), z czego ośmiu otrzymało 

                                                      
30  Z wyjątkiem jednych zajęć, dla których wymiar godzin wynosił 10 w roku. 
31  W tym zajęcia w trzech grupach przeznaczone dla maturzystów. 
32  Z wyjątkiem jednych zajęć dla maturzystów, dla których wymiar wynosił dwie godziny tygodniowo. 
33  W tym zajęcia w czterech grupach przeznaczone dla maturzystów. 
34  Z wyjątkiem jednych zajęć dla maturzystów, dla których wymiar wynosił dwie godziny tygodniowo. 
35  Badaniem objęto 129 zajęć. W 18 przypadkach liczba uczniów na zajęciach przekraczała osiem. 
36  W tym: dwóch spośród nich zdawało egzaminy poprawkowe z przedmiotów zawodowych i uzyskało promocję do 

następnej klasy, jeden uczeń zdawał egzaminy poprawkowe z języka niemieckiego (ocena dopuszczający) oraz języka 
polskiego (niedostateczny) i nie uzyskał promocji do następnej klasy, jeden uczeń nie zdawał żadnego egzaminu 
poprawkowego i uzyskał promocję do następnej klasy;  
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wyróżnienia (1, 4 i 3). Ponadto, uczniowie ZSP uczestniczyli w „Olimpiadzie Lingwistyki 
Matematycznej” (w roku szkolnym 2014/2015-56 uczniów, w roku 2015/2016 dziewięciu 
uczniów), w konkursie matematycznym „Ikar” (w roku 2016/2017 – 33 uczniów) oraz 
w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Sowa matematyczna” (w roku 2015/2016 – 
24 uczniów). Finalistami zostało trzech uczniów biorących udział w konkursie „Ikar”. 
Odpłatność za udział w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 
matematyczny” wynosiła w roku 2014/2015 – 8 zł, a w kolejnych latach 9 zł. Odpłatność 
za udział w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej „Sowa matematyczna” wynosiła 
7,50 zł. Udział w pozostałych konkursach/olimpiadach był bezpłatny. 

(dowód: akta kontroli str. 202) 
Uczniowie uzdolnieni z matematyki otrzymywali wsparcie m.in. poprzez organizację zajęć 
pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów zdających maturę rozszerzoną 
z matematyki. 
W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia takie zorganizowano dla czterech grup liczących od 
24 do 30 uczniów (łącznie dla 103 uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo),  
w roku 2015/2016 dla dwóch grup liczących 28 i 30 uczniów (w wymiarze odpowiednio: 
dwóch i jednej godziny tygodniowo), w roku 2016/2017 dla dwóch grup liczących po 25 
uczniów (w wymiarze jednej godziny tygodniowo), a w roku 2017/2018 dla trzech grup 
liczących od 10 do 22 uczniów (49 uczniów w wymiarze jednej godziny tygodniowo). 
Z analizy dzienników zajęć trzech grup wynikało, że w poszczególnych zajęciach brało 
udział od trzech do 24 uczniów37. 

(dowód: akta kontroli str. 185-192) 
Dyrektor poinformował, że uczniowie, z uwagi na specyfikę szkoły, jaką sami świadomie 
wybrali, bardziej interesują się przedmiotami zawodowymi, gdzie wykorzystują i rozwijają 
swoje zdolności i umiejętności matematyczne. Przygotowują się do konkursów 
zawodowych, w których osiągają sukcesy, np. I miejsce w Mazowieckim Konkursie 
Mechatronicznym 2016. Na sukces ucznia pracuje zespół nauczycieli zarówno 
matematyków, jak i nauczycieli przedmiotów zawodowych. Uczniowie w ramach 
przygotowań do konkursów dużo pracują indywidualnie we współpracy z nauczycielem, 
a także uczestniczą w zewnętrznych kursach i szkoleniach, np. w wykładach 
organizowanych przez NOT. Uczniowie korzystali z doraźnego wsparcia nauczycieli 
w formie indywidualnych konsultacji. Nauczyciele w ramach przygotowywania do 
konkursów matematycznych wskazywali uczniom literaturę i inne źródła z jakich można 
korzystać.  

(dowód: akta kontroli str. 203) 
Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzili 
nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć, 
określone w rozporządzeniach w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej38. 

(dowód: akta kontroli str. 196) 
Według stanu na koniec września 2017 r. w Zespole Szkół było 22 uczniów posiadających 
opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, które w swej 
diagnozie /zaleceniach odnosiły się do trudności w nauce matematyki39. W pracy z tymi 
uczniami nauczyciele stosowali się do zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach, w tym 
m.in. poprzez wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie zadań, ograniczenie 
liczby zadań do wykonania, zezwolenie na używanie kalkulatora i karty wzorów oraz 
udzielanie indywidualnych konsultacji. Jeden z tych uczniów uczęszczał na zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 197-199) 

                                                      
37  Badaniem objęto 61 zajęć. W 43 przypadkach liczba uczniów na zajęciach przekraczała osiem osób. 
38  Dotyczy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 532 ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1591) – dalej 
rozporządzenia MEN. 

39  Opinie/orzeczenia w tym zakresie stanowiły 30,0% wszystkich opinii i orzeczeń wydanych uczniom ZSP przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. 
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Jak wynika z wyjaśnień nauczyciela matematyki efektem pomocy jaką uzyskał ww. uczeń 
była znaczna poprawa ocen jakie otrzymywał i uzyskanie promocji do następnej klasy 
z pozytywnym wynikiem i bez żadnych problemów. 

(dowód: akta kontroli str. 200) 
Badania NIK wykazały, że 47,8% uczniów nie korzysta z dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych z matematyki organizowanych w szkole, 52,2% uczniów uczęszcza na 
tego typu zajęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 434-436) 
W okresie objętym kontrolą nie było uczniów realizujących indywidulany program 
nauczania lub indywidulany tok nauki, co zdaniem Dyrektora było następstwem 
niezgłaszania takich potrzeb ze strony grona pedagogicznego ani rodziców uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 194) 
W latach objętych kontrolą Dyrektor Zespołu Szkół, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, dopuścił do użytku w ZSP Szkolny Zestaw Programów Nauczania, w tym 
program nauczania z matematyki, zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty40. Powyższe programy stanowiły gotowe opracowania 
przygotowane przez wydawnictwa oświatowe. 

(dowód: akta kontroli str. 207-208) 
Dyrektor podał w wyjaśnieniach, że nauczyciele matematyki korzystają z programów 
nauczania przygotowanych przez wydawnictwa. Programy te zostały przeanalizowane 
przez nauczycieli matematyki pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa 
i zalecanej struktury programu. W sposób szczególny przeanalizowano możliwość 
realizacji programów w warunkach szkolnych i przed dopuszczeniem do użytku szkolnego 
dostosowano je do potrzeb i możliwości uczniów kształcących się w trzech typach szkół. 
Nauczyciele na podstawie przyjętych programów opracowali plany wynikowe (rozkłady 
materiału), które szczegółowo są dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 209) 
Dyrektor Zespołu Szkół corocznie ustalał zestaw podręczników (w tym z matematyki) oraz 
materiałów ćwiczeniowych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii rady rodziców. Zestawy podręczników 
ustalone dla wszystkich oddziałów w poszczególnych typach szkół zostały podane do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej ZSP. 

(dowód: akta kontroli str. 207-208, 211-214) 
W wyniku analizy dzienników lekcyjnych 13 oddziałów klasowych41 ustalono, że liczba 
godzin planowych i zrealizowanych42 z matematyki była zgodna z ramowymi planami 
nauczania określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych43. 

(dowód: akta kontroli str. 204-206) 
W okresie objętym kontrolą w przypadku 18 ze 129 zbadanych zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i 43 z 61 zajęć rozwijających uzdolnienia ZSP przekroczył maksymalną 
liczbę ośmiu uczniów mogących uczęszczać w tego typu zajęciach (grupy liczyły 9-24 
uczniów), co był niezgodne z § 9 i § 10 rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
oraz § 7 i § 15 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 171-179, 187-192) 
Dyrektor podał w wyjaśnieniach, że zajęcia wyrównawcze są organizowane dla chętnych 
uczniów z danego oddziału. Uczniowie korzystają z tych zajęć wedle własnych potrzeb. 
Uczniowie nie korzystają z tych zajęć systematycznie, tylko wybierają interesujące ich 
tematy, stąd liczebność na poszczególnych zajęciach waha się w granicach od kilku do 
kilkunastu. 

 (dowód: akta kontroli str. 195) 

                                                      
40  Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm. Dalej także: ustawa o systemie oświaty. 
41  W tym: czterech oddziałów liceum, dwóch oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej i siedmiu oddziałów technikum 

kończących szkołę (etap edukacyjny) w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017. 
42  W latach 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 liczba zrealizowanych godzin z matematyki wynosiła odpowiednio: dla 

oddziałów liceum od 322 do 577, 318 i od 321 do 323 godzin, dla oddziałów zasadniczej szkoły zawodowej od 137 do 
142, od 136 do 140 i od 130 do 138 godzin, a dla oddziałów technikum od 332 do 358, od 487 do 504 i od 482 do 495 
godzin. 

43  Dz.U. poz. 204 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
matematyki. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały realizację 
podstawy programowej i przyjętych w ZSP programów nauczania. Zapewniały także 
bezpieczeństwo i higienę osób przebywających na terenie Szkoły. Organizacja procesu 
nauczania była zgodna z przepisami oświatowymi oraz zasadami higieny nauczania w tym 
zakresie. Oferta zajęć pozalekcyjnych z matematyki była adekwatna do zdiagnozowanych 
potrzeb uczniów. Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła przekroczenia maksymalnej 
liczby uczniów na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach rozwijających 
uzdolnienia  

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki 

Zespół Szkół, w okresie objętym kontrolą, rozpoznawał i diagnozował potrzeby uczniów 
w zakresie organizacji i procesu nauczania matematyki, ewentualnych problemów w tym 
zakresie oraz podejmował działania w celu usprawnienia procesu nauczania matematyki. 
Każdorazowo po przeprowadzonej diagnozie sporządzany był dokument, uwzględniający 
wnioski do dalszej pracy. Wyniki analizy omawiane były na zebraniach Komisji 
Matematycznej, z których sporządzano protokoły.  
Wyniki egzaminów gimnazjalnych z zakresu matematyki uczniów klas pierwszych, we 
wszystkich szkołach ZSP (technikum, liceum, zsz/branżowa szkoła I stopnia), były 
corocznie poddawane analizie.  
Dla wszystkich uczniów klas drugich liceum i klas trzecich technikum przeprowadzane 
były testy „W połowie drogi”, stanowiące pierwszą z prób przed właściwym egzaminem 
maturalnym z matematyki. Wyniki testów także poddawano analizie.  
Wszyscy uczniowie klas maturalnych Technikum nr 1 i III Liceum Ogólnokształcącego 
objęci byli próbnymi egzaminami maturalnymi z matematyki. Wyniki tych egzaminów 
poddawane były analizie ilościowej i jakościowej, którą sporządzali nauczyciele uczący 
matematyki.  
We wnioskach po analizie wyników egzaminów maturalnych (właściwych i próbnych) 
pojawiała się potrzeba organizowania zajęć dodatkowych (wyrównawczych), a także 
rozwijających umiejętności matematyczne dla poszczególnych uczniów, grupy uczniów 
bądź całych klas.  
W roku szkolnym 2015/2016 w ZSP przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, której 
przedmiotem były „Porażki na egzaminie maturalnym z matematyki w trzech ostatnich 
latach”. Wnioski z raportu wskazywały, że często przyczyny porażki na egzaminie 
maturalnym z matematyki leżą po stronie ucznia i wynikają z braku systematycznej pracy 
oraz nieodrabiania prac domowych. Nauczyciele matematyki zwracali uwagę na ważny 
zakres materiału, zapoznawali uczniów z różnymi typami zadań egzaminacyjnych 
zachęcali do udziału w zajęciach dodatkowych, szczególnie uczniów mających trudności 
w nauce. Wśród rekomendacji pojawiły się m. in. zachęcanie uczniów do systematycznej 
pracy na lekcji oraz odrabiania prac domowych.  

 (dowód: akta kontroli str. 215-227) 
Dyrektor poinformował, że we wnioskach po analizie wyników egzaminów maturalnych 
(właściwych i próbnych) pojawiała się potrzeba organizowania zajęć dodatkowych 
(wyrównawczych), a także rozwijających umiejętności matematyczne dla poszczególnych 
uczniów, grupy uczniów bądź całych klas. Szczegółowa analiza pozwalała również na 
wyciąganie wniosków dotyczących przyczyn powodzeń lub niepowodzeń na egzaminie. 
Nauczyciele matematyki, analizując wyniki jednostkowe, zestawiają je np. z frekwencją 
ucznia na zajęciach lekcyjnych, z wynikiem na egzaminie gimnazjalnym, z sytuacją 
losową czy rodzinną ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 230-231) 
Dyrektor poinformował, że Wicedyrektorzy w każdym miesiącu monitorują frekwencję 
uczniów na zajęciach (w tym na matematyce) i wyjaśniają przyczynę niskiej frekwencji 
z wychowawcą ucznia i z samym uczniem. Nie odnotowano przypadków, aby frekwencja 
ucznia na zajęciach z matematyki znacznie odbiegała od jego ogólnej frekwencji. Analiza 
frekwencji przeprowadzana jest na podstawie elektronicznych raportów, generowanych 
w dzienniku lekcyjnym.  

(dowód: akta kontroli str. 232-233) 

Ocena cząstkowa 
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W roku szkolnym 2014/2015 zespół ds. ewaluacji ZSP badał „Wpływ frekwencji na sukces 
edukacyjny ucznia”. Wnioski z ewaluacji problemowej wskazały m.in. na brak 
bezpośredniego wpływu frekwencji na wyniki egzaminów zewnętrznych.  
Zespól rekomendował, aby m.in.: na godzinach wychowawczych omawiać przyczyny 
opuszczania lekcji, zacieśniać współpracę szkoły z rodzicami, stawiać wymagania 
dotyczące systematyczności uczęszczania na zajęcia lekcyjne przy naborze do szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 256-263, 276-284) 
Dyrektor podał w wyjaśnieniach, że w szkole uczniowie z niską frekwencją są obejmowani 
opieką pedagoga szkolnego, a jeśli jest taka potrzeba to także psychologa szkolnego. 
Każdy z nauczycieli (w szczególności wychowawca), jeżeli zauważy jakieś niepokojące 
sygnały (w tym niską frekwencję na zajęciach), ma możliwość zgłoszenia ucznia do 
pedagoga szkolnego, który bada między innymi przyczynę niskiej frekwencji ucznia na 
zajęciach. Przeprowadza rozmowę z uczniem i podejmuje odpowiednie kroki, aby ten stan 
uległ poprawie. Skutki tych działań są często zadowalające i frekwencja ulega poprawie. 
Niestety nie zawsze jest to możliwe, szczególnie w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości 
rozmowy z uczniem, unikającym szkoły oraz stwierdza się brak zainteresowania lub 
niewydolność wychowawczą rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku dłuższej 
nieobecności ucznia szkoła zawiadamia rodziców o niskiej frekwencji, a w sytuacji braku 
spełniania obowiązku nauki informuje odpowiedni organ samorządowy o konieczności 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 233) 
Dyrektor monitorował potrzeby szkoleniowe nauczycieli, którzy w miesiącach październik-
listopad, poprzez wypełnianie zgłoszenia „Planowane formy doskonalenia” wyrażali 
potrzebę rozwoju poprzez różnego rodzaju kursy, formy doskonalenia, czy szkolenia. 
W planie nadzoru pedagogicznego dyrektor uwzględniał zgłaszane (w miesiącach maj – 
czerwiec) propozycje szkoleń od komisji przedmiotowych, w tym także komisji 
matematycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 236) 
Dyrektor poinformował, że wśród zgłaszanych propozycji najbardziej potrzebnym 
szkoleniem jest takie, które pozwoli nauczycielowi przekonać ucznia, co do jego 
możliwości, ustalić osiągalny cel, a więc wzbudzić jego motywację. Poza tym nauczyciele 
zwracają uwagę na konieczność doskonalenia w zakresie trudności wychowawczych,  
a także pracy z uczniem z różnymi trudnościami, jak i uczniem utalentowanym. 

(dowód: akta kontroli str. 235) 
W ZSP w każdym roku szkolnym wykorzystuje się wyniki egzaminów zewnętrznych: 
gimnazjalnych – podczas diagnozy w klasach pierwszych oraz przy porównaniu wyników 
„na wejściu i na wyjściu” i EWD oraz maturalnych – do szczegółowej analizy wyników 
egzaminu kończącego IV etap edukacyjny. 
W Technikum nr 1 i III Liceum Ogólnokształcącym corocznie poddaje się analizie wyniki 
egzaminów maturalnych. Analizę całościową egzaminów po sesjach w maju, czerwcu 
i sierpniu sporządza się w formie prezentacji multimedialnej, przedstawia i omawia na 
radzie pedagogicznej /załącznik do protokołu rady pedagogicznej/. Analizę całościową 
sporządza i przedstawia radzie pedagogicznej wicedyrektor, odpowiedzialna w szkole za 
organizację i przebieg egzaminów maturalnych. Szczegółową analizę wyników 
z poszczególnych przedmiotów zdawanych na maturze, w tym z matematyki, sporządzają 
nauczyciele w ramach prac zespołów przedmiotowych. Analizy wyników egzaminu 
z matematyki dokonują nauczyciele komisji matematycznej. Analiza ta ma charakter 
ilościowy i jakościowy. Każdorazowo sporządzany jest dokument, uwzględniający wnioski 
do dalszej pracy. Wyniki analizy omawiane są również na zebraniach nauczycieli 
matematyki, z których sporządza się protokoły.  

(dowód: akta kontroli str. 239, 243-252) 
Dyrektor podał w wyjaśnieniach, że szczegółowa analiza pozwala na wyciąganie 
wniosków dotyczących przyczyn powodzeń lub niepowodzeń na egzaminie. Nauczyciele 
matematyki, analizując wyniki jednostkowe, zestawiają je np. z frekwencją ucznia na 
zajęciach lekcyjnych, z wynikiem na egzaminie gimnazjalnym, z sytuacją losową czy 
rodzinną ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 231) 
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W roku szkolnym 2014/2015 zdawalność egzaminu maturalnego44 w liceum kształtowała 
się na poziomie 76,6%45, a w technikum na poziomie 90,4%46. W latach 2015/2016 
i 2016/2017 zdawalność egzaminu maturalnego wyniosła odpowiednio: dla liceum – 
75,0% i 82,1%47, dla technikum – 92% i 85%48. 

(dowód: akta kontroli str. 238) 
Analiza wyników z matematyki pięciu uczniów, którzy rozpoczynając naukę w ZSP, 
uzyskali najlepsze wyniki na egzaminach zewnętrznych wykazała, że trzech z nich przez 
cały cykl edukacyjny utrzymywało wysokie wyniki z matematyki, w tym również na 
egzaminie maturalnym49, jeden poprawił ocenę w ostatniej klasie50, a jeden utrzymywał 
niskie oceny przez cały cykl51. 
W przypadku pięciu uczniów, którzy rozpoczynając naukę w ZSP osiągnęło najsłabsze 
wyniki z matematyki na egzaminach zewnętrznych, jeden poprawił ocenę w ostatniej 
klasie cyklu edukacyjnego52 natomiast pozostali, pomimo udzielanego przez ZSP 
wsparcia, nadal uzyskiwali niskie wyniki z matematyki53. 

(dowód: akta kontroli str. 253) 
W okresie objętym kontrolą Dyrektor ZSP prawidłowo i skutecznie sprawował nadzór 
pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu kształcenia matematyki. Zgodnie 
z § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego, Dyrektor w terminie do 15 września przedstawiał na 
zebraniu rady pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego. W badanym okresie Dyrektor 
do 31 sierpnia przedstawiał na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru, zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia54. 
Nadzór pedagogiczny realizowany był przez Dyrektora m.in. poprzez następujące 
działania: 

 analizy organizacji i funkcjonowania szkoły, w tym frekwencji uczniów na zajęciach, 
poziomu realizacji programów nauczania i podstawy programowej oraz monitoring 
wyników w nauce, 

 obserwacje (hospitacje) zajęć obowiązkowych, w tym obserwacje pracy nauczycieli 
i pracy uczniów na lekcji (w latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 Dyrektor 
przeprowadził obserwacje 15 lekcji matematyki, 

 kontrole m.in. poprawności i terminowości uzupełniania dokumentacji szkolnej, zasad 
oceniania,  

 przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznych (w latach szkolnych 2014/2015-2017/2018, 
przeprowadzono łącznie pięć problemowych ewaluacji wewnętrznych), 

 wspomaganie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych. 
(dowód: akta kontroli str. 254-255) 

W wyniku prowadzonego nadzoru pedagogicznego stwierdzono m.in., że zaplanowane 
cele i główne założenia lekcji realizowane były prawidłowo, wszyscy nauczyciele 
prawidłowo i bez opóźnień realizowali przyjęte programy nauczania, zgodnie z przyjętymi 
rozkładami materiału, uczniowie byli oceniani systematycznie i zgodnie z zapisami 
statutowymi, z pojedynczymi odstępstwami od zasad przyjętych w szkole, nie zawsze 
nauczyciele informują uczniów o celach zajęć, nie wszyscy nauczyciele skutecznie 
motywują uczniów do nauki. 

(dowód: akta kontroli str. 263, 273-274, 311-394) 
W okresie objętym kontrolą organ prowadzący szkołę nie przeprowadzał kontroli 
w zakresie zapewnienia przez Dyrektora ZSP bezpiecznych i higienicznych warunków 

                                                      
44  Liczba uczniów przystępujących do egzaminu w stosunku do liczby uczniów uzyskujących świadectwo dojrzałości. 
45  Przy średniej wynoszącej: dla województwa mazowieckiego 91,0%, dla całego kraju 89,0%. 
46  Przy średniej wynoszącej: dla województwa mazowieckiego 68,0%, dla całego kraju 70,0%. 
47  Przy średniej wynoszącej odpowiednio: dla województwa mazowieckiego 90,0% i 90,0%, dla całego kraju 89,0% i 90,0%. 
48  Przy średniej wynoszącej odpowiednio: dla województwa mazowieckiego 78,0% i 77,0%, dla całego kraju 76,0% i 76,0%. 
49  Uczniowie uzyskiwali na koniec roku oceny bardzo dobre i dobre, a na egzaminie maturalnym osiągali wyniki między 86 

a 92%. 
50  Uczeń uzyskał na koniec klasy trzeciej ocenę dobry, a na egzaminie maturalnym osiągnął wynik 74%. 
51  Uczeń uzyskiwał na koniec każdego roku oceny niedostateczne, a na egzaminie maturalnym osiągnął wynik 68%. 
52  Z oceny niedostatecznej na dostateczną. 
53  Uczniowie przez cały cykl edukacyjny otrzymywali oceny niedostateczne, a na egzaminie maturalnym uzyskali wyniki 

między 16 a 32%.  
54  Dz.U. poz. 1270. Wcześniej zgodnie z §§ 21 ust. 1 i 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz.1324, ze zm.). 
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nauki, wydatkowania przekazanych szkole środków finansowych oraz zapewnienia 
w szkole warunków i wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej 
w zakresie matematyki.  

(dowód: akta kontroli str. 263) 
We wrześniu 2015 r. Mazowieckie Kuratorium Oświaty przeprowadziło w ZSP ewaluację 
całościową, którą objęto III Liceum Ogólnokształcące55. Ewaluacja wykazała m.in., że: 

 nauczyciele realizują podstawę programowa z wykorzystaniem zalecanych warunków 
i sposobów jej realizacji oraz umożliwiają uczniom kształtowanie najważniejszych 
umiejętności określonych w podstawie programowej; 

 wdrażanie wniosków z monitorowania i analizowania osiągnięć edukacyjnych uczniów 
przyczynia się do osiągania przez nich sukcesów (np. w konkursach), nie przekłada 
się natomiast na wzrost efektów uczenia się, o czym świadczą niskie wyniki egzaminu 
maturalnego w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych; 

 szkoła prowadzi badania wewnętrzne adekwatne do potrzeb, natomiast rzadko 
wykorzystuje wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki egzaminu maturalnego; 

 nauczyciele wykorzystują wnioski i rekomendacje z analiz wyników egzaminu 
maturalnego i ewaluacji wewnętrznej do planowania własnej pracy i podejmowania 
działań skierowanych do uczniów i rodziców; 

 Dyrektor zachęca nauczycieli do doskonalenia zawodowego, pracy zespołowej 
i wprowadzania zmian w procesie edukacyjnym, ale nauczyciele w niewielkim stopniu 
wykorzystują aktualna wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. 

(dowód: akta kontroli str. 261-262, 398-408) 
Dyrektor ZSP zgłosił zastrzeżenia56 do raportu z przeprowadzonej ewaluacji, stwierdzając 
m.in., że zastosowane narzędzia badawcze były nietrafne i nierzetelne. Mazowiecki 
Kurator Oświaty uznał te zastrzeżenia za bezzasadne57, a następnie pismem 
DSI.5530.8.2015.PB z 3 grudnia 2015 r. polecił58 opracowanie, w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania . 
Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia w III Liceum 
Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Siedlcach został 
zaakceptowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 11 stycznia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 262, 409-432) 
W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 zagadnienia procesu nauczania odnoszące się 
bezpośrednio lub mogące mieć wpływ na nauczanie matematyki nie były przedmiotem 
innych kontroli czy audytów. 

(dowód: akta kontroli str. 263) 

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

W Zespole Szkół rozpoznawano i diagnozowano potrzeby uczniów w zakresie 
organizacji i procesu nauczania matematyki oraz podejmowano działania w celu 
usprawnienia tego procesu. Dyrektor skutecznie sprawował nadzór pedagogiczny nad 
warunkami i organizacją procesu nauczania matematyki poprzez funkcjonujący w ZSP 
system diagnoz. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli59, wnosi o organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia w sprawie 
zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

                                                      
55  Ewaluacji poddano wszystkie wymagania dla szkoły ponadgimnazjalnej określone w załączniku do rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. poz. 1214). 
56  Pismem ZSP1.D.0940.1.3.2015 z 12 listopada 2015 r. 
57  Pismem DSI.5530.8.2015.PB z 20 listopada 2015 r. 
58  Pismem DSI.5530.8.2015.PB z 3 grudnia 2015 r. 
59  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, 
w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora 
Delegatury NIK w Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa,     grudnia 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: 
 

Grzegorz Odziemkowski  
główny specjalista k.p. 
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