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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Anna Ledzińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/116/2017  
z 4 września 2017 r. oraz nr LWA/121/2017 z 11 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie1,  
ul. Kobiałka 49, 03-044 Warszawa 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Bożena Smoczyńska, Dyrektor Szkoły 
(dowód: akta kontroli tom I str. 3-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Warunki i organizacja procesu nauczania w Szkole, w okresie objętym kontrolą3, sprzyjały 
rozwojowi wiedzy i kompetencji matematycznych uczniów. Nauczyciele matematyki 
posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu, a warunki lokalowe  
i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały realizację podstawy programowej i przyjętych 
programów nauczania oraz zapewniały bezpieczeństwo i higienę osób przebywających na 
teranie Szkoły. Organizacja procesu nauczania była zgodna z przepisami oświatowymi oraz 
zasadami higieny nauczania w tym zakresie. Oferta zajęć pozalekcyjnych z matematyki była 
zróżnicowana i adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb uczniów. Dyrektor Szkoły 
monitorowała i analizowała organizację szkoły i osiągnięcia uczniów z matematyki, 
wykorzystując wnioski z analiz do usprawnienia działania placówki. Wyniki egzaminów 
zewnętrznych z matematyki kształtowały się znacznie powyżej średniej krajowej oraz 
średniej dla dzielnicy Białołęka i Warszawy. Dyrektor skutecznie sprawowała nadzór 
pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu nauczania matematyki. Stwierdzona 
nieprawidłowość, dotycząca przekroczenia maksymalnej liczby uczniów na zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych, nie miała wpływu na warunki i organizację procesu 
nauczania matematyki. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 

W latach szkolnych 2014/2015–2017/2018 Szkoła prowadziła zajęcia na trzech etapach 
edukacji: pierwszy, zwany również etapem edukacji wczesnoszkolnej, obejmował oddziały 

klasowe od I do III szkoły podstawowej, drugi  oddziały klasowe od IV do VI szkoły 

podstawowej (w roku szkolnym 2017/2018 od IV do VII) a trzeci  oddziały od I do III 
gimnazjum (w roku szkolnym 2017/2018 II i III). 
W okresie objętym kontrolą w Szkole zatrudnionych było łącznie 33 nauczycieli matematyki, 
w tym 23 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz 10 nauczycieli uczących 
matematyki na II i III etapie edukacyjnym. W roku szkolnym 2014/2015 zatrudnionych było 

                                                      
1  W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 Szkoła funkcjonowała pod nazwą Zespól Szkół nr 43 w Warszawie i obejmowała 

Szkołę Podstawową nr 31 w Warszawie oraz Gimnazjum nr 125 w Warszawie. W związku z reformą systemu oświaty  
i likwidacją gimnazjów, od roku szkolnego 2017/2018 oficjalna nazwa placówki to Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dalej Szkoła). 

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  Lata szkolne 2014/2015-2017/2018 (do czasu zakończenia kontroli, tj. 30 listopada 2017 r.) 

Ocena ogólna2 

Opis stanu 
faktycznego 
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22 nauczycieli uczących matematyki4 (17 na etapie edukacji wczesnoszkolnej i pięciu na 

pozostałych etapach), w 2015/2016  26 nauczycieli5 (20 na etapie edukacji 

wczesnoszkolnej i sześciu na pozostałych etapach), w 2016/2017  27 nauczycieli6 (20 na 

etapie edukacji wczesnoszkolnej i siedmiu na pozostałych etapach) i w 2017/2018  28 
nauczycieli7 (21 na etapie edukacji wczesnoszkolnej i siedmiu na pozostałych etapach).  
W okresie objętym kontrolą na jednego nauczyciela II etapu edukacji przypadało od 72 do 
89 uczniów, a na nauczyciela III etapu nauczania od 93 do 113 uczniów. Wszyscy 
nauczyciele posiadali kwalifikacje do nauczania matematyki 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 
nauczycieli8. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 9-29) 
W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 pięciu z 33 nauczycieli uczących matematyki 
podnosiło swoją wiedzę ogólną i zawodową z zakresu matematyki, w tym czterech z 10 
nauczycieli uczących matematyki na II i III etapie edukacyjnym i jeden z 23 nauczycieli 
nauczania wczesnoszkolnego. W omawianym okresie żaden z nauczycieli nie ukończył 
studiów lub studiów podyplomowych z zakresu matematyki. Jedynymi formami 
doskonalenia zawodowego z zakresu matematyki były szkolenia i warsztaty, które dotyczyły 
m.in. przygotowania egzaminów poprawkowych z matematyki, pracy z uczniami 
uzdolnionymi matematycznie podczas zajęć dodatkowych, wykorzystania ekonomii  
w nauczaniu matematyki, nauczania matematyki w nowym systemie edukacji oraz roli 
nauczyciela matematyki w zmieniającej się rzeczywistości.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 30-39) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że w związku z bardzo dobrymi wynikami uczniów 
z matematyki, sukcesami w konkursach matematycznych oraz wynikami ewaluacji 
wewnętrznej w zakresie nauczania matematyki nie było konieczne przeprowadzanie 
szkoleń z zakresu nauczania matematyki. Nauczyciele matematyki nie zgłaszali Dyrekcji 
potrzeb w tym zakresie.   

 (dowód: akta kontroli tom I str. 574) 
Zdaniem NIK istotne jest nie tylko posiadanie wiedzy, czy jej zdobycie w określonym okresie 
życia, ale jej ciągłe zdobywanie, ponieważ poszczególne dziedziny zawodowe się zmieniają 
i, chociażby z tego powodu, uzupełnianie kwalifikacji jest konieczne. 

W okresie objętym kontrolą prowadzono zajęcia lekcyjne: w 37 oddziałach klasowych  
w roku szkolnym 2014/2015; w 42 w 2015/2016;  w 44 w 2016/2017 i w 46 w 2017/2018. 
Najwięcej oddziałów klasowych liczył etap edukacji wczesnoszkolnej, tj. od 16 do 19 w roku 
szkolnym. W oddziałach tych uczyło się od 16 do 28 uczniów. W roku szkolnym 2017/2018, 
zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli9, liczba 
uczniów wynosiła nie więcej niż 25. Lekcje matematyki trwały średnio 5 godzin w tygodniu, 
jednak ich liczba i wymiar, zgodnie z podstawą programową, były uzależnione od decyzji 
nauczyciela i predyspozycji uczniów. Drugi etap edukacji liczył od 11 do 21 oddziałów w 
roku szkolnym, w których uczyło się od 21 do 29 uczniów. Tygodniowy wymiar matematyki 
wynosił 5 godzin, z wyjątkiem klas szóstych, które w latach szkolnych 2014/2015 i 
2015/2016 miały 6 godzin10 matematyki w tygodniu. W całym okresie objętym kontrolą 
najmniej oddziałów funkcjonowało na III etapie edukacji, tj. od 8 do 11 oddziałów w roku 
szkolnym, w których uczyło się od 21 do 31 uczniów. Tygodniowy wymiar matematyki 
wynosił od 4 do 6 godzin.   

                                                      
4  W tym: siedmiu posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, ośmiu nauczyciela mianowanego a siedmiu nauczyciela 

kontraktowego. 
5  W tym: 10 posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, siedmiu nauczyciela mianowanego a dziewięciu nauczyciela 

kontraktowego. 
6  W tym: 13 posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, pięciu nauczyciela mianowanego a dziewięciu nauczyciela 

kontraktowego. 
7  W tym: 13 posiadało stopień nauczyciela dyplomowanego, czterech nauczyciela mianowanego, 10 nauczyciela 

kontraktowego, a jedna osoba zatrudniona była na stanowisku stażysty. 
8  Dz.U. z 2015 r. poz. 1264. 
9   Dz. U. poz. 649 
10  Dodatkowa godzina była przeznaczona na seminaria z matematyki przygotowujące uczniów do sprawdzianu. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 40-46) 
W badanym okresie Szkoła posiadała trzy pracownie matematyczne. Analiza planów zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych 21 oddziałów klasowych II etapu edukacji w roku szkolnym 
2017/2018 wykazała, że nie wszystkie zajęcia matematyki odbywały się w pracowniach 
matematycznych. Sześć oddziałów klasowych nie miało zaplanowanych lekcji matematyki  
w pracowniach matematycznych, dziewięć miało takie zajęcia zaplanowane w mniej niż 
połowie lekcji matematyki w tygodniu, a sześć w więcej niż połowie lekcji matematyki  
w tygodniu. Cztery oddziały klasowe miały zaplanowane wszystkie lekcji matematyki  
w pracowniach matematycznych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 47) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, że taki stan wynikał z dużej liczby oddziałów klasowych 
funkcjonujących w roku szkolnym 2017/2018 (29 oddziałów na II i III etapie edukacji). 
Układając plan lekcji Szkoła starała się w pierwszej kolejności zapewniać dostęp do 
pracowni klasom VI-VII szkoły podstawowej i oddziałom gimnazjalnym. Dyrektor Szkoły 
dodała ponadto, że wszystkie sale, w których odbywają się lekcje matematyki, wyposażone 
są w komputery podłączone do Internetu, rzutniki i ekrany lub tablice multimedialne,  
co umożliwia wszystkim uczniom wykorzystanie e-podręczników oraz dodatkowych 
materiałów multimedialnych w trakcie lekcji, natomiast nauczyciele matematyki są 
wyposażeni w przenośne zestawy przyborów matematycznych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 596) 
Wszystkie oddziały klasowe III etapu edukacji w roku szkolnym 2017/2018 miały 
zaplanowane lekcje matematyki w pracowniach matematycznych, w tym dwa oddziały  
większość, a sześć wszystkie lekcje matematyki w tygodniu. Nauczanie matematyki na 
etapie edukacji wczesnoszkolnej odbywało się w klasach przeznaczonych dla oddziałów 
klasowych I-III szkoły podstawowej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 47) 
W wyniku przeprowadzonych oględzin czterech sal lekcyjnych, w których prowadzono 
zajęcia z matematyki stwierdzono, iż Szkoła zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty11, zapewniła uczniom możliwość korzystania 
z pomieszczeń do nauki matematyki wraz z niezbędnym wyposażeniem do realizacji 
podstawy programowej i przyjętych programów nauczania oraz zapewniła bezpieczne 
warunki nauczania12. Powierzchnia sal przypadająca na jednego ucznia wynosiła od 2,2 m2 
do 3,6 m2. Sale były czyste, dobrze oświetlone (zarówno światłem dziennym jak 
i sztucznym) i przewietrzone. Do użytku uczniów i nauczycieli były liczne pomoce 
dydaktyczne, w tym m.in.: komplety kątomierzy, linijek, cyrkli, zestawy figur płaskich 
i przestrzennych, tablice i plansze matematyczne. W dwóch z czerech sal poddanych 
oględzinom zamontowano tablice multimedialne podłączone z komputerem i posiadające 
dostęp do Internetu. Tablice umożliwiały narysowanie m.in.: siatki współrzędnych, figur, 
dokonywanie obliczeń, pisanie zadań, wyświetlanie filmów i zabaw matematycznych.  
W okresie przeprowadzania czynności kontrolnych Szkoła dysponowała dziewięcioma 
tablicami multimedialnymi, zainstalowanymi w ośmiu salach lekcyjnych, natomiast dwie 
kolejne tablice były w trakcie dostawy13. Zgonie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez 
NIK14, 85% uczniów stwierdziło, że nauczyciele matematyki wykorzystują w trakcie lekcji 
pomoce multimedialne, jednak w opinii 88% z nich nauczyciele najczęściej wykorzystają na 
lekcjach podręczniki papierowe. Natomiast 79% uczniów uważało, że może swobodnie 
zadawać pytania na lekcjach matematyki, natomiast tylko 17% nie nadąża ze zrozumieniem 
materiału omawianego na lekcjach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 48-66, 577; tom III str. 163-165) 
Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia  
27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

                                                      
11  Dz.U. z 2016 r. poz. 1943. Dalej ustawa o systemie oświaty. 
12  Pomieszczenia spełniały warunki techniczne i lokalizacyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.). 

13  Dwie tablice zostały przekazane Szkole przez Miasto Stołeczne Warszawę, jako wyposażenie po oddaniu nowego budynku 
szkoły, siedem tablic zostało sfinansowanych z budżetu Szkoły, natomiast dwie, na które oczekiwano, zostały sfinansowane 
z programu rządowego „Aktywna tablica”.   

14  W badaniu uczestniczyło 61 uczniów klas III gimnazjum. 
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kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół15, sale przeznaczone do prowadzenia 
zajęć edukacji wczesnoszkolnej były dostosowane do potrzeb uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej m.in. zostały wyposażone w ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów 
oraz miały wydzieloną część edukacyjną i rekreacyjną. Sale wyposażono w pomoce 
dydaktyczne odpowiednie dla edukacji wczesnoszkolnej16.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 48-66) 
W latach 2014-2017 Szkoła dokupiła, ze swoich środków, pomoce dydaktyczne 
wykorzystywane na zajęciach matematyki w łącznej kwocie 49,0 tys. zł, w tym gry i zabawy 
matematyczne, komplety brył i przyrządów do mierzenia oraz sprzęt multimedialny. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 578-593)  
W wyniku badania planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 oddziałów klasowych 
II i III etapu edukacji w roku szkolnym 2017/2018 stwierdzono, iż w 13 zbadanych 
oddziałach zajęcia rozpoczynano o stałej porze (± 1 godzina), natomiast w przypadku 
ośmiu w różnych porach dnia (różnica wynosiła od dwóch do trzech godzin). We wszystkich 
oddziałach klasowych godziny lekcyjne były równomiernie rozłożone pomiędzy 
poszczególne dni tygodnia. W planach lekcji dziewięciu oddziałów klasowych występowały 
dni, w których zaplanowano bezpośrednio po sobie zajęcia zdominowane przez pracę 
statyczną i wymagającą długotrwałej koncentracji (np. dwie godziny matematyki, 
matematyka i fizyka lub matematyka i chemia), natomiast w przypadku 18 z 29 oddziałów 
klasowych przewidziano lekcje matematyki po piątej godzinie lekcyjnej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 67-68) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, że problemy z równomiernym rozłożeniem zajęć 
matematyki w tygodniu wynikają z dużej liczby oddziałów klasowych funkcjonujących  
w Szkole na II i III etapie edukacji, ograniczonej liczby nauczycieli matematyki, fizyki i chemii 
oraz ponadprogramowej liczby godzin matematyki w tygodniu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 596-597) 
W okresie objętym kontrolą przerwy międzylekcyjne 10 minutowe były po pierwszej, trzeciej 
i czwartej godzinie lekcyjnej, 15 minutowe po drugiej i siódmej godzinie lekcyjnej, 
20 minutowa po szóstej lekcji i 25 minutowa po piątej lekcji. Po ósmej, dziewiątej i dziesiątej 
godzinie lekcyjnej była przerwa pięciominutowa. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 69) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że przerwy śródlekcyjne lekcyjne od 8 lekcji trwają 
po 5 minut ze względu na komfort uczniów i rodziców. Przy zachowaniu 10 minutowych 
przerw śródlekcyjnych, uczniowie uczęszczający do szkoły na drugą zmianę kończyliby 
zajęcia 15 minut później niż obecnie, tj. o 1740.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 597-598) 
NIK pragnie zauważyć iż w okresie objętym kontrolę zajęcia edukacji wczesnoszkolnej 
odbywały się w systemie dwuzmianowym, co uzasadniało potrzebę dłuższych przerw 
szczególnie miedzy ostatnimi godzinami lekcyjnymi.  

W wyniku oględzin (obserwacji) lekcji matematyki w pięciu oddziałach klasowych17 
stwierdzono, iż nauczyciele matematyki realizowali przyjęte programy nauczania i podstawę 
programową oraz założone cele lekcji. Wśród najczęściej stosowanych metod nauczania był 
wykład, praca indywidualna, wspólne rozwiazywanie zadań przy tablicy i omówienie 
sposobu wykonania zadania. W trakcie lekcji nauczyciele wykorzystywali pomoce 
dydaktyczne (przyrządy do kreślenia na tablicy, zestawów brył, modeli) oraz tablice 
multimedialne. Ocenianie uczniów było zgodne z przyjętymi kryteriami Wewnątrzszkolnego 
Systemu Oceniania. Wyniki ankiet NIK wskazują, iż w ocenie 62% uczniów nauczyciele 
obiektywnie oceniają wszystkich uczniów, 23% uważa, że nieobiektywnie, a 15% miało 
trudności w ocenie. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 70-99; tom III str. 163-165) 
W Statutach Szkoły wskazano podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej, 
do których należy m.in. organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów. Przez cały okres objęty kontrolą w Szkole obowiązywały wewnętrzne procedury 

                                                      
15  Dz.U. poz. 977 ze zm. 
16  Między innymi liczydła, liczmany, linijki, ekierki, cyrkle, zegar demonstracyjny, menzurki do odmierzania płynów, tablice 

matematyczne termometr, kalendarz. 
17  Obserwacje przeprowadzono w klasach V, VI, VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej18. Zgodnie z tymi procedurami, potrzeby uczniów 
w zakresie zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej z matematyki19 były rozpoznawane 
na bieżąco przez nauczycieli matematyki i wychowawców klas. Wychowawcy klas, po 
konsultacji z nauczycielami przedmiotów, do 30 września każdego roku, przedkładali 
Dyrektorowi Szkoły plany PPP dla uczniów swojej klasy, proponując konkretne formy 
i metody pomocy, które następnie były omawiane na radach pedagogicznych20. O potrzebie 
objęcia ucznia PPP informowano pisemnie rodzica, który miał możliwość zrezygnować 
z zaproponowanych form pomocy. Wyniki PPP były omawiane na radach pedagogicznych 
odbywających się w ciągu roku szkolnego. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 8, 100-154) 
W latach objętych kontrolą Szkoła oferowała różnorodną i adekwatną do potrzeb uczniów 
ofertę zajęć pozalekcyjnych z matematyki, umożliwiając udział m.in. w zajęciach 
ogólnodostępnych w celu rozwoju zainteresowań, zajęciach rozwijających uzdolnienia 
i zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. Zajęcia z matematyki organizowane dla ogółu 
uczniów w celu rozwoju ich zainteresowań i zagospodarowania wolnego czasu 
organizowano w formie kół matematycznych lub zajęć rozwijających zainteresowania 
z matematyki. Na zajęcia uczęszczało od trzech do 11 uczniów. W okresie objętym kontrolą 
prowadzono łącznie 11 takich zajęć, w tym: jedno dla trzech uczniów w roku szkolnym 
2014/2015; cztery dla 27 uczniów w 2015/2016; siedem dla 47 uczniów w 2016/2017.  
W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła nie zaplanowała i nie prowadziła zajęć z matematyki 
dla ogółu uczniów w celu rozwoju ich zainteresowań i zagospodarowania wolnego czasu.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 155-158) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, że w roku szkolnym 2017/2018 w związku ze zmianą 
interpretacji prawa, w szczególności art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
nauczyciela21, uległy modyfikacji zasady finansowania zajęć dodatkowych. Obecnie 
wszystkie godziny nauczania są dla nauczycieli płatne. W związku z powyższym Szkoła 
wystąpiła do organu prowadzącego i uzyskała finansowanie dodatkowych godzin 
przeznaczonych na realizację zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej (do których nie 
zaliczają się koła matematyczne). W połączeniu z liczbą godzin nauczania matematyki  
w poszczególnych oddziałach wypełniło to pensum nauczyciela matematyki do limitu  
27 godzin tygodniowo (1,5 etatu), nie wystarczyło natomiast na organizację zajęć  
z matematyki dla ogółu uczniów w celu rozwoju ich zainteresowań i zagospodarowania 
wolnego czasu. Pomimo poszukiwań, Szkole nie udało się zatrudnić kolejnego nauczyciela 
matematyki, co umożliwiłoby wystąpienie do organu prowadzącego o środki finansowe na 
organizację takich zajęć. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 598-599) 
Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych z matematyki uczęszczali uczniowie posiadający 
opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczące szczególnych 
uzdolnień z matematyki) lub uczniowie, którzy w opinii nauczycieli matematyki posiadali 
szczególne predyspozycje w nauce matematyki. Na zajęcia uczęszczało od 1 do 7 uczniów. 
W okresie objętym kontrolą prowadzono łącznie 12 takich zajęć, w tym w roku szkolnym: 
2014/2015 dwa zajęcia dla dwóch uczniów, 2015/2016 trzy zajęcia dla 10 uczniów, 
2016/2017 trzy zajęcia dla sześciu uczniów, 2017/2018 cztery zajęcia dla 19 uczniów.  
W zajęciach uczestniczyli m.in. uczniowie, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem  
(tj. średnią 4,75 i powyżej) oraz finaliści i osoby wyróżnione w konkursów przedmiotowych  
z matematyki. W okresie objętym kontrolą w Szkole nie było uczniów ze stypendium za 
osiągniecia z matematyki. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 159-162) 
W badanym okresie Szkoła uczestniczyła w Warszawskim Programie Wspierania 
Uzdolnionych „Wars i Sawa”. Uczniów uzdolnionych kierowano na dodatkowe zajęcia 

                                                      
18  Uregulowane w uchwale nr 163 Rady pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 31 w Warszawie z 8 października 2013 r., 

uchwale nr 159a Rady pedagogicznej Gimnazjum nr 125 z 9 października 2013 r. i uchwale nr 8 Rady pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 31 w Warszawie z 12 września 2017 r. 

19  Dalej PPP. 
20  Na radach pedagogicznych dot. PPP analizowano sporządzane przez wychowawców klas tabele planowania PPP oraz 

analizowano opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, proponując dla indywidualnie każdego ucznia 
formy pomocy w przypadku trudności w nauce matematyki lub zajęcia rozwijające w przypadku uczniów uzdolnionych 
matematycznie. 

21  Dz.U. z 2017 r. poz. 1189. 
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z matematyki organizowane w ramach zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
przygotowywano do konkursów przedmiotowych oraz oferowano zajęcia pozaszkolne 
służące rozwojowi ich zainteresowań m.in. na Politechnice Warszawskiej (udział 
w warsztatach i wykładach z przedmiotów ścisłych), w Szkole Głównej Handlowej 
(„Akademia Młodego Ekonomisty”), na Uniwersytecie Warszawskim (cykl zajęć 
„Matematyka dla Ciekawych Świata”). Uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Szkoła 
Giełdowa” organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych i warsztatach „Zrozumieć 
Statystykę” organizowanych przez GUS. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 163-178,  598-599) 
Na zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki uczęszczali zarówno uczniowie 
posiadający opinie lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, jak i uczniowie, 
którym Szkoła z własnej inicjatywy zaproponowała pomoc w tym zakresie. Zajęć 
prowadzono w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub terapii pedagogicznej 
z matematyki. Zajęcia liczyły od jednego do 12 uczniów.  W okresie objętym kontrolą 
przeprowadzono łącznie 43 takie zajęcia, w tym w roku szkolnym: 2014/2015 sześć zajęć 

dla 34 uczniów, 2015/2016 dziewięć zajęć dla 56 uczniów, 2016/2017  13 zajęć dla 66 

uczniów, 2017/2018  15 zajęć dla 107 uczniów. 
(dowód: akta kontroli tom I str. 179-188) 

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (rozwijające uzdolnienia 
i dydaktyczno-wyrównawcze), z wyjątkiem przypadków prowadzenia zajęć dla grup 
większych niż osiem osób, były prowadzone zgodnie z rozporządzeniami w sprawie zasad 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej22. Nauczyciel prowadzący ww. zajęcia 
posiadali wymagane prawem kwalifikacje. Wszystkie zajęcia były dla uczniów bezpłatne, 
trwały 45-minut23 i odbywały się w godzinach umożliwiających udział jak największej liczbie 
uczniów24. Kontrola nie wykazała różnic w uzyskiwanych ocenach z matematyki między 
uczniami uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, a uczniami niekorzystających 
z zajęć. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 10-29, 155-188, 600) 
W okresie objętym kontrolą nie było uczniów zdających egzamin poprawkowy z matematyki. 
W roku szkolnym 2014/2015 uczeń pierwszej klasy gimnazjum nie otrzymał promocji do 
kolejnej klasy z powodu uzyskania oceny niedostatecznej z trzech przedmiotów (biologia, 
chemia, matematyka). Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych25 
uczeń nie mógł przystąpić do egzaminów poprawkowych i w roku szkolnym 2015/2016 
rozpoczął naukę w innej szkole. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 208) 
Uczniowie posiadający w okresie objętym kontrolą opinie wydane przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, które w diagnozie lub zaleceniach odnosiły się do trudności 
w nauce matematyki, uzyskali pomoc w kolejnych latach szkolnych poprzez m.in. 
uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, oraz terapię pedagogiczną26. 
Nauczyciele prowadzący zajęcia i terapię poinformowali, iż w efekcie pomocy udzielonej 
przez Szkołę uczniowie uzyskiwali pozytywne oceny na sprawdzianach z matematyki 
promocje do następnych klas. Dzięki zajęciom rozwijającym uzdolnienia zwiększyła się 
liczba uczestników konkursów matematycznych, którzy otrzymują wyróżnienia. Badanie 
ankietowe NIK wykazało, że 59% uczniów lubi chodzić na lekcje z matematyki, a 77% nie 
opuściło lekcji w Szkole z powodu lęku przed matematyką.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 213-229; tom III str. 163-165) 

                                                      
22  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). 

23  Z wyjątkiem zajęć z terapii pedagogicznej, które trwały 60 minut. 
24  Zajęcia odbywały się najczęściej na pierwszej, siódmej, ósmej i dziewiątej lekcji. 
25  Dz.U. poz. 1534. 
26  Badaniem objęto 13 z 26 uczniów posiadających opinie (24) lub orzeczenia (2) wydane przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne dotyczące matematyki. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 w Szkole uczyło się ogółem 223 uczniów  
z opiniami (209) i orzeczeniami (14) wydanymi przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
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W okresie objętym kontrolą, dwóch uczniów Szkoły zostało objętych indywidualnym 
programem nauczania z matematyki27. W obydwu przypadkach, zgodnie z art. 66 ust. 1 
ustawy o systemie oświaty, wniosek w zakresie indywidualnego programu nauki złożyli 
rodzice uczniów, dyrektor szkoły wyraziła zgodę na objecie uczniów indywidualnym 
programem nauczania po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie mieli przydzielonego nauczyciela-opiekuna, który 
opracował dla nich indywidualne programy nauki, zakładające realizację treści 
wykraczających po za podstawę programową z matematyki, w trakcie jednej dodatkowej 
godziny zajęć indywidualnych. W okresie objętym kontrolą nie było wniosków 
o indywidualny tok nauczania i nie odmówiono udzielenia zezwolenia na indywidualny 
program nauczania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 230-248) 
W badanym okresie uczniowie Szkoły uczestniczyli w sześciu konkursach organizowanych 
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty i w trzech Olimpiadach Matematycznych 
organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Łącznie 
w konkursach uczestniczyło 261 uczniów, średnio 29 uczniów w jednym konkursie. W roku 
szkolnym 2014/2015 jeden uczeń uzyskał tytuł laureata Konkursu matematycznego dla 
uczniów szkół podstawowych Województwa Mazowieckiego, a w roku szkolnym 2016/2017 
jedna uczennica została finalistką tego konkursu. W okresie objętym kontrolą 591 uczniów 
gimnazjum i szkoły podstawowej brało udział w międzynarodowym konkursie 
matematycznym „Kangur matematyczny”, z czego 87 uzyskało wyróżnienia, dziewięciu tytuł 
finalisty i dwóch tytuł laureata. Uczniowie biorący udział w konkursach uczęszczali na 
zajęcia rozwijające z matematyki lub na spotkania przygotowujące do konkursu, na których 
rozwiązywali testy i zadania typowe dla danej formy konkursowej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 249-261) 
Programy nauczania28 i podręczniki matematyki, obowiązujące w Szkole w okresie objętym 
kontrolą, zostały dopuszczone do użytku zgodnie z art. 22a i 22ab ustawy o systemie 
oświaty, tj. m.in. uzyskały pozytywną opinię rady pedagogicznej, a w przypadku szkolnego 
zestawu podręczników również rady rodziców. Dyrektor szkoły co roku podawał do 
publicznej wiadomości zestawy podręczników, materiałów edukacyjnych i materiały 
ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym. Szkolne zestawy programów 
nauczania uwzględniały w całości podstawy programowe kształcenia ogólnego ustalone w 
przepisach prawa dla danego etapu edukacyjnego oraz umożliwiały dostosowanie lekcji 
matematyki do indywidualnych potrzeb uczniów29. Programy stanowiły gotowe opracowania 
przygotowane przez wydawnictwa oświatowe. Na ich podstawie nauczyciele przygotowywali 
tzw. plany wynikowe, które uwzględniały czas, formy i metody realizacji programu w 
kontekście poziomu wiedzy uczniów danej klasy. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 262-401) 
Analiza dzienników lekcyjnych, oddziałów klasowych wybranych do kontroli, wykazała, że 
nauczyciele zrealizowali treści zawarte w przyjętych w programach nauczania 
z matematyki30. Liczba godzin planowanych i zrealizowanych z matematyki na II i III etapie 
edukacji, w wybranych do kontroli oddziałach, 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 publicznych31. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 402-404) 

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

                                                      
27  Pierwszy uczeń w klasie 5 i 6 szkoły podstawowej w latach szkolnych 2016/2017-2017/2018, drugi w klasie 5 szkoły 

podstawowej w roku szkolnym 2017/2018. 
28 W okresie objętym kontrolą, w ramach edukacji wczesnoszkolnej obowiązywały następujące programy nauczania: „Nasz 

Elementarz” wydawnictwa MEN z 2014 r., „Tropiciela” wydawnictwa WSiP, „Razem w szkole. Program edukacji 
wczesnoszkolnej.”  wydawnictwa WSiP, „Szkoła na miarę” wydawnictwa Nowa Era, „Nasza Szkoła” wydawnictwa MEN i 
„Szkolni Przyjaciele. Matematyka kl. I” wydawnictwa WSiP. Na drugim etapie edukacji obowiązywał program „Matematyka 
wokół nas” dla Klas IV-VI szkoły podstawowej, wydawnictwa WSiP i „Matematyka z plusem” GWO. Na trzecim etapie 
edukacji obowiązywał program Matematyka wokół nas” dla klas 1-3 gimnazjum, wydawnictwa WSiP,  

29  W programach oznaczono treści stanowiące część obowiązkową, wynikającą z podstawy programowej oraz część 
dodatkową rozszerzającą podstawę programową.   

30  Oprócz obowiązującej podstawy programowej nauczyciele prowadzili lekcje powtarzające i podsumowujące opanowane 
zagadnienia oraz organizowali gry i zabawy matematyczne (szczególnie na II etapie edukacyjnym). 

31  Dz.U. poz. 204 ze zm.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W okresie objętym kontrolą w przypadku 11 z 43 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Szkoła 
przekroczyła maksymalną liczbę ośmiu uczniów mogących uczęszczać w tego typu 
zajęciach (grupy liczyły 9-12 uczniów), co był niezgodne z § 10 rozporządzenia MEN z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz § 15 rozporządzenia MEN z dnia 
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 179-188) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że przekroczenie maksymalnej liczby ośmiu 
uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych wynikało  
z niewystarczającej liczby nauczycieli matematyki. Szkoła podejmował próby zatrudnienia 
dodatkowych nauczycieli, jednak bez powodzenia. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że 
zwiększoną liczbę uczniów w grupie, stanowić mogą uczniowie, którzy potrzebowali 
okresowej pomocy w opanowaniu materiału (np. mieli przejściowe problemy w opanowaniu 
niektórych partii materiału, trudności spowodowane długą nieobecnością w szkole).  

(dowód: akta kontroli tom I str. 600) 

W ocenie NIK, chociaż przepisy nie zabraniają nauki w systemie zmianowym, to jednak 
zmianowości w nauce szkolnej nie należy, z wielu powodów32, traktować jako stan 
pożądany, a raczej, jako zaledwie tolerowany. Należałoby zatem dążyć do systemu 
jednozmianowego. 

W okresie objętym kontrolą Szkoła zapewniła właściwe warunki organizacyjne procesu 
nauczania matematyki. Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do 
nauczania tego przedmiotu, a warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały 
realizację podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Organizacja 
procesu nauczania była zgodna z przepisami oświatowymi. Szkoła zapewniła zróżnicowana 
i adekwatną do potrzeb uczniów ofertę zajęć pozalekcyjnych z matematyki. Stwierdzona 
nieprawidłowość, dotycząca przekroczenia maksymalnej liczby uczniów na zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych, nie miała wpływu na warunki i organizację procesu 
nauczania matematyki. 

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki 

Szkoła, w okresie objętym kontrolą, rozpoznawała i diagnozowała potrzeby uczniów 
w zakresie organizacji i procesu nauczania matematyki, ewentualnych problemów w tym 
zakresie oraz podejmowała działania w celu usprawnienia procesu nauczania matematyki.  
W przypadku uczniów gimnazjum, działania w tym zakresie przeprowadzano już na etapie 
naborów do klas pierwszych, udostępniając ankietę umożliwiającą zadeklarowania chęci 
zwiększenia liczby godzin z matematyki w tygodniu. W wyniku analiz zapotrzebowania 
kandydatów, Szkoła utworzyła w roku szkolnym 2014/2015 jedną klasę matematyczno-
informatyczną (klasa A), w roku szkolnym 2015/2016 dwie klasy (klasa A i D), a w roku 
szkolnym 2016/2017 trzy (klasy: B, C, D).  
Dalsze diagnozy potrzeb uczniów w zakresie organizacji i procesu nauki matematyki 
przeprowadzano poprzez organizacje na początku roku szkolnego testów diagnostycznych 
w oddziałach klasowych rozpoczynających naukę na II i III etapu edukacji. Celem testów 
było ustalenie poziomu opanowania umiejętności i wiedzy matematycznej z wcześniejszego 
etapu edukacji. Wyniki testów diagnostycznych były analizowane, dokumentowane w formie 
sprawozdań, a wnioski z analiz wykorzystywane w bieżącej pracy z uczniami na lekcjach 
i zajęciach pozalekcyjnych. W gimnazjum dwa razy do roku przeprowadzano testy 
semestralne z matematyki, a w klasach III dodatkowo dwa egzaminy próbne z matematyki. 
Wyniki testów semestralnych i egzaminów próbnych były analizowane i omawiane na 
posiedzeniach rad pedagogicznych, a wnioski z analiz wdrażano w ramach bieżącej pracy 
z uczniami np. organizując lekcje powtarzające konkretne bloki tematyczne. W okresie 
objętym kontrolą szczegółowym analizom poddawano również wyniki sprawdzianów 
szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych. Pisemne sprawozdania w tym zakresie były 

                                                      
32  M.in.: organizacyjnych, np. w rodzinach wielodzietnych (jedno dziecko na jedną zmianę a drugie na inną), niejednakowej 

zdolności do koncentracji (np. o 815 i o 1615) itd. itp.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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omawiane na posiedzeniach rad pedagogicznych. Szczególne potrzeby uczniów były 
również analizowane przez zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej33. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 531-561; tom II str. 1-170) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż diagnozy potrzeb uczniów oraz konieczność zmiany 
organizacji szkoły w zakresie nauczania matematyki wynikały również z bieżących rozmów 
z uczniami i ich rodzicami, z których wynikało, iż istnieje duże zainteresowanie rozwijaniem 
wiedzy matematycznej. 

(dowód: akta kontroli I str. 531) 
W konsekwencji prowadzonych diagnoz i analiz oraz monitoringu osiągnieć uczniów 
z matematyki, w okresie objętym kontrolą we wszystkich klasach IV-VI szkoły podstawowej 
zwiększono liczbę godzin matematyki z czterech godzin w tygodniu do pięciu, a w latach 
szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w klasach VI do sześciu godzin w tygodniu34. W wyniku 
podjętych działań uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej z części matematycznej 
sprawdzianu szóstoklasistów z 2015 r. i 2016 r. uzyskali średni wynik 78,7% i 73,2% 
punktów możliwych do zdobycia, tj. znacznie powyżej średniej krajowej (o 17,7 i 17,2 punktu 
procentowego) i powyżej średniej dla Warszawy (o 5,3 i 4,1 punktu procentowego). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 42-44, 209, 211; tom II str. 1-12) 
W gimnazjum Szkoła zwiększyła liczbę klas z dodatkową godziną matematyki w tygodniu. 
W roku szkolnym 2014/2015 r. było ich trzy, w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 po 
sześć, a w roku szkolnym 2017/2018 pięć. W klasach III gimnazjum, podobnie jak w klasach 
VI szkoły podstawowej, wprowadzono seminaria z matematyki przygotowujące uczniów do 
egzaminu gimnazjalnego. W roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono ewaluację 
wewnętrzną w obszarze edukacji matematycznej i przyrodniczej w gimnazjum, której celem 
było pozyskanie informacji o przebiegu i skuteczności działań Szkoły we wskazanym 
zakresie. Analiza dokumentacji wykazała, że Szkoła prowadziła skuteczne działania  
w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej. Wśród mocnych stron wskazano m.in. 
wysokie wyniku uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki, udział i sukcesy 
uczniów w konkursach przedmiotowych, stosowanie różnorodnych metod pracy przez 
nauczycieli matematyki. Jako słabe strony wskazano m.in. brak laureatów w konkursach 
matematycznych oraz fakt, iż nie wszyscy nauczyciele wspierają uczniów 
w przygotowaniach do konkursów. W roku szkolnym 2017/2018 zaplanowano 
przeprowadzenie ewaluacji dotyczącej podniesienia jakości edukacji matematycznej, 
przyrodniczej i informatycznej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 45-46; tom II str. 1-12, 391-407) 
W efekcie działań zaradczych wprowadzonych przez Szkołę poprawiono średnie wyniki 
egzaminów gimnazjalnych z matematyki z 61,6% punktów możliwej do zdobycia w 2014 r. 
do 66% w 2015 r., 69,5% w 2016 r. i 68,2% w 2017 r. Średnie wyniki egzaminów 
gimnazjalnych z matematyki w latach 2015-2017, podobnie jak wyniki sprawdzianu szóstych 
klas, były wyższe od średnich wyników w kraju (o 18 punktów procentowych w 2015 r., 20,5 
w 2016 r. i 21,2 w 2017 r.) i w Warszawie (o 6 punktów procentowych w 2015 r., 7,8  
w 2016 r. i 6,9 w 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli tom I str. 45-46, 210, 212) 
W okresie objętym kontrolą monitorowano poziom frekwencji uczniów na lekcjach, w tym 
na lekcjach matematyki, poprzez sprawdzanie przez nauczycieli obecności uczniów 
na lekcjach i comiesięczne podsumowywanie przez wychowawców nieobecności 
usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych uczniów. Analiza frekwencji była następnie 
omawiana przez wychowawców na zebraniach z rodzicami i na radach pedagogicznych. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w wyniku wyżej wymienionych działań nie zwrócono uwagi, by 
frekwencja uczniów na lekcjach matematyki budziła zastrzeżenia. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 538-539; tom II str. 174) 
W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 Dyrektor Szkoły powołała zespoły 
samokształceniowe nauczycieli przedmiotów ścisłych, w tym matematyki35. Zespoły co roku 

                                                      
33  Szerzej na str. 5-6 wystąpienia pokontrolnego. 
34  Jedna godzina matematyki była przeznaczona na tzw. seminaria z matematyki, na których powtarzano i utrwalano 

wiadomości z matematyki wymagane na sprawdzianie szóstych klas. W kolejnych latach szkolnych, w związku z likwidacją 
sprawdzianu klas szóstych zrezygnowano z seminariów matematycznych. 

35  W szkole podstawowej Zespół samokształceniowy matematyczno-informatyczno-przyrodniczy, a w gimnazjum Zespół 
samokształceniowy nauczycieli matematyki, informatyki, techniki. 
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monitorowały i kontrolowały wyposażenia sal lekcyjnych, pod kątem zapewnienia warunków 
niezbędnych do realizacji podstawy programowej matematyki. Informacje zwrotne 
dotyczące bieżących potrzeb były przekazywane Dyrektorowi Szkoły, który dokonywał 
zakupu niezbędnego wyposażenia. W wyniku wniosków zespołów w roku szkolonym 
2015/2016 utworzono nową pracownię matematyczną oraz doposażono sale w sprzęt 
multimedialny 

(dowód: akta kontroli tom I str. 545-546, 582-588) 
W celu diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli Dyrekcja Szkoły rozsyłała ankiety 
zainteresowania szkoleniami. Na bazie wyników ankiet opracowywano plany wspomagania 
nauczycieli. Dyrektor Szkoły poinformowała, że w związku z faktem, iż nauczyciele 
matematyki nie zgłaszali potrzeb szkoleniowych w zakresie nauczonego przez siebie 
przedmiotu oraz ze względu na wysokie kwalifikacje posiadane przez tych nauczycieli, nie 
planowano szkoleń dotyczących matematyki. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 485-504) 

Przeprowadzona w trakcie kontroli analiza wyników z matematyki 10 uczniów (po pięciu 
z II i III etapu edukacji), którzy rozpoczynając naukę w szkole, uzyskali najlepsze wyniki na 
egzaminach zewnętrznych wykazała, że uczniowie przez cały cykl edukacyjny utrzymywali 
wysokie wyniki z matematyki, w tym również na kolejnych egzaminach zewnętrznych36. 
Analiza wyników 10 uczniów (po pięciu z II i III etapu edukacji), którzy rozpoczynając naukę 
w szkole, uzyskali najsłabsze wyniki na egzaminach zewnętrznych wykazała, że połowie 
uczniów (trzech na II etapie edukacji i dwóch na III etapie edukacji) udało się poprawić 
wyniki z matematyki, natomiast druga połowa, pomimo pomocy udzielonej ze strony szkoły, 
nie podniosła wyników z matematyki. Wszyscy ww. uczniowie uczestniczyli w formach 
pomocy zaproponowanych przez Szkołę, tj. w zajęciach rozwijających uzdolnienia 
i w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 405-406) 
W okresie objętym kontrolą Szkoła z własnej inicjatywy monitorowała wiedzę i umiejętności 
uczniów, wykorzystując Edukacyjną Wartość Dodaną (EWD)37. Stosując metody 
statystyczne EWD, w celu ustalenia postępów w nauce uczniów, porównywano wyniki 
zewnętrznych egzaminów i sprawdzianów na początku i na końcu danego etapu edukacji38. 
Przez cały okres objęty kontrolą wyniki EWD wskazywały, na przyrost wiedzy i umiejętności 
uczniów z matematyki, co świadczy o tym, że Szkoła podejmowała w tym zakresie 
efektywne i skuteczne działania. Wyniki EWD były prezentowane i omawiane podczas rad 
pedagogicznych oraz opisywane w sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego Dyrektora 
Szkoły.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 407-484, 537-545) 
W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły prawidłowo i skutecznie sprawowała 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 pedagogicznego39, Dyrektor Szkoły, w terminie do 15 września, przedstawiała na 
zebraniu rady pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego. W badanym okresie Dyrektor 
Szkoły do 31 sierpnia przedstawiła na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru, zgodnie z § 26 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 342-375) 
Dyrektor Szkoły realizowała nadzór pedagogiczny m.in. poprzez: 

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

                                                      
36  Uczniowie uzyskiwali bardzo dobre i celujące oceny końcowe z matematyki, uczestniczyli w konkursach matematycznych, 

natomiast na egzaminach zewnętrznych osiągali wyniki między 85 a 100%. 
37  Jest to metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Edukacyjną wartością 

dodaną nazywa się także wskaźniki efektywności nauczania, obliczone za pomocą tej metody. Metoda ta opiera się na 
wykorzystaniu modeli statystycznych do szacowania postępów poczynionych przez uczniów podczas nauki na danym 
etapie edukacyjnym. 

38  W przypadku II etapu edukacji porównywano wyniki testu trzecioklasisty z sprawdzianem szóstych klas, a w przypadku  
III etapu edukacji wyniki sprawdzianu szóstych klas z wynikami egzaminu gimnazjalnego. 

39  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.). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/wiki/Egzamin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_statystyczny
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 obserwacje (hospitacje) zajęć obowiązkowych, w tym obserwacje pracy nauczycieli 
i pracy uczniów na lekcji (w latach szklanych 2014/2015-2016/2017 Dyrektor Szkoły 
przeprowadziła obserwacje 11 lekcji matematyki i 18 lekcji edukacji wczesnoszkolnej 
w zakresie matematyki) i obserwacje zajęć świetlicowych, 

 kontrole m.in. poprawności i terminowości uzupełniania dokumentacji szkolnej, zasad 
oceniania, pełnienia dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli,  

 przeprowadzanie ewaluacji wewnętrznych (w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017, 
przeprowadzono łącznie 16 ewaluacji wewnętrznych, w tym w toku szkolnym 2015/2016 
w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej w gimnazjum),   

 wspomaganie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych 
(„Specyfika funkcjonowania ucznia z zespołem Aspergera”, „Zagrożenia współczesnej 
młodzieży”, „Dziecko z cukrzyca typu 1 w placówkach oświatowych” itd.) 

Na radach pedagogicznych były omawiane raporty z ewaluacji oraz wnioski 
ze sprawowanego nadzoru. Zgodnie z wynikami nadzoru pedagogicznego nauczyciele 
prawidłowo wdrażali podstawę programową w zakresie swojego przedmiotu, często 
wykorzystywali pomoce dydaktyczne, w tym tablice multimedialne, ciekawie prezentowali 
uczniom nowy materiał do opanowania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 485-497; tom II str. 171-341, 376-453) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, że w ramach nadzoru pedagogicznego dokonywała analiz 
wpływu organizacji procesu nauczania matematyki na jakość pracy szkoły. W ich wyniku 
zaobserwowano miedzy innymi korelację pomiędzy zwiększeniem liczby godzin matematyki 
w tygodniu, a wynikami sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Dyrektor Szkoły dodała 
również, że nie badała wpływu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli 
matematyki i nauczania zintegrowanego na jakość zajęć z matematyki, ze względu na 
bardzo dobre wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych z matematyki.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 560) 
W okresie objętym kontrolą proces nauczania matematyki nie był przedmiotem kontroli, 
audytu lub ewaluacji zewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 561) 

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

Szkoła rozpoznawała i diagnozowała potrzeby uczniów w zakresie organizacji i procesu 
nauczania matematyki oraz podejmowała działania w celu usprawnienia tego procesu. 
Wyniki egzaminów zewnętrznych z matematyki w okresie objętym kontrolą kształtowały się 
powyżej średniej krajowej oraz średniej dla dzielnicy Białołęka i Warszawy. Dyrektor 
skutecznie sprawowała nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu 
nauczania matematyki poprzez system diagnoz. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli40, 
wnosi o organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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. 

                                                      
40  Dz.U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i 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  
Anna Ledzińska 
specjalista k.p. 
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