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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/027 – System awansu zawodowego nauczycieli 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Warszawie 

Kontroler Ilona Bożek, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/169/2017 
z 23 listopada 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Samochodowych1 ul. 25 czerwca 66, 26-600 Radom 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Stańczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych 
(dowód: akta kontroli str. 2.) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W latach 2015-2017 nauczyciele ZSS starający się o uzyskanie wyższego stopnia awansu 
zawodowego spełnili wymagania określone w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w prawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli3. Dyrektor ZSS zapewnił nauczycielom 
ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego warunki do spełnienia przez nich 
niezbędnych dla tego celu, określonych w przepisach wymagań. Postępowania w sprawie 
nadania nauczycielom stopni awansu zawodowego były prowadzone rzetelnie.  Uzyskane przez 
nauczycieli w ramach awansu zawodowego kompetencje wpływały na jakość procesu nauczania 
oraz na ich rozwój zawodowy. Wprowadzone zmiany do procesu nauczania były trwałe, m.in. po 
uzyskaniu awansu na wyższe stopnie zawodowe nauczyciele nadal kontynuowali przyjęte 
i wdrożone w okresie stażu zadania służące poprawie jakości pracy szkoły. Podtrzymywali oni 
swój wcześniejszy udział w zakresie prowadzenia nieobowiązkowych dla uczniów zajęć 
dodatkowych a także przygotowywania uczniów uzdolnionych do udziału w konkursach 
przedmiotowych lub zawodowych. Dyrektor Zespołu motywowała nauczycieli (w tym 
dyplomowanych) do dalszego rozwoju zawodowego uwzględniając przy ustalaniu dodatku 
motywacyjnego m.in. uczestnictwo nauczyciela w doskonaleniu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 
1. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu jest placówką oświatową prowadzoną przez 
Gminę Miasta Radom, podlegającą nadzorowi Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 
W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w skład Zespołu wchodziły dwie szkoły: technikum4 
i zasadnicza szkoła zawodowa5. Od 1 września 2017 r. w strukturze Zespołu wyodrębniono 
technikum i branżową szkołę I stopnia6. W roku szkolnym 2015/20167 w Zespole, 
w 26 oddziałach uczyło się łącznie 736 uczniów, w roku szkolnym 2016/2017 w 30 oddziałach 
693 uczniów, a na dzień 1 września 2017 r. w 31 oddziałach – 701 uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 3-25) 

                                                      
1  Dalej również: ZSS w Radomiu, Zespół lub 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 Dz. U. poz. 393, dalej: rozporządzenie w sprawie awansu. 
4 4-letnie w systemie dziennym na podbudowie gimnazjum. 
5 3-letnia w systemie dziennym na podbudowie gimnazjum. 
6 Powstała z przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej na mocy Uchwały nr 564/2017 Rady Miejskiej w Radomiu 

z 30 października 2017 r. 
7 Wg stanu na 1 września 2015 r. 
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W kontrolowanym okresie liczba nauczycieli zatrudnionych w Zespole zmalała ze 100 w roku 
szkolnym 2015/2016 do 91 w roku szkolnym 2017/20188. Największy udział w liczbie 
zatrudnionych nauczycieli (tj. 63% w 2015 r., 68,4% w 2016 r. i 73,6% w 2017 r.) mieli 
nauczyciele dyplomowani, których liczba wzrosła z 63 w roku szkolnym 2015/2016 do 76 w latach 
szkolnych 2016/2017 i 2017/2018. Liczba nauczycieli mianowanych zmalała z 17 w roku 
szkolnym 2015/2016 do 14 w roku 2016/2017 i do 12 w roku szkolnym 2017/2018. Stanowili oni 
odpowiednio 17%, 14,3% i 13,2% ogółu nauczycieli. W latach szkolnych 2015/23016 i 2016/2017  
było 12 nauczycieli kontraktowych, a w roku szkolnym 2017/2018 - dziewięciu. Liczba Nauczycieli 
stażystów kontrolowanym okresie również zmalała z ośmiu w roku szkolnym 2015/2016 do 
jednego w roku szkolnym 2017/20189. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016.2017 nie było 
nauczycieli bez stopnia awansu zawodowego, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 było ich 
dwóch.  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

2. W latach 2014/2015-2016/2017 staże na wyższy stopień awansu zawodowego ukończyło 
21 nauczycieli, w tym: siedmioro na stopień nauczyciela mianowanego i 14 na stopień 
nauczyciela dyplomowanego. Wszyscy uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres 
stażu. Z wnioskami o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela 
mianowanego wystąpiło sześciu nauczycieli. Wnioski o postępowanie kwalifikacyjne na stopień 
nauczyciela dyplomowanego złożyło 15 nauczycieli (w tym jeden, który zakończył staż w roku 
szkolnym 2013/2014). Wszyscy wnioskujący uzyskali stopnie awansu zawodowego, tj. sześciu – 
stopień nauczyciela mianowanego i 15 – stopień nauczyciela dyplomowanego.  

W pięciu przypadkach, pomimo zakończenia okresu stażu (w tym dwóch - na stopień nauczyciela 
mianowanego i trzech – na stopień nauczyciela dyplomowanego) i uzyskania pozytywnych ocen 
dorobku zawodowego, nauczyciele nie złożyli wniosków o wszczęcie postępowań odpowiednio 
egzaminacyjnych10 lub kwalifikacyjnych11 w tym samym roku, lecz w następnym roku szkolnym. 
Przyczyną zwłoki było w przypadku nauczycieli, którzy ukończyli staże na stopień nauczyciela 
dyplomowanego (2) wydłużenie okresu odbywania stażu z powodu nieobecności dłuższej  
niż 30 dni, co uniemożliwiło złożenie wniosku do organu sprawującego nadzór pedagogiczny 
w pierwszym terminie (tj. do 30 czerwca). W trzech przypadkach, pomimo terminowego 
zakończenia stażu, nauczyciele z przyczyn nieznanych Szkole złożyli wnioski z opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 28-29) 

Badanie szczegółowe przebiegu staży na wyższy stopień awansu zawodowego 10 losowo 
wybranych nauczycieli12 wykazało, że:  

 do staży dopuszczono nauczycieli po upływie wymaganego zgodnie z art. 9d ust. 4 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela13, okresu pracy po uzyskaniu 
poprzedniego stopnia awansu, tj. 2 lat w stosunku do nauczycieli przystępujących 
do stażu na stopień nauczyciela mianowanego albo roku w przypadku nauczycieli 
rozpoczynających staż na nauczyciela dyplomowanego; 

 nauczyciele dopuszczeni do stażu posiadali wykształcenie kierunkowe i przygotowanie 
pedagogiczne, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 KN;. 

 opracowane przez nauczycieli plany rozwoju zawodowego, zostały zatwierdzone przez 
Dyrektora ZSS z zachowaniem terminu określonego w § 3 ust. 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli14, tj. 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć; 

 zgodnie z art. 9c ust. 4 KN, nauczycielom odbywającym staż na stopień nauczyciela 
mianowanego przydzielono opiekunów stażu, którymi byli nauczyciele dyplomowani. 

(dowód: akta kontroli str. 45-55) 

W planach rozwoju zawodowego, trzej nauczyciele odbywający staż na nauczyciela 
mianowanego zaplanowali obserwację zajęć prowadzonych przez opiekunów i innych 

                                                      
8 W roku szkolnym 2016/2017 liczba ta wynosiła 98. Dane podane wg stanu na 31 września danego roku szkolnego. 
9 W roku szkolnym 2016/2017 było ich pięciu. 
10 Dotyczy awansu na stopień nauczyciela mianowanego. 
11 Dotyczy awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
12 Spośród 21 nauczycieli odbywających staże w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 wytypowano (proporcjonalnie do udziału 

w badanej populacji) trzech nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego i siedmiu – na stopień nauczyciela 
dyplomowanego. 

13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. Dalej: KN 
14 Dz. U. poz. 393. Dalej: rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
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nauczycieli. Jeden zrealizował po 10 obserwacji w każdym roku stażu, drugi po sześć, trzeci – po 
jednej. Pomimo nieplanowania prowadzenia zajęć „otwartych” dla innych nauczycieli, nauczyciele 
ci przeprowadzili takie zajęcia w liczbie od 6 do 18 w ciągu roku szkolnego. Nauczyciele 
dyplomowani, w ramach umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem planowali 
przeprowadzenie zajęć „otwartych” dla innych nauczycieli. Takich zajęć przeprowadzali w miarę 
potrzeb od 1 do 18 rocznie. Największą liczbę zajęć przeprowadzali nauczyciele praktycznej 
nauki zawodu. Jak wyjaśnił jeden z nauczycieli, zajęcia te odbywają się na salach warsztatowych, 
gdzie przeróżne przypadki uszkodzeń samochodów wymagają często konsultacji, szczególnie 
w sytuacjach trudnych. W takich zajęciach bierze udział kilku nauczycieli. Owocują one szybkimi 
naprawami, trafną diagnozą i poszerzaniem wiedzy wszystkich zainteresowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 56-56, 171-173) 

Nauczyciele brali udział w zaplanowanych formach doskonalenia, obejmujących szkoleniowe 
rady pedagogiczne, zespoły samokształceniowe nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących lub 
zawodowych, samodzielne studiowanie literatury, czasopism branżowych oraz konferencje, 
warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, szkolenia on-line. Nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu zdobywali dodatkowe uprawnienia, tj. kursy spawania blach, kursy dla diagnostów czy 
uprawienia egzaminatora egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Jeden 
nauczyciel odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego zaplanował ukończenie 
studiów doktoranckich i uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk technicznych, co zostało 
zrealizowane. Drugi, odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego, zaplanował 
ukończenie studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie. Oprócz nich, nauczyciel ten 
ukończył w okresie odbywania stażu kolejne studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.  

(dowód: akta kontroli str. 41-45, 74-79) 

Nauczyciele odbywający staż mieli możliwość korzystania ze wsparcia poradni psychologiczno-
pedagogicznej oraz z pomocy pedagogów szkolnych15, w sytuacjach wystąpienia problemów 
wychowawczych lub dydaktycznych. Opracowano w Zespole zasady współpracy wychowawców 
i nauczycieli z pedagogiem szkolnym, w zakresie opieki, edukacji, wychowania, profilaktyki 
i psychoedukacji rodziców. Ponadto nauczyciele brali udział w szkoleniowych radach 
pedagogicznych, których tematyka obejmowała zagadnienia pedagogiczno-psychologiczne. Były 
to m.in. „Dopalacze – profilaktyka, diagnoza i pomoc”16, „Jak z niemożliwego zrobić           
możliwe – czyli o indywidualizacji pracy z uczniem w praktyce”17 i „Praca z uczniem z chorobą 
przewlekłą. Aspekty prawne i wychowawcze w pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania”18. 

(dowód: akta kontroli str. 56-73, 114, 118, 120, 123, 217, 219-224, 243) 

Badanie dokumentacji trzech nauczycieli odbywających staże na stopień nauczyciela 
mianowanego wykazało, że realizowali oni wszystkie zadania określone w § 7 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, w szczególności brali udział w pracach 
rady pedagogicznej, współpracowali z samorządem uczniowskim, m.in. poprzez organizację 
uroczystości szkolnych, organizowali wycieczki klasowe, poszerzali swoją wiedzę poprzez udział 
w różnych formach doskonalenia zawodowego, samodzielnie analizowali akty prawa 
oświatowego oraz postępowania w sprawie nieletnich. Nauczyciele, poprzez swoją aktywność 
nabywali kompetencje określone w § 7 ust. 2 ww. rozporządzenia, m.in. umiejętność 
uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego 
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (poprzez pracę z uczniem 
zdolnym, obserwację uczniów z problemami rozwojowymi, rozmowy z rodzicami czy korzystanie 
z pomocy pedagoga), wykorzystywania techniki informatycznej do przygotowywania materiałów 
dydaktycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 74-75) 

Badanie dokumentacji siedmiu nauczycieli odbywających staże na stopień nauczyciela 
dyplomowanego wykazało, że realizowali oni wszystkie zadania określone w § 8 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. W szczególności, podnosili kwalifikacje 
zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia wewnętrzne 
i zewnętrzne), prowadzili dodatkowe zajęcia i warsztaty dla uczniów, korzystali z technologii 
informatycznej przy opracowywaniu materiałów dydaktycznych. 

                                                      
15 W ZSS zatrudnionych było dwóch pedagogów. 
16 Zorganizowane przez Małopolskie Centrum Profilaktyki w Krakowie w dniu 4 listopada 2015 r. 
17 Zorganizowane przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu w dniu 3 marca 2016 r. 
18 Zorganizowane przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w dniu 22 marca 2017 r. 
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Podejmowane działania pozwoliły na nabycie kompetencji określonych w § 8 ust. 2 
ww. rozporządzenia, m.in. umiejętność doskonalenia pracy własnej i uzyskania pozytywnych 
efektów pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, umiejętność 
badania postępów w nauce uczniów, pracę z uczniem słabym i zdolnym. Nauczyciele potrafili 
rozpoznać problemy edukacyjne lub wychowawcze oraz podjąć działania zmierzające do ich 
rozwiązania. 

 (dowód: akta kontroli str. 76-79) 

3. W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dyrektor i osoby sprawujące funkcje 
kierownicze przeprowadzali obserwacje zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli 
odbywających staże. Każdy nauczyciel podlegał takiej obserwacji trzykrotnie w okresie 
odbywania stażu. Obserwacje dokumentowane były na arkuszach obserwacji zajęć, w których 
oceniano m.in. zagadnienia z zakresu metodyki, organizacji zajęć, jak również sposób utrwalania, 
kontroli i oceny osiągnięć uczniów oraz zachowanie uczniów. Najczęstsze uwagi i zalecenia 
dotyczyły poprawy w zakresie zaangażowania uczniów w czasie zajęć. 

 (dowód: akta kontroli str. 31-39) 

Nauczyciele składali do dyrektora ZSS sprawozdania z realizacji stażu z zachowaniem terminu 
określonego w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, tj. w ciągu 30 dni 
od dnia zakończenia stażu. W odniesieniu do nauczycieli odbywających staże na stopień 
nauczyciela mianowanego, opiekunowie terminowo, tj. w ciągu 14 dni od dnia zakończenia stażu, 
przedstawiali dyrektorowi projekty oceny dorobku zawodowego. W każdym przypadku dyrektor 
zwracał się do rady rodziców o wydanie opinii na temat nauczyciela.  

(dowód: akta kontroli str. 80-89) 

Zgodnie z art. 9c ust. 6 KN, dyrektor ustalił pozytywne oceny dorobku zawodowego za okres 
stażu, w terminie 21 od dnia złożenia przez nauczycieli sprawozdań. W ocenach zamieszczono 
uzasadnienie wskazując przesłanki uznania spełniania przez ocenianych nauczycieli wymagań 
określonych dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, określonych 
odpowiednio w § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
Dyrektor ZSS wyjaśniła m.in., że podstawą ustalenia pozytywnych ocen były składane przez 
nauczycieli sprawozdania wraz z załączoną dokumentacją19 oraz własne obserwacje nauczycieli 
w okresie stażu, w szczególności w trakcie rad pedagogicznych, imprez okolicznościowych, 
spotkań z rodzicami podczas dni otwartych itp. 

(dowód: akta kontroli str. 80-100) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości 

Staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 
organizowane były z zachowaniem wymogów określonych w przepisach prawnych. Dyrektor ZSS 
zapewniła nauczycielom niezbędne warunki do przygotowania się do uzyskania takiego awansu. 
W szczególności nauczyciele, którzy ukończyli staże w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
realizowali wpisujące się w ich rozwój zawodowy formy kształcenia ustawicznego, brali udział 
w warsztatach szkoleniowych z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów, a także mieli możliwość korzystania ze wsparcia pedagogów szkolnych i poradni 
psychologiczno-pedagogicznej w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w ich pracy. 
W ramach dzielenia się wiedzą nauczyciele odbywający staże na nauczyciela dyplomowanego 
prowadzili lekcje otwarte dla innych nauczycieli, natomiast nauczyciele odbywający staże na 
nauczyciela mianowanego mieli możliwość obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez 
innych doświadczonych nauczycieli. Sprawozdania z realizacji planów rozwoju zawodowego były 
składane terminowo. Dyrektor ZSS rzetelnie dokonała ocen dorobku zawodowego nauczycieli, 
uzasadniając je faktycznym dorobkiem zawodowym nauczycieli, udokumentowanym w ramach 
czynności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.  

2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na działalność Szkoły 
1. W latach 2014/2015-2016/2017 w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
wyznaczony zespół ds. ewaluacji przeprowadzał ewaluacje wewnętrzne, których przedmiotem 

                                                      
19 Dyrektor wyjaśnił, że nie gromadzi tej dokumentacji, gdyż nie ma takiego obowiązku – jest ona przedstawiana każdorazowo komisji 

egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej. 
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były m.in. ocena realizacji wymagań pn. „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności 
określone w podstawie programowej” i „Respektowane są normy społeczne” (w roku szkolnym 
2014/2015), analiza egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
monitorowanie realizacji podstawy programowej w oparciu o dziennik lekcyjny, ewaluacja 
szkolnych programów nauczania (w roku szkolnym 2015/2016) oraz kształtowanie postaw 
i respektowanie norm społecznych (w roku szkolnym 2016/2017). Żadna z ewaluacji nie 
dotyczyła wpływu awansu zawodowego nauczycieli na jakość pracy szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 101-126) 

Przeprowadzone w kontrolowanym okresie kontrole zewnętrzne (25 kontroli, w tym jedna 
ewaluacja) nie obejmowały zagadnień związanych w wpływem awansu zawodowego nauczycieli 
na pracę szkoły. 

Przeprowadzona w roku 2015 przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę 
w Radomiu ewaluacja zewnętrzna obejmowała obydwie szkoły wchodzące w skład Zespołu. 
Ich przedmiotem były następujące obszary wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek20:  
- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej;  
- szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; 
- szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników 
sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 
oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.  
W raporcie z ewaluacji wskazano m.in., że w roku szkolnym 2015/2016 stwierdzono 
zaangażowanie nauczycieli w pracę dydaktyczną i wychowawczą, systematyczny udział 
w doskonaleniu zawodowym i podnoszenie przez nich kwalifikacji.  

 (dowód: akta kontroli str. 125-141) 

Dyrektor ZSS wyjaśnił m.in., że w wyniku awansu zawodowego nauczyciele zwiększają „kulturę 
organizacyjną i pedagogiczną”. Potrafią lepiej organizować pracę uczniów, lepiej kierują 
procesem uczenia i swoim rozwojem osobowym, efektywniej wykorzystują czas na lekcji. 
Podczas trwania stażu nauczyciele przystępowali do różnego rodzaju projektów np. w roku 
szkolnym 2015/2016 był to projekt pn. „Nauczyciel zawodu w teorii i praktyce”, „Dobry zawód 
lepsza przyszłość”, czy projekt „Młode Kadry”21. W jego ocenie, podczas stażu nauczyciel ma 
większą motywację do dalszego rozwoju, co ma wpływ na rozwój placówki w obszarach edukacji 
i pracy codziennej nauczycieli i uczniów. 

 (dowód: akta kontroli str. 142-144) 

2. Badanie w zakresie wpływu awansu zawodowego nauczycieli na jakość pracy szkoły 
przeprowadzono na próbie 11 nauczycieli (w tym dwóch mianowanych i 9 dyplomowanych)22, 
którzy, będąc zatrudnionymi w ZSS w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, uzyskali stopień 
awansu zawodowego i kontynuowali zatrudnienie w szkole w roku szkolnym 2017/2018. 

(dowód: akta kontroli str. 164-165) 

Dziewięciu nauczycieli dyplomowanych objętych analizą zadeklarowało w roku zakończenia 
stażu realizację 11 różnych działań23 skutkujących podniesieniem jakości pracy szkoły, natomiast 
w pierwszym roku szkolnym po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego realizowali 12 takich 
działań (część zadań było kontynuowanych np. wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu 
oceniania, prowadzenie fakultetów dla maturzystów, opracowanie programów nauczania 
przedmiotów zawodowych itp. oraz pojawiły się nowe działania tj. organizacja „Pikniku 
Naukowego” czy udział w pracach komisji ewaluacyjnej). W zakresie wdrożonych działań 
służących doskonaleniu pracy własnej24 nauczyciele dyplomowani zadeklarowali wdrożenie 
w roku zakończenia stażu działań polegających na udziale w różnego rodzaju formach 
doskonalenia zawodowego: przede wszystkim w szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach 

                                                      
20 Dz. U.  poz. 1214 
21 Projekt realizowany na podstawie umowy z firmą INTERCARS – dystrybutorem części samochodowych 
22 Do kontroli wytypowano wszystkich nauczycieli, którzy będąc zatrudnionymi w ZSS w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 
uzyskali stopień awansu zawodowego i kontynuowali zatrudnienie w szkole w roku szkolnym 2017/2018. 
23 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. Były to m.in. wdrażanie 

wewnątrzszkolnego systemu oceniania, prowadzenie fakultetów dla maturzystów, opracowanie programów nauczania przedmiotów 
zawodowych. 

24 Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
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i szkoleniach25, a także samodzielne pozyskiwanie wiedzy ze stron internetowych, analizę 
przepisów prawa. Działania te były kontynuowane w latach następnych.  

Siedmiu na dziewięciu nauczycieli dyplomowanych w ostatnim roku odbywania stażu ukończyło 
17 różnych form doskonalenia zawodowego, w tym kurs kierowników i opiekunów wycieczek, 
szkolenia na egzaminatora OKE, udział w konferencjach. Jeden nauczyciel ukończył studia 
II stopnia w roku szkolnym zakończenia stażu. W pierwszym roku po uzyskaniu stopnia awansu 
zawodowego czterech nauczycieli zadeklarowało ukończenie czterech kursów/szkoleń w tym 
szkolenie on-line, kurs na egzaminatora OKE (dwie osoby) i warsztaty doskonalenia 
zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.  

Sześciu nauczycieli dyplomowanych wykorzystywało technologie informacyjno-komunikacyjne 
w prowadzeniu od 32% do 70% wszystkich zajęć lekcyjnych zrealizowanych w II semestrze roku 
szkolnego zakończenia stażu i kontynuowali ich wykorzystanie na podobnym poziomie 
w następnych latach. 

Sześciu nauczycieli zadeklarowało przeprowadzenie 23 zajęć otwartych dla innych nauczycieli 
w roku szkolnym zakończenia stażu. Spośród nich trzech przeprowadziło łącznie 10 takich zajęć 
w pierwszym roku po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego, przy czym dwóch nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu wyjaśniło m.in., że zajęcia odbywające się w salach warsztatowych 
wymagają często bieżących konsultacji z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia 
praktyczne, co owocuje m.in. poszerzaniem wiedzy.  

Czterech nauczycieli wdrożyło w ostatnim roku szkolnym stażu działania edukacyjne 
lub wychowawcze (były to program wychowawczy klas i rozkłady materiału z języka angielskiego, 
języka rosyjskiego i fizyki, oraz przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z przedmiotów 
zawodowych i realizacja programu pn. „Poznajemy tajemnice najbliższej okolicy”), a spośród nich 
dwoje kontynuowało te działania w następnych latach. 

Trzech nauczycieli dyplomowanych wykonywało w roku szkolnych zakończenia stażu zadania 
dodatkowe będąc egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Zadania te kontynuowali 
w latach następnych. Dwóch innych nauczycieli w pierwszym i drugim roku po uzyskaniu stopnia 
awansu zawodowego wykonywało zadania egzaminatorów OKE.  

Zadania służące poszerzaniu zakresu działań szkoły wykonywało w roku szkolnym ukończenia 
stażu ośmiu z dziewięciu poddanych analizie nauczycieli dyplomowanych. Były to m.in. 
organizacja pikniku naukowego, wycieczki na targi motoryzacyjne, współorganizacja 
miedzywojewódzkiego turnieju mechaników sakochodowych, prowadzenie szkolnego koła 
Honorowych dawców krwi czy organizowane przez nauczyciela bibliotekarza spotkania autorskie, 
konkursy literackie i czytelnicze oraz turnieje szachowe. Działania te podejmowane były również 
w następnych latach szkolnych. 

Jeden z nauczycieli, jako inne znaczące osiągnięcia zawodowe wskazał zorganizowanie 
corocznie wycieczek zawodowych do zakładów produkujących samochody w Niemczech 
i Czechach. 

Spośród dziewięciu nauczycieli, sześciu prowadziło zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w wymiarze 
jednej godziny tygodniowo, zarówno w ostatnim roku odbywania stażu jak i w latach następnych. 
Żaden z nauczycieli nie wdrażał innowacji pedagogicznych, zarówno w ostatni roku szkolnym 
odbywania stażu jak i w pierwszym i drugim roku po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 166-193) 

Dwóch nauczycieli mianowanych brało udział w pracach organów szkoły26 zarówno w ostatnim 
roku stażu jak i w latach następnych. Jeden – będący nauczycielem praktycznej nauki zawodu, 
ukończył w ostatnim roku stażu 10 różnych form dokształcania, w tym siedem kursów 
zawodowych. W następnym roku szkolnym kontynuował doskonalenie odbywając sześć szkoleń 
zawodowych. Drugi nauczyciel – bibliotekarz ukończył w ostatnim roku stażu trzy formy 
doskonalenia zawodowego, a w następnych latach uczestniczył w cyklicznych spotkaniach sieci 
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy oraz innych kursach doskonalących. 

                                                      
25 M.in. na temat metod pracy wychowawczej, monitorowania procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z 
uwzględnieniem prawa oświatowego. 
26 Zgodnie z §7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 
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Nauczyciele zadeklarowali przeprowadzenie lekcji otwartych – po dwie lekcje w ostatnim roku 
stażu. W następnych latach prowadzili takie zajęcia – jeden w pierwszym roku po uzyskaniu 
stopnia awansu zawodowego – dwa wykłady, drugi – bibliotekarz przeprowadził w drugim roku po 
uzyskaniu stopnia awansu zawodowego cztery lekcje biblioteczne. 

Obydwaj nauczyciele prowadzili w ostatnim roku stażu zajęcia dydaktyczne uwzględniające 
potrzeby rozwojowe uczniów (po dwa działania) i kontynuowali je w następnych latach. 
Podejmowane w roku ukończenia stażu działania na rzecz potrzeb środowiska lokalnego 
tj. współpraca ze stowarzyszeniami, organizowanie spotkań autorskich były kontynuowane 
w latach następnych.  

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu wykorzystywał technologie informacyjno-komunikacyjne 
w 26% wszystkich zajęć przeprowadzonych zarówno w II semestrze ostatniego roku stażu jak 
i w roku następnym. Nauczyciel ten przeprowadził zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w wymiarze 
4 godzin tygodniowo w roku szkolnym ukończenia stażu, natomiast w roku następnym 
w wymiarze 3 godzin. Natomiast nauczyciel bibliotekarz zajęcia pozalekcyjne w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo przeprowadzał tylko w ostatnim roku stażu. Później ich nie kontynuował. 
Technologię informacyjno-komunikacyjną wykorzystał w okresie stażu tylko na jednej lekcji 
bibliotecznej. 

Nauczyciel przedmiotów zawodowych zarówno w ostatnim roku stażu jak i w roku następnym 
przygotowywał 9 uczniów do udziału w zawodach o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim, 
np. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, Międzywojewódzki Turniej Młodych 
Mechaników Samochodowych czy Olimpiada Techniki Samochodowej. Uczniowie ci zajmowali 
od 1 do 21 miejsca. Nauczyciel w ramach innowacji pedagogicznych opracował w ostatnim roku 
stażu spójny program nauczania praktycznej nauki zawodu dla klas szkoły zawodowej 
i technikum o specjalności elektromechanik. W następnym roku opracował taki program dla klas 
szkoły branżowej I stopnia. 

(dowód: akta kontroli str. 194-200) 

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

Po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego nauczyciele kontynuowali 
zadania realizowane w ostatnim roku stażu, co w ocenie NIK, pozytywnie wpłynęło na 
podniesienie jakości dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej Szkoły. Nauczyciele dyplomowani 
objęci analizą, w pierwszym roku szkolnym po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego 
kontynuowali realizację poszczególnych działań skutkujących podniesieniem jakości pracy 
szkoły. Większość nauczycieli dyplomowanych i mianowanych wykorzystywała podczas zajęć 
lekcyjnych technologie informacyjno-komunikacyjne na poziomie od 26% do 70% wszystkich 
zajęć lekcyjnych. Nauczyciele prowadzili zajęcia dodatkowe dla uczniów, m.in. przygotowujące 
uczniów do konkursów. Wszyscy uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego 
zarówno w ostatnim roku stażu jak i w latach następnych.  

3. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju i awansu 
zawodowego 

1.  Dyrektor ZSS corocznie ustalała plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
określając w roku szkolnym 2016/2017 jako główny cel wzrost efektywności pracy szkoły 
i podwyższanie kwalifikacji nauczycieli. Podstawowymi kierunkami doskonalenia były: 
podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
doskonalenie organizacji pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego. 

(dowód: akta kontroli str. 201-208) 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że określając potrzeby szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli pod uwagę brano wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, priorytety Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty, a także wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, ewaluacji 
wewnętrznej, czy propozycje zgłaszane przez nauczycieli na początku każdego roku szkolnego. 
Przykładem jest szkolenie w roku szkolnym 2015/2016 w zakresie prowadzenia elektronicznego 
dziennika lekcyjnego, którego konieczność przeprowadzenia wynikała ze stwierdzenia 
problemów nauczycieli w tym zakresie. W roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano szkolenie nt. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

9 

pierwszej pomocy przedmedycznej, gdyż w szkole coraz częściej zdarzały się przypadki różnego 
rodzaju urazów wśród uczniów, a także szkolenie nt. „Praca z uczniem z chorobą przewlekłą”, 
gdyż ewaluacja wewnętrzna w roku poprzednim wykazała, że w szkole coraz częściej uczniami 
są dzieci i młodzież z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami.  

(dowód: akta kontroli str. 243, 257-260) 

Organizując doskonalenie nauczycieli, Szkoła korzystała z dostępnych ofert. Były to przede 
wszystkim szkolenia organizowane przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
(RODON), Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (MSCDN), Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną (w tym zakresie głównie korzystali pedagodzy szkolni). Ponadto 
korzystano z akcji szkoleniowych organizowanych przez takie podmioty jak: Policja, Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W odniesieniu do nauczycieli przedmiotów zawodowych 
Dyrektor zawarł z jednym z dystrybutorów części samochodowych umowę o współpracy, 
na mocy której firma (lub podmioty z nią współpracujące) organizowała szkolenia produktowo-
techniczne dla uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem m.in. sprzętu nieodpłatnie użyczonego 
szkole.  

(dowód: akta kontroli str. 209-224, 243, 257-260) 

W roku szkolnym 2015/2016 na 100 zatrudnionych nauczycieli 87 uczestniczyło w różnych 
formach doskonalenia zawodowego, a w roku szkolnym 2016/2017 na 98 nauczycieli 
w doskonaleniu uczestniczyło 91 nauczycieli. Ukończone formy doskonalenia to: kursy, szkolenia 
i warsztaty oraz szkoleniowe rady pedagogiczne, których zorganizowano sześć (dwie w roku 
szklonym 2015/2016 i cztery w roku szkolnym 2016/2017). Nauczyciele korzystali 
z warsztatów/szkoleń finansowanych ze środków publicznych, tj. organizowanych przez RODON 
(środki organu prowadzącego) lub MSCDN (środki województwa mazowieckiego) oraz ze 
środków szkoły. Nauczyciele przedmiotów zawodowych odbywali szkolenia w ramach 
ww. umowy o współpracy. Nauczyciele, którzy nie uczestniczyli w żadnej z form doskonalenia byli 
zatrudnieni w niepełnym wymiarze i ZSS nie był ich placówką macierzystą.  

(dowód: akta kontroli str. 209-224) 

Szczegółowe badanie dotyczące dziewięciu nauczycieli uczestniczących w kolejnych latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w stażach na stopnie awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego (w tym pięciu na stopień nauczyciela mianowanego i czterech – 
dyplomowanego) wykazało m.in. że:  

 wszyscy nauczyciele mieli założone w swoich planach rozwoju zawodowego 
dokształcanie i doskonalenie zawodowe poprzez udział w szkoleniowych radach 
pedagogicznych, kursach, konferencjach szkoleniowych, warsztatach metodycznych czy 
kursach doskonalących; 

 w wyżej wskazanym okresie wszyscy nauczyciele uczestniczyli w szkoleniowych radach 
pedagogicznych. Siedmiu nauczycieli odbyło łącznie 18 kursów/szkoleń, spośród 
których ze środków organu prowadzącego sfinansowanych były trzy szkolenia. Jeden 
nauczyciel ukończył studia doktoranckie i uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
technicznych, drugi ukończył studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki. 
Szkoła nie dofinansowała tych działań; 

 w ciągu dwóch lat szkolnych, nauczyciele ukończyli przeciętnie dwa szkolenia/kursy. 
Nauczyciele praktycznej nauki zawodów ukończyli kursy zawodowe np. w zakresie 
dynamicznej wymiany płynów w automatycznych skrzyniach biegów. Tematyka szkoleń 
obejmowała zagadnienia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli, bezpieczeństwa 
informacyjnego w szkole i placówce oświatowej, udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej, dopalacze – profilaktyka, diagnoza i pomoc, indywidualne nauczanie. 

(dowód: akta kontroli str. 225-226) 

Zarówno szkolenia jak i dokształcanie nauczycieli odbywających staże nie były bezpośrednio 
ujęte w ich planach rozwoju zawodowego, ale z analizy tematów i tytułów odbytych form 
doskonalenia wynika, że ich zakres obejmował tematy wynikające zarówno z planów 
doskonalenia zawodowego jak i potrzeb Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 204- 208, 225-226) 
Dyrektor ZSS składał corocznie, do dnia 30 listopada, do Gminy Miasta Radom, wnioski 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego na lata 2015, 2016 i 2017. 

(dowód: akta kontroli str. 227, 228, 231-233, 237, 239) 
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W kontrolowanym okresie zaplanowane środki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli były 
corocznie zwiększane. Plan po zmianach wyniósł: w roku 2015 - 8 010,0 zł, w roku 2016 - 
14 520,0 zł i w roku 2017 - 27 000,0 zł. Zrealizowane wydatki wyniosły odpowiednio: 7 391,0 zł 
(tj. 92,3% planu), w 2016 r. 11 829,0 zł (tj. 81,5% planu) i 7 159,38 zł (tj. 26,5% planu wg stanu 
na koniec października 2017 r.) 
Na dzień zakończenia kontroli NIK, tj. 21 grudnia 2017 r. plan wydatków w rozdziale 80146 został 
zmniejszony do 24 000,0 zł, zaś wydatki wyniosły 8 034,88 zł. 

Jak wyjaśniła Dyrektor ZSS, niższe wykonanie wynika z faktu organizowania szkoleń darmowych 
przez lokalne ośrodki doskonalenia zawodowego nauczycieli, takie jak Radomski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli oraz braku aktualnych ofert szkoleniowych odpowiadających tematyce 
wybranej przez Szkołę. Z uwagi na zaplanowane płatności w kwocie 2 000 zł za szkolenie, które 
ma się odbyć w styczniu 2018 r. przewidywane wykonanie wydatków będzie się kształtowało na 
poziomie 42% planu.  

 (dowód: akta kontroli str. 229, 230, 234-236, 240-242, 257, 260) 

2. W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnienie w ZSS kontynuowało 69 nauczycieli (w tym 56 
dyplomowanych i 13 mianowanych), którzy byli zatrudnieni w roku szkolnym 2015/2016. 
W okresie obejmującym lata szkolne 2015/2016 – 2017/2018 (do czasu kontroli NIK) spośród 
nich 18 podejmowało dalsze działania rozwojowe: sześciu ukończyło szkolenie kandydatów na 
egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych i uzyskało wpis do ewidencji 
egzaminatorów; jeden ukończył studia II stopnia z języka angielskiego; siedmiu podjęło studia 
podyplomowe (w tym sześciu ukończyło) w zakresie oligofrenopedagogika, doradztwa 
edukacyjno-zawodowego, terapii pedagogicznej i rewalidacji (jeden ukończył studia 
podyplomowe w zakresie BHP w okresie wcześniejszym - w marcu 2015 r.) Ośmiu ukończyło 
kursy kwalifikacyjne dające dodatkowe uprawnienia zawodowe tj. certyfikowany rzeczoznawca 
samochodów, kurs instruktora kategorii B, egzamin kwalifikacyjne spawacza. Jednego 
nauczyciela wpisano na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego. Żadnego nauczyciela 
nie wpisano na listę rzeczoznawców do spraw podręczników szkolnych, ale dwóch uzyskało taki 
wpis w okresie wcześniejszym tj. w roku 2013. Żadnemu nie powierzono funkcji doradcy 
metodycznego. Także żaden z nauczycieli nie uzyskał stopnia naukowego doktora.  

(dowód: akta kontroli str. 244-251) 

3. Analiza dokumentacji 15 spośród 63 nauczycieli dyplomowanych27, którzy odbyli staż na 
stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego w ZSS i nadal w niej pracowali w latach 
szkolnych 2015/2016–2016/2017 wykazała, że w okresie odbywania stażu nauczyciele 
uczestniczyli w szkoleniowych radach pedagogicznych, oraz w różnych formach doskonalenia 
zawodowego tj. szkolenia, kursy, warsztaty w liczbie od jednego do 17. W przypadku 
12 nauczycieli aktywność w tym zakresie w latach 2015/2016–2017/2018 (do czasu kontroli NIK) 
utrzymywała się podobnym poziomie, natomiast w przypadku trzech ograniczeniu uległy formy 
ich aktywności (polegały wyłącznie na udziale w szkoleniowych radach pedagogicznych). 
Nauczyciele nauki jazdy odbywali coroczne szkolenia dla instruktorów i wykładowców nauki 
jazdy. Nauczyciele praktycznej nauki zawodu odbywali szkolenia zawodowe np. z zakresu 
napędów hybrydowych, dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach biegów. 
Najbardziej aktywnymi byli pedagodzy szkolni, którzy brali udział w cyklicznych spotkaniach 
pedagogów szkolnych w ramach grupy wsparcia w poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
ukończyli kurs języka migowego oraz studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej 
i rewalidacji. Nauczyciel bibliotekarz brał udział w cyklu spotkań organizowanych przez bibliotekę 
pedagogiczną w Radomiu (średnio raz w miesiącu). Katecheta kontynuował szkolenia 
na Wydziale Katechetycznym Kurii Radomskiej oraz odbył kurs protokołowania zebrań rady 
pedagogicznej. Jeden nauczyciel odbył szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów OKE 
i uzyskał wpis na listę egzaminatorów w zakresie języka rosyjskiego. Nauczyciel języka 
niemieckiego brał udział w szkoleniu on-line w zakresie stosowania nowoczesnej technologii 
w nauce języka obcego, a także opłacony przez Szkołę kurs udzielania pierwszej pomocy 
przedlekarskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 252-256) 

                                                      
27 Dokonano wyboru 15 nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego najpóźniej przed rokiem szkolnym 

2015/2016.  
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Dyrektor Szkoły motywowała nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju zawodowego 
m.in. przyznając dwa razy do roku dodatki motywacyjne, na podstawie uchwały Rady Miejskiej 
w Radomiu nr 398/2016 z 15 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Miasta Radomia. Dodatki przyznawane są w oparciu o sprawozdania nauczycieli za każdy 
semestr szkolny, w których zawarto m.in. pozycje odnoszące się do doskonalenia zawodowego, 
w tym udziału w formach doskonalenia zawodowego (bez rad szkoleniowych) i innych tj. lekcje 
otwarte, koleżeńskie itp. Wśród innych sposobów motywacji było coroczne przyznawanie z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej nagród finansowych za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. 

Jak wyjaśniła Dyrektor ZSS, głównymi kryteriami branymi pod uwagę przy przyznawaniu dodatku 
są wyniki egzaminów zewnętrznych, stosowanie i indywidualizacja metod nauczania, 
przygotowanie uczniów do olimpiad, konkursów, zaangażowanie w realizację zadań 
pozalekcyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 142, 144-147, 149-163) 

W roku szkolnym 2017/2018 w ZSS było zatrudnionych 28 nauczycieli z co najmniej 20-letnim 
stażem pedagogicznym, w tym 10 nauczycieli, którzy po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego przepracowali 10 lat. W okresie objętym kontrolą dyrektor Szkoły nie 
wnioskowała do organu sprawującego nadzór o wyróżnienia nauczycieli dyplomowanych na 
profesora oświaty. Dyrektor ZSS wyjaśniła, że nauczyciele nie mają jeszcze spektakularnych 
sukcesów dydaktycznych.  

 (dowód: akta kontroli str. 142, 147-148) 

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

W Zespole Szkół Samochodowych zapewniono możliwość doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 nauczyciele skorzystali z różnych form 
doskonalenia zawodowego, przede wszystkim ze szkoleń i warsztatów organizowanych 
w ramach szkoleniowych rad pedagogicznych. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego ze 
środków organu prowadzącego było uwarunkowane potrzebami szkoły, które były identyfikowane 
m.in. w oparciu o ewaluację wewnętrzną i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 
Część nauczycieli poza uzyskiwaniem wyższych stopni awansu zawodowego podejmowała 
działania służące ich dalszemu rozwojowi, w formie studiów podyplomowych, uzyskiwania 
dodatkowych uprawnień nauczycielskich takich jak wpis na listę egzaminatorów. Dyrektor 
motywowała nauczycieli, w tym nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju zawodowego 
przyznając dodatki motywacyjne, na podstawie sprawozdań składanych przez nauczycieli dwa 
razy do roku ze zrealizowanych działań w semestrze, w tym udziału w formach doskonalenia 
zawodowego. Przyznawała również nagrody za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje wniosków pokontrolnych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika 
jednostki kontrolowanej, a drugi do akt kontroli.  
Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli28, 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. 

Warszawa  ..….. stycznia 2018 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura NIK w Warszawie 

Kontroler 
 

 
Ilona Bożek 

specjalista k.p. 

                                                      
28 Dz. U. z 2017 r., poz. 524 
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