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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim1 
ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki 
 
Małgorzata Korulczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. 
Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim od 1 września 2012 r. 
 
1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 
2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych w związku z reformą oświaty. 
3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian w systemie oświaty. 

 
Lata 2016 – 2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 
 
Lidia Łucka, główny specjalista kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr LWA/174/2018 z 15 listopada 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1-3) 

 

                                                      
1 Dalej także: Szkoła. 
2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  

Podstawa prawna 
podjęcia kontroli  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę  

Kontroler 



 

3 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie 
Polskim podjęła prawidłowe działania w zakresie przygotowania i wdrożenia zmian, 
wynikających z reformy oświaty. Dyrektor rzetelnie zdiagnozowała potrzeby Szkoły, 
na bieżąco informowała społeczność szkolną o planowanych i wprowadzanych 
zmianach oraz podjęła odpowiednie działania związane z organizacją nauki 
i dostosowaniem obiektu szkolnego do prowadzenia zajęć w zreformowanej szkole. 
Zajęcia dydaktyczne prowadzono na podstawie prawidłowo dopuszczonych 
programów nauczania i podręczników szkolnych, a także zapewniono uczniom 
zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadali 
odpowiednie kwalifikacje. W związku z zakończoną w 2017 r. rozbudową Szkoły, od 
roku szkolnego 2017/2018 nastąpiła znaczna poprawa infrastruktury i warunków 
kształcenia. Liczba oraz wyposażenie sal lekcyjnych, pracowni przedmiotowych, a 
także obiektów sportowych zapewniała realizację zadań dydaktyczno-
wychowawczych zgodnie z podstawą programową z 2012 r. i 2017 r. W Szkole 
działała biblioteka szkolna, świetlica i stołówka. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności niewłaściwego 
zabezpieczenia wyjścia poza teren Szkoły i przestrzeni pomiędzy holem na piętrze 
a schodami, a także braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Przygotowanie zmian w systemie oświaty. 

1. Ośmioletnia szkoła podstawowa w Dziekanowie Polskim powstała 
z przekształcenia, z dniem 1 września 2017 r., dotychczasowej sześcioletniej szkoły 
podstawowej, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łomiankach4.  

Od 2017 r. w Szkole podjęto aktywną współpracę między nauczycielami, rodzicami 
i uczniami w celu stworzenia optymalnych warunków do realizacji zadań związanych 
z wdrażaniem reformy oświaty. Dyrektor Szkoły podczas ośmiu zebrań rady 
pedagogicznej informowała pracowników Szkoły o wprowadzanych zmianach, w tym 
m.in. o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, organizacji Szkoły w roku 
szkolnym 2017/2018, o konieczności nowelizacji statutu Szkoły i dostosowania 
szkolnego planu nauczania do nowej podstawy programowej. 

Wychowawcy klas I-VI na spotkaniach z rodzicami uczniów i w ramach zajęć 
z wychowawcą klasy informowali o zmianach w procesie dydaktyczno-
wychowawczym oraz sposobie wprowadzania i skutkach tych zmian. Odczytali też 
rodzicom list Minister Edukacji Narodowej na temat reformy edukacji i przekazali 
adresy stron internetowych, informujących o założeniach reformy.  

Problem zmian w systemie oświaty omawiano na posiedzeniu rady rodziców we 
wrześniu 2017 r., w tym m.in. sprawy wyposażenia nowych pracowni w pomoce 
dydaktyczne i dostosowania do zmian programu wychowawczo-profilaktycznego. 

(akta kontroli str. 4-7, 58-59, 63-66) 

Dyrektor Szkoły, zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe5, 23 marca 2017 r. pisemnie 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Uchwała Nr XXXIII/386/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 2 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie 
Polskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim. 

5 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. Dalej: przepisy wprowadzające. 
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http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=15102&m=4&sc=114
http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=15102&m=4&sc=114
http://bip.lomianki.pl/index.php?dc=15102&m=4&sc=114
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poinformowała osoby zatrudnione w Szkole o jej przekształcaniu i o dalszym 
zatrudnieniu ich w ośmioletniej Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim. 

Do Szkoły nie wpłynęły skargi i protesty związane z trybem i sposobem zmian 
wprowadzanych w systemie oświaty. 

(akta kontroli str. 62-63, 66) 

2. W Szkole podjęte zostały odpowiednie działania organizacyjne w celu 
dostosowania jej do zmian w systemie oświaty. Dyrektor Szkoły 5 kwietnia 2016 r. 
opracowała arkusz organizacyjny Szkoły na rok szkolny 2017/2018 i 3 kwietnia 
2017 r. na rok szkolny 2018/2019. Arkusze organizacyjne, zaopiniowane przez 
związki zawodowe6, Dyrektor przekazała organowi prowadzącemu7, tj. Burmistrzowi 
Łomianek, który, po uzyskaniu opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zatwierdził je 
odpowiednio 22 maja 2017 r. i 29 maja 2018 r.  
Zmiany w arkuszach organizacji wprowadzone we wrześniu 2017 r. i 2018 r. zostały 
zaopiniowane przez ww. związki zawodowe i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 
Burmistrz Łomianek zatwierdził zmienione arkusze odpowiednio: 5 października 
2017 r. i 13 września 2018 r.  
Plany nauczania klas I, IV i VII na rok szkolny 2017/2018 i klas I, II, IV, V, VII i VIII 
na rok szkolny 2018/2019, zostały dostosowane do nowej podstawy programowej. 

(akta kontroli str. 67-95, 210-236, 420-428, 435-444, 456-468) 

Projekty planu finansowego Szkoły na 2017 r., 2018 r. i 2019 r. Dyrektor złożyła do 
organu prowadzącego po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną 
i radę rodziców Szkoły. 
W planie finansowym Szkoły na 2017 r., przyjętym 1 grudnia 2016 r.8, wydatki 
Szkoły ustalono w kwocie 1 085,7 tys. zł. W trakcie roku Dyrektor Szkoły dziewięć 
razy wnioskowała o zmiany w planie, w tym o zwiększenie środków m.in. na zakup 
pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla rozbudowanej części dydaktyczno-
sportowej oraz na szkolenia rady pedagogicznej. Gmina Łomianki zwiększyła 
wydatki Szkoły o 683,9 tys. zł (o 63,0%) do 1 769,6 tys. zł.  
W planie finansowym Szkoły na 2018 r., przyjętym 14 grudnia 2017 r.9 wydatki 
Szkoły ustalono w kwocie 1 020,2 tys. zł. Do końca października 2018 r. Dyrektor 
Szkoły 17 razy wnioskowała o zmiany w planie, w tym m.in. o zwiększenie środków 
na zakup sprzętu sportowego do nowej sali gimnastycznej, wyposażenia do 
pracowni przedmiotowych i kopiarki do sekretariatu oraz na zagospodarowanie 
terenu wzdłuż boisk i wynagrodzenia pracowników. Do 15 listopada 2018 r. plan 
wydatków został zwiększony o 1 081,1 tys. zł (o 106,0%) do 2 101,3 tys. zł.  

(akta kontroli str. 96-115) 

W 2017 r. zakończona została rozbudowa obiektu Szkoły o część dydaktyczną 
(osiem sal lekcyjnych, świetlica, biblioteka, szatnia) i rekreacyjno-sportową (dwa 
hole, sala gimnastyczna z zespołem sanitarnym, dwa boiska)10. Od roku szkolnego 
2017/2018 uczniowie korzystali z nowych pomieszczeń i części dotychczasowych. 
Rozbudowa Szkoły zbiegła się z wdrażaną reformą oświaty. Obiekt szkolny i jego 
wyposażenie zostały dostosowane do przyjęcia uczniów klas VII i VIII.  

 (akta kontroli str. 239-250) 

                                                      
6 Przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Warszawa Bielany – Żoliborz – Łomianki i Niezależny 

Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Mazowsze. 
7 Zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649, ze zm.). Dalej: rozporządzenie w sprawie 
organizacji publicznych szkół. 

8 Uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2017 nr XXXI/268/2016 Rady Miejskiej w Łomiankach. 
9 Uchwała budżetowa Gminy Łomianki na rok 2018 nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Łomiankach. 
10 Decyzje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Warszawskiego Zachodniego: nr 408/17 z 4 września 2017 r. 

udzielająca pozwolenia na użytkowanie rozbudowanego budynku Szkoły i nr 527/17 z 8 grudnia 2017 r. udzielająca 
pozwolenia na użytkowanie hali gimnastycznej stanowiącej rozbudowę budynku Szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Dyrektor Szkoły w sposób prawidłowy i terminowy podjęła działania przygotowujące 
do właściwego funkcjonowania Szkoły w warunkach nowego ustroju szkolnego, 
w tym m.in. na bieżąco informowała nauczycieli, rodziców i uczniów 
o wprowadzanych zmianach. Podjęte działania pozwoliły właściwie zorganizować 
naukę i dostosować wyposażenie Szkoły do potrzeb uczniów, w szczególności klas 
VII i VIII. 

2. Zmiany warunków lokalowych i organizacyjnych 
w związku z reformą oświaty. 

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych. 

1. Rada Pedagogiczna Szkoły11, zgodnie z art. 322 ust. 1 przepisów 
wprowadzających oraz art. 72 ust. 1 i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe12, uchwałą nr 3/2017/2018 z 16 listopada 2017 r. dokonała 
nowelizacji statutu Szkoły13. W treści statutu uwzględniono zmiany dotyczące m.in. 
zadań nauczycieli i biblioteki szkolnej, form współdziałania Szkoły z rodzicami 
i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz zasady wewnątrzszkolnego 
systemu doradztwa zawodowego, wolontariatu i eksperymentu pedagogicznego. 
Statut nie zawierał postanowień dotyczących organizacji szkolnych pracowni 
przedmiotowych, o czym stanowi art. 98 ust. 1 pkt 12 Prawo oświatowe. 

 (akta kontroli str. 6-57) 

2. W związku z przekształceniem Szkoły z sześcioletniej w ośmioletnią szkołę 
podstawową, liczba nauczanych przedmiotów14 w roku szkolnym 2018/2019 
w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017 wzrosła z 15 do 22, a liczba oddziałów 
z dziewięciu do 13. W roku przed reformą oświaty w Szkole był jeden oddział 
przedszkolny i osiem oddziałów szkolnych, w których łącznie uczyło się 138 dzieci. 
Według stanu na 30 września 2017 r. w Szkole był jeden oddział przedszkolny, 
dziewięć szkolnych i 182 dzieci, a według stanu na 30 września 2018 r. – dwa 
oddziały przedszkolne, 11 szkolnych i 254 dzieci. 
W tym okresie stan zatrudnienia nauczycieli w Szkole wzrósł z 19 osób (17,68 etatu) 
do 29 osób (25,45 etatu), tj. o 52,6% (o 43,9% etatu). W roku szkolnym 2017/2018 
zatrudniono nauczycieli m.in. chemii i fizyki, języka polskiego, języka niemieckiego, 
geografii oraz informatyki, a w 2018/2019 – matematyki, historii, języka 
angielskiego, wychowania fizycznego i wychowania przedszkolnego.  

(akta kontroli str. 116, 121-127, 164-166, 241) 

W Szkole nie było: zwolnień nauczycieli w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela15 oraz przeniesień nauczycieli do innej szkoły na 
podstawie art. 18 ww. ustawy lub na polecenie organu prowadzącego (art. 22 ww. 
ustawy). Po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 ze Szkoły odszedł jeden 
nauczyciel, a po zakończeniu roku szkolnego 2017/2018 – trzech nauczycieli, 
którym zakończyły się umowy na czas określony. 

W roku szkolnym 2016/2017 dwóch nauczycieli (przyrody i religii), a w roku 
szkolnym 2018/2019 czterech nauczycieli (fizyki/chemii, biologii/przyrody, 

                                                      
11 W Szkole nie działała rada szkoły. 
12 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. Dalej: Prawo oświatowe. 
13 Uchwałą nr 3/2018/2019 z 18 października 2018 r. Rada Pedagogiczna Szkoły wprowadziła zmiany w statucie Szkoły 

dotyczące organizacji wycieczek, zadań biblioteki szkolnej oraz współpracy z rodzicami. 
14 Łącznie z nauczaniem przedszkolnym. 
15 Dz. U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.  
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informatyki/techniki i plastyki) pracowało również w innej placówce. W Szkole 
nauczyciele ci realizowali wszystkie godziny z nauczanych przedmiotów16. 

Koszty zatrudnienia nauczycieli w Szkole w 2016 r. wyniosły 1 148,6 tys. zł, 
w 2017 r. – 1 327,8 tys. zł (wzrost o 15,6%) i do 31 października 2018 r. – 
1 326,7 tys. zł (wzrost o 20,6% w porównaniu do stanu na 31.10.2017). 

(akta kontroli str. 117-120, 364-367) 

3. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole posiadali kwalifikacje odpowiednie do 
realizowanych zajęć edukacyjnych, tj. przygotowanie pedagogiczne oraz wyższe 
wykształcenie kierunkowe dla nauczanego przedmiotu, ukończone studia 
podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne w zakresie nauczanego przedmiotu.  

(akta kontroli str. 121-129, 164-166) 

4. W planach finansowych Szkoły na szkolenie i doskonalenie zawodowe 
nauczycieli17 zaplanowano 6,1 tys. zł w 2016 r. i w 2017 r. oraz 6,2 tys. zł w 2018 r. 
W 2016 r. i 2017 r. wykorzystano po 5,7 tys. zł (93,4%), a do 31 października 2018 r. 
5,2 tys. zł (83,9%). 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w 2016 r. i 2017 r. nie wykorzystano po 0,4 tys. zł 
z powodu zmian kadrowych i zbyt małych kwot pozostałych po rozliczeniu 
zrealizowanych szkoleń. Natomiast 1,0 tys. zł niewykorzystane do 31 października 
2018 r. przeznaczone są na dofinansowanie bieżących studiów podyplomowych. 

 (akta kontroli str. 130-151) 

5. W latach 2016-2018 (do 30 listopada) 11 nauczycieli Szkoły (37,9%) 
uczestniczyło w szkoleniach, kursach lub warsztatach, zakończonych wydaniem 
stosownego dyplomu lub zaświadczenia. Szkolenia dotyczyły m.in.: 

 wdrażania nowej podstawy programowej w pracy z uczniami klas I-III, na 
lekcjach języka angielskiego, historii, języka polskiego i religii,  

 zmian w prawie oświatowym i dostosowania do tych zmian statutu Szkoły, 
sprawozdawczości i dziennika elektronicznego.  

Nauczyciele Szkoły wzięli udział w szkoleniowych radach pedagogicznych 
prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na tematy: „Nowa podstawa programowa 
- co się zmienia”, „Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych regulacji prawnych” 
oraz „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa 
wśród dzieci i młodzieży zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa”. 

 (akta kontroli str. 60-61, 136-138, 144-146, 154-166) 

6. Dyrektor Szkoły na rok szkolny 2017/2018 sporządziła szkolne plany nauczania 
dla klas I, IV i VII na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół18, 
a dla klas II, III, V i VI na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych19. Analiza wpisów w dziennikach lekcyjnych klas IV, VI i VII dla ponad 
20% przedmiotów obowiązkowych wykazała, że liczba zrealizowanych godzin 
lekcyjnych była zgodna ze szkolnymi planami nauczania i ww. rozporządzeniami. 

(akta kontroli str. 167-170, 420-428, 435-444, 456-468) 

                                                      
16 W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciel przyrody realizował w Szkole dziewięć godzin, a nauczyciel religii 16 godzin zajęć 

tygodniowo. Tygodniowy wymiar zajęć z wszystkich przedmiotów dydaktycznych wynosił 212 godzin, a łącznie z godzinami 
pozalekcyjnymi wynikającymi z arkusza organizacyjnego Szkoły (zajęcia wychowawcze, opiekuńcze i specjalistyczne) - 
465 godzin. W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel fizyki i chemii realizował osiem godzin, biologii i przyrody - 12 godzin, 
informatyki i techniki – 12 godzin, plastyki – sześć godzin zajęć tygodniowo. Tygodniowy wymiar zajęć z wszystkich 
przedmiotów dydaktycznych wynosił 351 godzin, a łącznie z godzinami pozalekcyjnymi - 720 godzin. 

17 Rozdziały: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli i 85446 Dokształcanie i doskonalenie. 
18 Dz. U. poz. 703. 
19 Dz. U. poz. 204, ze zm. 
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Oddanie w 2017 r. do użytkowania nowych pomieszczeń dydaktycznych 
i sportowych wpłynęło na poprawę od roku szkolnego 2017/2018 organizacji 
wszystkich zajęć lekcyjnych w porównaniu do lat przed wprowadzeniem reformy.  
Dyrektor Szkoły ustaliła tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na rok szkolny 
2018/2019 z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej, 
tj. zgodnie z § 10 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół20 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach21. Analiza tygodniowych 
planów lekcji wykazała, że uczniowie wszystkich klas rozpoczynali zajęcia 
o godzinie 8.00 lub 8.55, codziennie mieli podobną liczbę godzin lekcyjnych22, 
w poszczególne dni tygodnia byli równomiernie obciążeni zajęciami, w ciągu dnia 
zajęcia były zróżnicowane, a te, które wymagały szczególnej koncentracji nie były 
lokowane bezpośrednio po sobie lub pod koniec dnia23. Między zajęciami były 
przerwy 10-minutowe i dwie dłuższe (20 i 25-minutowa) w porze obiadowej.  

 (akta kontroli str. 171-190, 239-245) 

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole nie było pracowni przedmiotowych i sali 
gimnastycznej. W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano i wyposażono 
pracownię informatyczną i salę sportową, a w 2018/2019 pracownie: chemiczno-
fizyczno-przyrodniczo-biologiczną, matematyczną, językową, polonistyczno-
historyczną i polonistyczno-artystyczną. Oddziały klas IV-VIII miały zajęcia w sali 
sportowej i pracowniach przedmiotowych zgodnie z ich przeznaczeniem. 

(akta kontroli str. 191-192) 

7. W roku szkolnym 2018/2019 tygodniowa liczba godzin zajęć pozalekcyjnych 
związanych z rozwojem zainteresowań w porównaniu do roku sprzed reformy 
wzrosła z siedmiu do 13 godzin, a dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych i terapeutycznych z 29 do 30 godzin. Oferta zajęć rozwijających 
zainteresowania rozszerzyła się o m.in. o dwa koła językowe, koło matematyczne 
i polonistyczne oraz zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty. 
Analiza wpisów w dziennikach zajęć pozalekcyjnych w październiku lat 2016-2018 
wykazała, że zaplanowane zajęcia zostały przeprowadzone w czasie 
gwarantującym dostępność dla zainteresowanych uczniów, a liczba uczestników 
była zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach24. 

(akta kontroli str. 193-197) 

8. Dyrektor Szkoły, zgodnie z art. 22ab ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty25, ustaliła szkolny zestaw programów i wykaz podręczników na 
lata szkolne 2016/2017 – 2018/2019 po ich pozytywnym zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczną Szkoły i radę rodziców. Programy dla klas I, IV, VII były zgodne 
z nową podstawą programową z 2017 r., w tym program nauczania dla klas VII, 
stosownie do art. 293 przepisów wprowadzających, obejmował także klasę VIII. 
Zestaw podręczników i materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku 
szkolnym Dyrektor podała do publicznej wiadomości26. 

(akta kontroli str. 198-236) 

                                                      
20  Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
21 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 
22 Klasy I-III: 4-5 godzin, klasy IV-V: 5-7 godzin, klasy VII i VIII: 6-8 godzin zajęć obowiązkowych. Wyjątek stanowiła klasa IVb, 

która w roku szkolnym 2018/2019 miała w środę 4 godziny zajęć, we wtorek 7 godzin, lecz w tym trzy niewymagające 
szczególnej koncentracji (wychowanie fizyczne, religia i zajęcia z wychowawcą).  

23 Klasy VII i VIII w jednym dniu tygodnia miały matematykę na siódmej godzinie lekcyjnej. 
24 Dz. U. poz. 1591, ze zm. 
25 Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm. 
26 http://www.spdziekanowpol.szkolnastrona.pl/index.php?p=m&idg=zt,933. 
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9. W roku szkolnym 2017/2018 naukę w Szkole w klasach I, IV i VII rozpoczęło 
odpowiednio 24, 41 i 16 uczniów, a w roku szkolnym 2018/2019 w klasach II i VIII 
odpowiednio 23 i 17 uczniów. Analiza dokumentacji odbioru podręczników 
szkolnych i dokumentacji biblioteki szkolnej wykazała, że Szkoła wszystkim 
zapewniła podręczniki i materiały edukacyjne. Zasady wypożyczania i zwrotu 
podręczników i materiałów edukacyjnych określał regulamin biblioteki szkolnej. 

 (akta kontroli str. 237-238, 352-353)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W statucie Szkoły, zmienionym uchwałami rady pedagogicznej Szkoły 
Nr 3/2017/2018 z 16 listopada 2017 r. i Nr 3/2018/2019 z 18 października 2018 r., 
nie określono sposobu organizacji szkolnych pracowni przedmiotowych, co było 
niezgodne z art. 98 ust. 1 pkt 12 Prawa oświatowego. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nowelizacji statutu dokonano, gdy pracownie 
przedmiotowe w nowym budynku Szkoły nie były jeszcze w pełni zorganizowane, 
a funkcjonowanie pracowni określają regulaminy dostępne w każdej z nich. 

(akta kontroli str. 6-57, 370-383) 

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty. 

1. Szkoła znajdowała się na działce o powierzchni 9 972 m2. Teren był ogrodzony 
i oświetlony, nawierzchnie dróg, chodników, boisk i placu zabaw były wyrównane 
i zadbane. Wyjście z terenu Szkoły przez bramkę i bramę wjazdową prowadziło na 
główną ulicę w Dziekanowie Polskim. Na chodniku poza wyjściem z terenu Szkoły 
nie zainstalowano barierek, co było niezgodne z § 7 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  szkołach.  

(akta kontroli str. 246, 251, 341, 354-358) 

Do roku szkolnego 2016/2017 zajęcia w Szkole odbywały się w siedmiu salach 
lekcyjnych. Po oddaniu do użytkowania nowych części obiektu zajęcia prowadzono 
w 12 pomieszczeniach27: pięciu salach do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, 
sześciu pracowniach przedmiotowych i sali gimnastycznej. Sale przedszkolne 
znajdowały się na parterze w starej części budynku, sale do edukacji 
wczesnoszkolnej na parterze w nowym budynku, a pracownie głównie na piętrze.  
Poręcze schodów na piętro zamontowano na dwóch wysokościach, przy czym 
górne zabezpieczono bolcami, uniemożliwiającymi ślizganie się po nich.  

Otwarta przestrzeń w holu na piętrze (nad schodami) i schody były zabezpieczone 
ściankami lub poręczami o wysokości 110 cm. Przestrzeń nad ściankami i wzdłuż 
schodów nie były zabezpieczone (np. siatką), co było niezgodne z § 16 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach. 

(akta kontroli str. 241-251, 354-357) 

Oględziny28 dwóch sal lekcyjnych do edukacji wczesnoszkolnej wykazały, że ich 
wyposażenie odpowiadało wymogom określonym w podstawie programowej 
z 2012 r. i 2017 r29. W części edukacyjnej sal znajdowały się stoły i krzesła 
w różnych rozmiarach, tablica interaktywna, trzyskrzydłowa biała tablica, projektor 

                                                      
27 Trzy z siedmiu pomieszczeń w starym budynku Szkoły nadal wykorzystywano jako sale lekcyjne. 
28 Przeprowadzone 23 listopada 2018 r. 
29 Załącznik nr 2 „Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych” do rozporządzeń Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia: 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977, ze zm., dalej: podstawa programowa z 2012 r.), następnie z dnia 
14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, ze zm., dalej: podstawa 
programowa z 2017 r.). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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multimedialny, komputer ze stałym dostępem do internetu, odtwarzacz płyt CD 
i pomoce dydaktyczne, w tym m.in. tablice korkowe, liczmany, gry planszowe, 
pomoce wizualne, zabawki i książki. W salach były szafki i półki, gdzie uczniowie 
mogli zostawiać swoje rzeczy i prezentować prace. Zajęcia informatyczne dla klas I 
– III prowadzone były w pracowni informatycznej.  
W części rekreacyjnej sal praca na podłodze prowadzona była na rozkładanych 
w razie potrzeby poduszkach lub siedziskach z gąbki i pcv. Od września 2017 r. 
uczniowie mogli korzystać z zewnętrznego placu zabaw i patio o powierzchni 
120 m2, wyposażonych w prawidłowo zabezpieczone urządzenia i ławki. 

(akta kontroli str. 241-256, 259, 264) 

Zajęcia z uczniami klas IV-VIII prowadzone były w sześciu pracowniach 
przedmiotowych. Powierzchnia przypadająca na jednego ucznia w najmniejszej 
sali30 przed i po 1 września 2017 r. wynosiła 2 m2. 
Oględziny pracowni wykazały, że ich wyposażenie w pomoce dydaktyczne 
umożliwiało realizację podstawy programowej. Wszystkie pracownie wyposażone 
były w projektor multimedialny, tablicę interaktywną, komputer z głośnikami 
i dostępem do internetu, odtwarzacz CD, literaturę tematyczną i pomoce wizualne. 
W pracowni informatycznej było 26 stanowisk komputerowych, co gwarantowało 
dostęp do komputera każdemu uczniowi31. Na komputerach zainstalowano program 
„Opiekun ucznia” chroniący dzieci przed nieodpowiednimi treściami. W pracowni do 
zajęć z biologii, chemii, fizyki i geografii był podstawowy sprzęt laboratoryjny, 
odczynniki chemiczne i mapy. W pracowni tej nie było przyrządów pomiarowych 
i optycznych oraz modeli obrazujących elementy organizmu człowieka, wymaganych 
do nauki przyrody i biologii, co było niezgodne z podstawą programową z 2017 r. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że do roku szkolnego 2017/2018 Szkoła posiadała stare 
przyrządy i modele, które uległy zużyciu, dlatego w maju 2018 r, złożyła wniosek do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie wyposażenia. Szkoła 
15 października 2018 r. otrzymała 28,5 tys. zł, które przeznaczone są na zakup 
pomocy dydaktycznych do nauki geografii, biologii, fizyki i chemii. 

(akta kontroli str. 241-256, 261-268, 354-356, 384-393) 

Lekcje wychowania fizycznego realizowano32: 
- w sali gimnastycznej o powierzchni 578 m2, wyposażonej w urządzenia 

sportowe (bramki do piłki ręcznej, kosze do koszykówki, drabinki, materace) 
i dwa węzły sanitarne (umywalki, prysznice, toalety, szafki), 

- na boisku do koszykówki i siatkówki o nawierzchni systemowej z tarkettu, 
wyposażonym w dwa kosze i siatkę do gry w siatkówkę, 

- na boisku do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, 
wyposażonym w dwie bramki. 

Zajęcia wyrównawcze i korekcyjne prowadzono z uczniami w gabinecie 
pedagogicznym, psychologicznym, logopedycznym i dwóch terapeutycznych. 

(akta kontroli str. 240-244, 247-249, 252-253, 269, 279-300) 

2. W salach i pracowniach meble miały regulowaną wysokość lub 2-4 rozmiary. 
Porównanie doboru stołów i krzeseł w pracowniach przedmiotowych do wzrostu 
17 uczniów klasy VIII (8,4% uczniów Szkoły wg stanu na 30 września 2018 r.) 
wykazało, że rozmiary mebli były zgodne z zasadami ergonomii.  

(akta kontroli str. 249-250, 253, 270) 

                                                      
30 W roku szkolnym 2016/2017 najmniejsza sala o pow. 18 m² przeznaczona była dla 9 uczniów, w roku szkolnym 2018/2019 

z najmniejszej pracowni o pow. 51,21 m², korzystali uczniowie klas IV-VIII, w tym najliczniejsza klasa IVa, w której było 
26 uczniów. 

31 W najliczniejszej klasie IVa było 26 uczniów. 
32 Oddane do użytkowania w 2017 r. 



 

10 

3. Dyrektor Szkoły, zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, corocznie przed rozpoczęciem i w trakcie 
trwania roku szkolnego dokonywała kontroli stanu czystości i stanu technicznego 
obiektów szkolnych i ich wyposażenia. Protokoły z ustaleń kontroli podpisały osoby 
biorące udział w kontroli. Kopie protokołów Dyrektor przekazała do Urzędu 
Miejskiego w Łomiankach. Ww. kontrole sal lekcyjnych, toalet i boisk nie wykazały 
nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu uczniów. 

(akta kontroli str. 271-277) 

W latach 2016-2018 stan sanitarno-techniczny Szkoły był trzykrotnie kontrolowany 
przez inspekcję sanitarną. W wyniku kontroli nie sformułowano uwag i zaleceń. 
Organ prowadzący Szkołę w trakcie jednej kontroli, przeprowadzonej przed 
zakończeniem rozbudowy Szkoły, stwierdził potrzebę drobnych prac remontowych 
w starym budynku. Pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku Szkoły oraz 
roczny przegląd stanu boisk i placu zabaw, przeprowadzone w 2018 r., wykazały 
pełną przydatność tych obiektów do użytkowania.  

W badanych latach doszło w Szkole do sześciu lekkich wypadków. Dyrektor zgłosiła 
je do Urzędu Miejskiego w Łomiankach, sporządziła protokoły okoliczności 
i przyczyn wypadku ucznia oraz, w ramach środków zapobiegawczych, zaleciła 
przeprowadzenie pogadanek z uczniami. 

(akta kontroli str. 271-272, 282-314, 354-357) 

Uczniowie korzystali z czterech węzłów sanitarno-higienicznych (jeden przy sali 
gimnastycznej i trzy ogólnodostępne). W łazienkach była bieżąca zimna i ciepła 
woda, kompletne środki higieniczne i sprawne urządzenia sanitarne w liczbie 
zabezpieczającej potrzeby uczniów, zamontowane na standardowej wysokości. 
Od września 2017 r. uczniowie korzystali z 180 szafek w szatni szkolnej. 

(akta kontroli str. 241-242, 248, 251-252, 315-316, 354-358) 

4. W Szkole nie funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej, co było niezgodne z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe. 

(akta kontroli str. 248, 251) 

5. Chętnym dzieciom, zgodnie z art. 105 ustawy Prawo oświatowe, zapewniono 
pobyt w świetlicy szkolnej pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.00 do 17.00.  
Do roku szkolnego 2016/2017 zajęcia świetlicowe prowadzone były w trzech salach 
lekcyjnych o łącznej powierzchni 92 m2. Od września 2017 r. świetlica szkolna 
znajdowała się w odrębnej sali o powierzchni 55,44 m2. Ponadto po zakończeniu 
zajęć trzy sale lekcyjne do edukacji wczesnoszkolnej wykorzystywane były do zajęć 
świetlicowych. Łączna powierzchnia pomieszczeń świetlicowych wynosiła 235 m2. 
Liczebność grup świetlicowych, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
organizacji publicznych szkół, nie przekraczała 25 uczniów na jednego nauczyciela. 
Uczniowie klas I – III mieli zajęcia w odrębnych grupach. Zajęcia świetlicowe 
uwzględniały potrzeby edukacyjne i rozwojowe uczniów, rozwijały ich 
zainteresowania i umożliwiały odrabianie lekcji. 
Sposób funkcjonowania świetlicy określony został w statucie Szkoły, wewnętrznym 
regulaminie świetlicy i corocznych planach pracy świetlicy szkolnej.  

 (akta kontroli str. 14, 18, 27-28, 244-245, 248, 253, 317-342) 

6. W Szkole, na podstawie art. 106 ustawy Prawo oświatowe i § 10 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach, wydzielono 
oddzielną stołówkę, w której na dwóch długich przerwach zapewniono uczniom 
możliwość spożycia ciepłego posiłku. Wyposażenie stołówki było w dobrym stanie 
technicznym. 

(akta kontroli str. 245, 248) 
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7. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią otwarte były pięć dni w tygodniu w czasie 
dwóch długich przerw oraz w wyznaczonych godzinach przed i po zajęciach 
szkolnych. Organizacja i zasady pracy biblioteki określone zostały w statucie Szkoły 
i regulaminie biblioteki szkolnej. W bibliotece dostępne były wszystkie lektury do 
każdej klasy wymienione w podstawie programowej z języka polskiego. Jednak przy 
uwzględnieniu liczby uczniów w klasach IV-VIII w roku szkolnym 2018/2019 
niewystarczająca była liczba sześciu tytułów lektur33. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że Szkoła jest w trakcie realizacji zamówienia 
uzupełniającego braki w poszczególnych pozycjach książkowych34. 

 (akta kontroli str. 18, 28, 245-249, 252, 257-258, 345-358, 394-398) 

8. Przy Szkole zorganizowano plac zabaw o nawierzchni z tarkettu, wyposażony 
m.in. w zestaw z pomostami linowymi i zjeżdżalniami, karuzelę, rowerek na 
sprężynie. Urządzenia te były trwale i stabilnie przymocowane do podłoża oraz 
pozbawione elementów mogących stanowić zagrożenie. Przy placu zabaw i wyjściu 
na boiska umieszczono tablice określające zasady bezpiecznego ich użytkowania.  

(akta kontroli str. 243, 249, 252-253, 301-304) 

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

1. Wyjście z terenu Szkoły nie zostało zabezpieczone barierkami, co było 
niezgodne z § 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w szkołach, według którego szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły 
zabezpiecza się w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że wjazd do Szkoły zmieniono w trakcie rozbudowy. 
(akta kontroli str. 246, 251, 354-358) 

2. Otwarta przestrzeń w holu na piętrze i przestrzeń wzdłuż schodów nie były 
zabezpieczone, co było niezgodne z § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w szkołach, zgodnie z którym otwartą przestrzeń 
pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się w skuteczny sposób. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że podczas odbioru budynku i późniejszych kontroli 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni, Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ożarowie Mazowieckim i Powiatowa 
Państwowa Straż Pożarna z Ożarowa Mazowieckiego nie stwierdziły żadnych 
niezgodności z prawem i nie wydały zaleceń. 

(akta kontroli str. 241-251, 354-357) 

3. W Szkole nie utworzono gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
co było niezgodne z art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo oświatowe. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że mimo prowadzenia od 2017 r. rozmów z organem 
prowadzącym na temat utworzenia gabinetu, kwestie związane z finansowaniem 
zatrudnienia pielęgniarki szkolnej nie są ustalone. Obecnie w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca przyjeżdża do Szkoły pielęgniarka szkolna, która prowadzi karty 
zdrowia uczniów, monitoruje bilanse medyczne i prowadzi z uczniami pogadanki. 

(akta kontroli str. 248, 251, 354-357) 

Dyrektor Szkoły prawidłowo i skutecznie dokonała zmian warunków organizacyjnych 
i lokalowych wynikających z reformy oświaty. Stan zatrudnienia nauczycieli w Szkole 
był adekwatny do potrzeb. Nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje 
i uczestniczyli w szkoleniach. W Szkole zorganizowano obowiązkowe zajęcia 

                                                      
33 Jeanne Marie Leprince de Beaumont „Piękna i Bestia”, Seweryna Szmaglewska „Czarne Stopy”, Stefan Żeromski 

„Siłaczka”, Joanna Olech „Dynastia Miziołków”, Bolesław Prus Katarynka, Biblia. 
34 Wniosek Dyrektora Szkoły do Burmistrza Gminy Łomianki z 13 listopada 2018 r. o udzielenie 12,0 tys. zł wsparcia 

finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 
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dydaktyczno-wychowawcze oraz zajęcia pozalekcyjne i świetlicowe. Nauczanie 
prowadzono na podstawie prawidłowo dopuszczonych programów nauczania 
i podręczników, które zapewniono wszystkim uczniom. W związku z rozbudową 
obiektu szkolnego nastąpiła znaczna poprawa warunków kształcenia. Liczba 
pomieszczeń do nauki i rekreacji oraz ich wyposażenie zapewniało realizację zajęć 
zgodnie z wymogami określonymi w podstawie programowej z 2012 r. i 2017 r. oraz 
w systemie jednozmianowym.  

W Szkole nie utworzono gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Nie zostały też w pełni 
spełnione zasady bezpieczeństwa, tj. niewłaściwie zabezpieczono wyjście poza 
teren Szkoły oraz przestrzeń holu na piętrze i wzdłuż schodów. Ponadto w statucie 
Szkoły nie określono organizacji szkolnych pracowni przedmiotowych. 

3. Współpraca z instytucjami przy wprowadzaniu zmian 
w systemie oświaty. 

1. Dyrektor Szkoły na wniosek Gminy Łomianki przeanalizowała w lutym i czerwcu 
2017 r. potrzeby Szkoły po wdrożeniu reformy oświaty w zakresie zatrudnienia 
nauczycieli, wyposażenia w pomoce dydaktyczne oraz zmian w planie finansowym 
Szkoły. W związku ze wzrostem liczby uczniów i oddziałów najważniejsze było 
terminowe oddanie do użytku rozbudowywanej części Szkoły.  
Potrzeby Szkoły w zakresie warunków lokalowych, kadrowych i organizacyjnych 
diagnozowane były na zebraniach rady pedagogicznej. Analizie poddano m.in.: 
− liczbę i rozmieszczenie pracowni oraz stan ich wyposażenia, szczególnie 

z uwzględnieniem potrzeb uczniów klas VII-VIII, 
− rodzaj i liczbę potrzebnych do zakupienia pomocy dydaktycznych, podręczników 

i lektur dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I, IV i VII, 
− kwestię zwiększenia zatrudniania nauczycieli nowych przedmiotów,  
− harmonogram zajęć i przerw śródlekcyjnych. 

 (akta kontroli str. 359, 364-367, 370-373) 

2. W celu realizacji zdiagnozowanych potrzeb, Dyrektor Szkoły współpracowała 
z Gminą Łomianki przy tworzeniu arkusza organizacyjnego i planu finansowego 
Szkoły, w tym skutecznie występowała z wnioskami o zwiększenie lub zmianę planu 
finansowego. Uczestniczyła też w spotkaniach z naczelnikiem Wydziału Edukacji 
Urzędu Gminy w Łomiankach, na których tworzono harmonogramy i określano 
terminy realizacji zadań wynikających z nowelizacji przepisów. 

W 2018 r. Dyrektor Szkoły złożyła dwa wnioski o dodatkowe środki finansowe 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Do czasu zakończenia kontroli NIK, 
Ministerstwo w odpowiedzi na jeden wniosek przyznało Szkole 28,5 tys. zł na zakup 
wyposażenia do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. 
Współpraca Dyrektor Szkoły z Mazowieckim Kuratorium Oświaty polegała głównie 
na realizacji wytycznych, przekazanych przez Kuratorium na naradach i zawartych 
na stronach internetowych Kuratorium i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  

3. W realizację potrzeb Szkoły włączyły się rada sołecka Dziekanowa Polskiego 
i Dziekanowa Nowego, które przekazały środki finansowe m.in. na zakup 
odtwarzaczy CD, książek i nagłośnienia do sali sportowej. We współpracy 
z Kampinoskim Parkiem Narodowym i Fundacją Sendzimira przy Szkole założono 
łąkę kwietną, na której realizowano zajęcia z lekcji biologii. 

 (akta kontroli str. 93-100, 368-375, 384-398) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
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Dyrektor Szkoły rzetelnie zdiagnozowała potrzeby Szkoły wynikające z konieczności 
wprowadzenia reformy oświaty oraz podejmowała skuteczne działania na rzecz ich 
realizacji. Dyrektor współpracowała z instytucjami współodpowiedzialnymi za 
wdrożenie reformy i innymi jednostkami w celu stworzenia w Szkole optymalnych 
warunków na rzecz wdrożenia zmian w systemie oświaty. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi i wnioski: 

Uwagi NIK dotyczą niezabezpieczenia wyjścia z terenu Szkoły przed bezpośrednim 
wyjściem na jezdnię oraz przestrzeni w holu na piętrze nad schodami i wzdłuż 
schodów. W ocenie NIK brak stosownych zabezpieczeń może stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa uczniów. Szkoła była rozbudowywana z przeznaczeniem dla 
uczniów klas I-VI, a przy obecnym wykorzystywaniu pomieszczeń przez uczniów 
starszych klas może się okazać, że balustrady i ścianki o wysokości 110 cm nie 
stanowią wystarczającego zabezpieczenia. 

 
 Uregulowanie w statucie Szkoły sposobu organizacji szkolnych pracowni 1.

przedmiotowych. 

 Podjęcie skutecznych działań w celu utworzenia w Szkole gabinetu profilaktyki 2.
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

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

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Warszawa, dnia       grudnia 2018 r. 

 
 
 
 

Kontroler 

Lidia Łucka 
gł. specjalista kontroli państwowej 
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