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I. Dane identyfikacyjne 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Siedlcach1,  
08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 5/7 

 

Magdalena Olszewska-Silna, Dyrektor, od 1 września 2011 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 kontroli) 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 

Agnieszka Mazur-Śledzińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/152/2018 z 3 października 2018 r.  

 (akta kontroli tom I str. 1-5) 

 

                                                      
1 Dalej: Szkoła.  

2 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szkoły na rzecz wdrożenia 
zmian w jej funkcjonowaniu, wprowadzonych reformą systemu oświaty. 

 

Dyrektor Szkoły w sposób rzetelny prowadziła działania przygotowawcze związane 
z wdrażaniem reformy oświatowej. Z wyprzedzeniem ustaliła nowe plany nauczania 
(dla klas I, IV i VII), nową organizację Szkoły i potrzeby w zakresie przygotowania 
Szkoły do wprowadzanych zmian. Szkoła funkcjonuje na podstawie aktualnego 
i prawidłowo przyjętego statutu, zawierającego wszystkie wymagane elementy. Stan 
zatrudnienia i kwalifikacje nauczycieli były adekwatne do potrzeb Szkoły. 
Nauczyciele podnosili swoją wiedzę ogólną i zawodową, uczestnicząc w szkoleniach 
przygotowujących do zmian w działalności dydaktyczno-wychowawczej. Po 
1 września 2017 r. warunki kształcenia uczniów nie uległy pogorszeniu. W Szkole 
prawidłowo zorganizowano obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 
wyposażono sale lekcyjne w sposób umożliwiający realizację podstawy 
programowej, zapewniono zróżnicowaną i adekwatną do potrzeb uczniów ofertę 
zajęć pozalekcyjnych. Kształcenie uczniów prowadzono na podstawie prawidłowo 
dopuszczonych programów nauczania i podręczników szkolnych. Uczniom 
zapewniono możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, a w roku 
szkolnym 2017/2018 utworzono świetlicę dla najmłodszych. Dyrektor na bieżąco 
informowała społeczność szkolną o wprowadzanych zmianach, a także aktywnie 
współpracowała z instytucjami współodpowiedzialnymi za wdrożenie reformy. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty. 

1.1. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa Nr 1 powstała z przekształcenia 
dotychczasowego Gimnazjum Nr 1, na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 
24 listopada 2017 r.5. 

Dyrektor Szkoły, w ramach działań przygotowawczych, podejmowała szereg 
działań, mających na celu upowszechnianie informacji związanych z reformą 
oświaty. Na posiedzeniach rady pedagogicznej w latach 2016 i 20176 omawiano 
m.in. założenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół 
podstawowych, ramowych planów nauczania, zmiany w Karcie Nauczyciela, 
informowano o możliwości uczestniczenia nauczycieli i pracowników w szkoleniach 
związanych z reformą oświaty dofinansowywanych przez Szkołę, zaprezentowano 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 

4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 
może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

5 Nr XLII/499/2017 w sprawie nadania statutów ośmioletnim szkołom podstawowym powstałym z przekształcenia 
dotychczasowych gimnazjów.  

6 Protokoły z posiedzenia Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Siedlcach Nr IV/2016/2017 
z 1 grudnia 2016 r., Nr V/2016/2017 z 24 stycznia 2017 r., Nr VIII/2016/2017 z 10 kwietnia 2017 r., 
Nr XI/2016/2017 z 26 czerwca 2017 r., Nr I/2017/2018 z 29 sierpnia 2017 r., Nr III/2017/2018 z 17 września 
2017 r. 
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przygotowaną przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Siedlcach prezentację 
o założeniach reformy oświaty (przekształcanie szkół, wygaszanie gimnazjów, losy 
nauczycieli i dyrektorów).  

(akta kontroli tom I str. 23-24, 26-27, 38-42, 57-60, 65-68, 71, 75-76) 

Podczas zebrań rodzicielskich w 2017 r. (26 stycznia, 5 kwietnia i 13 września), 
Dyrektor informowała rodziców o planowanych zmianach w systemie oświaty. 
Uczniowie byli informowani przez wychowawców na tzw. godzinie wychowawczej. 
Ponadto, informacje dotyczące reformy oświatowej upowszechniano poprzez m.in.:  

− zorganizowanie Dni Otwartych: w marcu 2017 r. dla rodziców i uczniów klas 
trzecich i szóstych szkół podstawowych, kandydatów do klas pierwszych 
z rodzicami oraz w marcu 2018 r. dla rodziców i uczniów klas trzecich 
i szóstych; 

− promocję Szkoły w dniu 24 marca 2017 r. skierowaną do uczniów klas szóstych 
z dwóch pobliskich szkół podstawowych7; 

− spotkania z rodzicami i uczniami klas pierwszych, czwartych i siódmych, którzy 
zostali przyjęci do Szkoły w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/20198; 

− wysłanie pisemnej informacji do rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie 
szkoły o naborze do klas pierwszych (w 2017 r. do 35 rodziców i w 2018 r. do 
23 rodziców).  

(akta kontroli tom I str. 38-39, 43-48, 101, 104-105 ) 

Dyrektor pisemnie poinformowała o wprowadzanych zmianach pracowników 
pedagogicznych i niepedagogicznych Szkoły odpowiednio: 26 kwietnia 2017 r. 
i 8 maja 2017 r., tj. w terminie określonym w art. 236 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe9. 

(akta kontroli tom I str. 55-56) 

W roku szkolnym 2016/2017 w szkoleniu wewnętrznym w zakresie organizacji 
ośmioletnich szkół podstawowych uczestniczyło 45 nauczycieli spośród 
52 zatrudnionych (86,5%), natomiast w roku 2017/2018 w szkoleniu dotyczącym 
oceny pracy nauczyciela wg zmian w Karcie Nauczyciela uczestniczyły 43 osoby 
spośród 49 zatrudnionych (88%). 

W szkoleniach związanych z wdrażaną reformą, organizowanych poza Szkołą, 
uczestniczyło 36 spośród 52 zatrudnionych nauczycieli (69%) w roku szkolnym 
2016/2017, 25 spośród 49 zatrudnionych (51%) w roku 2017/2018 oraz 
9 nauczycieli spośród 60 zatrudnionych (15%) w bieżącym roku szkolnym10. 
Tematami szkoleń były m.in.: zmiany w nowej podstawie programowej 
poszczególnych przedmiotów11, zmiany w systemie edukacji, dostosowanie 
programu wychowawczo-profilaktycznego do zmian programowych, tworzenie 
programów nauczania w oparciu o nową podstawę programową, realizacja 
doradztwa zawodowego i edukacji dla bezpieczeństwa w siódmej i ósmej klasie 
szkoły podstawowej.   

 (akta kontroli tom I str. 303-379) 

                                                      
7 Szkoły Podstawowej nr 7 o godz. 9.00 i Szkoły Podstawowej nr 11  o godz. 11. 

8 Spotkania zorganizowane 28-29 sierpnia w latach 2017 i 2018. 

9 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm., dalej: przepisy wprowadzające. 

10 Wg stanu na 16 października 2018 r. 

11 Przykładowo: „Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 – język polski”, „Analiza treści nowej podstawy 
programowej z chemii dla szkoły podstawowej”, „O zmianach w podstawie programowej z języka obcego od 
września 2017 r.”, „Nowa podstawa programowa z matematyki w szkole podstawowej”, „Geografia powraca 
do szkoły podstawowej – cele kształcenia geograficznego, treści nauczania, sposoby osiągania celów 
i warunki realizacji nowej podstawy programowej”. 
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W Szkole nie wystąpiły protesty ani niepokoje społeczne związane z trybem 
i sposobem wprowadzania zmian w systemie oświaty, ponieważ jak wyjaśniła 
Dyrektor, organ prowadzący dużo wcześniej rozpoczął pracę nad przygotowaniem 
planu działań funkcjonowania w nowym kształcie wszystkich siedleckich szkół 
podstawowych.  

(akta kontroli tom I str.102) 

1.2. W związku z planowanymi zmianami w systemie oświaty, Dyrektor podjęła 
działania przygotowawcze związane z organizacją nauki w Szkole, tj.: 

− począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły 
podstawowej ustaliła i dostosowała do nowej podstawy programowej plany 
nauczania, zgodnie z art. 273 i art. 291 przepisów wprowadzających; 

− ustaliła i terminowo przekazała do zaopiniowania projekty arkuszy 
organizacyjnych szkoły na lata szkolne 2017/201812 i 2018/201913, projekty 
tych arkuszy zostały terminowo i pozytywnie zaopiniowane przez Związek 
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)14 odpowiednio: 12 kwietnia 2017 r.15 
i 3 kwietnia 2018 r.16 oraz zatwierdzone przez organ prowadzący odpowiednio: 
16 maja 2017 r. i 15 maja 2018 r.; 

− sporządziła projekty planu finansowego Szkoły na lata 2017 i 201817, które 
zatwierdził organ prowadzący odpowiednio: 12 stycznia 2017 r. i 17 stycznia 
2018 r. oraz złożyła, 14 września 2018 r., wstępny projekt planu finansowego 
na 2019 r.18; 

− wystąpiła do organu prowadzącego o zwiększenie planu wydatków (łącznie 
12 wniosków na kwotę 1 098,5 tys. zł19), wnioskując o środki finansowe: 
w 2017 r. na remont bloku sportowego z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
(sala gimnastyczna, zaplecze), remont szatni uczniowskich, wymianę stolarki 
drzwiowej w czterech salach lekcyjnych, przystosowanie łazienek szkolnych dla 
dzieci klas pierwszych, zakup mebli dla uczniów najmłodszych, wyposażenie 
świetlicy szkolnej, remont dachu oraz odnowienie elewacji budynku w części 
sportowej, a w 2018 r. na docieplenie budynku pawilonu i łącznika wraz 
z odnowieniem elewacji, remont schodów wejściowych i wykonanie podjazdu 
dla niepełnosprawnych, wykonanie nowego wjazdu i chodnika na posesji, 
wymianę bramy i furtki, zakup wyposażenia do jednej z sal uczniów 
najmłodszych, zakup szafek do szatni;  

− dokonała zmian stron w umowach i poinformowała o tym dostawców m.in. 
energii (elektrycznej, cieplnej), wody, odbiorców odpadów i nieczystości, firmy 
ubezpieczającej pracowników i uczniów. O zmianie nazwy Szkoły 
poinformowano również miejscowy urząd skarbowy i zakład ubezpieczeń 
społecznych. 

W Szkole nie przeprowadzono inwentaryzacji majątku, ponieważ – jak wyjaśniła 
główna księgowa – Urząd Miasta nie wymagał przeprowadzenia inwentaryzacji na 

                                                      
12 Uchwała Nr 5/2016/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Siedlcach z 10 kwietnia 2017 r. 

w sprawie projektu organizacji roku szkolnego 2017/2018. 

13 Uchwała Nr 11/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Siedlcach z 26 marca 2018 r. 
w sprawie projektu organizacji roku szkolnego 2018/2019. 

14 Zarząd Oddziału Powiatowego w Siedlcach. 

15 Pismo Prezesa Oddziału ZNP, znak: L.Dz.161/2017. 

16 Pismo Prezesa Oddziału ZNP, znak: L.Dz.55/2018. 

17 Zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną odpowiednio 1 grudnia 2016 r. i 11 grudnia 2017 r. oraz Radę 
Rodziców odpowiednio 9 stycznia 2017 r. i 4 grudnia 2017 r. 

18 Zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną 20 listopada 2018 r., Rada Rodziców zaopiniuje 3 grudnia 2018 r. 
(wg harmonogramu pracy rady). 

19 W 2017 r. – osiem wniosków na kwotę 791,5 tys. zł i w 2018 r. – cztery wnioski na kwotę 307 tys. zł. 
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dzień 31 sierpnia 2017 r. tłumacząc, że nie jest to likwidacja placówki, tylko zmiana 
jej nazwy. Ponadto, na koniec czerwca oraz na koniec każdego roku 
kalendarzowego są uzgadniane salda księgowe z księgą inwentarzową, a pełna 
inwentaryzacja z natury jest przeprowadzana raz na cztery lata i obecnie trwa20, a 
termin jej zakończenia miał nastąpić do 15 grudnia 2018 r. 
(akta kontroli tom I str. 57, 67-68, 77, 86, 106-122, 130-146, 157-168, 183-185,187-

214) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Szkoły w kontrolowanym 
obszarze. 

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

2.1. Zmiana warunków organizacyjnych w związku z reformą 
oświaty. 

2.1.1. Uchwałą Rady Pedagogicznej z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie opinii 
dotyczącej propozycji przydziału nauczycielom prac i zajęć na rok szkolny 
2016/2017 powołano czteroosobową komisję statutową, która opracowała projekt 
statutu Szkoły. Projekt został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną21 
i przekazany organowi prowadzącemu (Miasto Siedlce), celem jego uchwalenia. 

(akta kontroli tom I str.12-14, 23-24) 

Stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe22, Rada Miasta Siedlce uchwałą z dnia 24 listopada 
2017 r. w sprawie nadania statutów ośmioletnim szkołom podstawowym powstałym 
z przekształcenia dotychczasowych gimnazjów, nadała statut Szkole, który pismem 
z 29 listopada 2017 r.23 został przekazany do realizacji.  

 (akta kontroli tom I str. 26-35) 

Statut Szkoły zawierał wszystkie postanowienia wynikające z art. 98 ustawy Prawo 
oświatowe, w tym dotyczące w szczególności: 
− zakresu zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy;  
− organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, roli 

doradztwa zawodowego (obowiązkowe zajęcia w klasie VII i VIII); 
− współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie 

działalności innowacyjnej, eksperymentu pedagogicznego, organizacji 
wolontariatu w szkole,  

− zadań biblioteki szkolnej (tworzenie warunków do efektywnego posługiwania 
się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, rozwijania indywidualnych 
zainteresowań uczniów oraz czytania i uczenia się); 

− organizacji pracowni przedmiotowych; 
− form współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, 

opieki i profilaktyki. 
(akta kontroli tom I str. 29) 

                                                      
20 Zarządzenie nr 9 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach z dnia 30 październik 2018 r. 

o przeprowadzeniu inwentaryzacji pełnej, tj. spisu z natury w Szkole Podstawowej nr 1.  

21 Uchwała Nr 7/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach z 17 września 2017 r. 
w sprawie zatwierdzenia projektu Statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Siedlcach. 

22 Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. 

23 Pismo znak: E.0008.9.2017. 
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2.1.2. W latach szkolnych 2016/2017 – 2018/2019 stan zatrudnienia nauczycieli 
wyniósł odpowiednio: 52 osoby (47,15 etatu), 49 osób (47 etatów) i 60 osób 
(56,82 etatu). Zmniejszenie zatrudnienia w roku szkolnym 2017/2018 spowodowane 
było długotrwałą nieobecnością trzech nauczycieli24, natomiast wzrost zatrudnienia 
w bieżącym roku szkolnym wynikał z zatrudnienia nauczycieli: nauczania 
wczesnoszkolnego – cztery osoby, świetlicy – dwie osoby, nauczycieli 
wspomagających dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego – cztery osoby i nauczyciela doradztwa zawodowego. 

(akta kontroli tom I str. 218, 222-223, 227-228, 232-238) 

W związku z reformą oświaty trzech nauczycieli Szkoły, za zgodą Dyrektora, zostało 
przeniesionych do pracy w innej szkole. Dotyczyło to jednego nauczyciela języka 
angielskiego i niemieckiego, przeniesionego z urzędu z dniem 1 września 2017 r. 
oraz dwóch nauczycieli (fizyki i historii) przeniesionych na własną prośbę z dniem 
1 września 2018 r. do innej szkoły.  

Wystąpiła również sytuacja dotycząca obowiązku podjęcia pracy w innej szkole 
w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, na polecenie 
organu prowadzącego. Miało to miejsce w roku szkolnym 2017/2018 i dotyczyło 
pięciu nauczycieli: języka polskiego (jedna osoba), geografii (dwie osoby), biologii 
(jedna osoba) i historii (jedna osoba), którzy realizowali liczbę godzin przedmiotu 
w wymiarze: 9/18 etatu (polski, geografia, historia) i 12/18 etatu (biologia). 
W związku z reformą oświaty w Szkole nie było zwolnień nauczycieli.   

 (akta kontroli tom I str. 247-248) 

2.1.3. Na podstawie analizy próby sześciu nauczycieli klas IV-VIII (10%)25, którym 
w bieżącym roku szkolnym powierzono nauczanie: religii, chemii, informatyki, 
przyrody, historii, WOS-u, matematyki, języka angielskiego, wychowania fizycznego 
stwierdzono, że posiadali oni odpowiednie do realizowanych zajęć edukacyjnych 
kwalifikacje, tj. wykształcenie kierunkowe dla nauczanego przedmiotu oraz 
przygotowanie pedagogiczne. 

(akta kontroli tom I str. 218, 282) 

2.1.4. W planach finansowych Szkoły (po zmianach) na dokształcanie 
i doskonalenie nauczycieli (§ 80146) zaplanowano środki w wysokości: 50,4 tys. zł 
w 2017 r. i 48,4 tys. zł w 2018 r., w tym na dofinansowanie form doskonalenia 
zawodowego odpowiednio: 9,6 tys. zł (19,0%) i 7,2 tys. zł (14,9%). Pozostała kwota 
dotyczyła wynagrodzenia doradcy metodycznego zatrudnionego w Szkole na pół 
etatu. Środki wydatkowano w wysokości: 9 599,86 zł w 2017 r. (100 % planu) i 
7 199,02 zł w 2018 r. (100%) na szkolenia oraz studia języka angielskiego26, 
bibliotekoznawstwa z edukacją wczesnoszkolną27 i pedagogiki specjalnej28. 

 (akta kontroli tom I str. 148, 174, 177-179, 287, 293) 

2.1.5. W okresie objętym kontrolą nauczyciele podnosili swoją wiedzę ogólną 
i zawodową, uczestnicząc w szkoleniach związanych z wprowadzanymi zmianami 
w systemie oświaty (przedstawione w pkt. 1.1 niniejszego wystąpienia). 

W corocznie opracowywanych planach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli zaplanowano szkolenia rady pedagogicznej dotyczące aktualnych 
przepisów prawa oświatowego. Dyrektor wyjaśniła, że na posiedzeniach rady 

                                                      
24 Zwolnienia lekarskie, a następnie rozwiązanie stosunku pracy – dwie osoby, urlop zdrowotny – jedna osoba. 

25 Wg stanu na 30 września 2018 r. w Szkole zatrudnionych było 60 nauczycieli. 

26 Dwie nauczycielki. 

27 Jedna nauczycielka. 

28 Dwie nauczycielki w zakresie: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapia 
pedagogiczna i rewalidacja. 
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pedagogicznej na bieżąco informuje o możliwościach korzystania z bezpłatnej oferty 
siedleckich placówek doskonalenia nauczycieli (Samorządowe Centrum Doradztwa 
i Doskonalenia Nauczycieli, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli).   
W roku szkolnym 2016/2017 trzech nauczycieli nie uczestniczyło w żadnej formie 
kształcenia i doskonalenia zawodowego związanego ze zmianami w systemie 
oświaty, tj.: dwóch nauczycieli, którzy zostali zatrudnieni na zastępstwo 
(prowadzenie zajęć artystycznych w klasach trzecich gimnazjum29 i muzyki 
w klasach gimnazjalnych30) oraz nauczyciel, któremu zakończyła się umowa o pracę 
na czas określony (31 sierpnia 2017 r.).   

 (akta kontroli tom I str. 260-261, 263, 279-280, 380, 382-395) 

2.1.6. W okresie objętym kontrolą liczba zaplanowanych i zrealizowanych godzin 
lekcyjnych dla wybranej próby ośmiu przedmiotów w poszczególnych oddziałach31 
była zgodna z ramowymi planami nauczania, ustalonymi w rozporządzeniu z 2017 r. 
dla szkoły podstawowej i w rozporządzeniu z 2012 r. dla gimnazjum32 oraz zgodna 
z arkuszem organizacyjnym Szkoły w roku szkolnym 2017/2018.  

(akta kontroli tom I str. 396-401) 

Analiza tygodniowych rozkładów zajęć (planów lekcji) na wybranej losowo próbie 
pięciu oddziałów wszystkich klas w roku szkolnym 2018/201933 i w roku szkolnym 
2016/201734 wykazała, że organizacja kształcenia była zgodna z zasadami higieny 
procesu nauczania35 i nie uległa pogorszeniu po 1 września 2017 r. 
W szczególności:  

− w Szkole nie było potrzeby wprowadzania zmianowego trybu pracy, a lekcje 
rozpoczynały się od godziny 8.00 i trwały maksymalnie do godziny 15.35; 

− zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia rozpoczynały się o stałej porze 
(± jedna godzina) oraz uwzględniały podobną liczbę godzin (od sześciu do 
siedmiu w klasach gimnazjalnych i od czterech36 do ośmiu w klasach szkoły 
podstawowej);  

− w dziennym i tygodniowym planie, zajęcia wymagające długotrwałej 
koncentracji i pracy statycznej (matematyka, fizyka, chemia) były rozdzielane 
przedmiotami takimi jak wf, języki, godzina wychowawcza, religia, historia, 
wdż37, a także nie były planowane i realizowane po szóstej godzinie lekcyjnej; 

− przerwy międzylekcyjne wynosiły co najmniej 10 minut, a na spożycie posiłku 
zaplanowano dwie 15-minutowe przerwy w roku szkolnym 2016/2017 oraz dwie 
20-minutowe i jedną 15-minutową w bieżącym roku szkolnym. 

(akta kontroli tom I str. 410-427) 

Dla każdej klasy monitorowano realizację podstawy programowej w zakresie liczby 
zrealizowanych lekcji danego przedmiotu, na podstawie m.in. wpisów nauczycieli 

                                                      
29 W wymiarze trzy godz. tygodniowo. 

30 W wymiarze sześć godz. tygodniowo. 

31 Historia i plastyka (klasa IVa), język polski, matematyka i biologia (VIIa) oraz język polski, wos, informatyka 
(IIIe) - minimum 20% przedmiotów obowiązkowych. 

32 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 
z dnia 28 marca 2017 r. (Dz. U. poz. 703) oraz z dnia 7 lutego 2012 r. (Dz. U. poz. 204, ze zm.). 

33 Cztery oddziały szkoły podstawowej (klasy: Ib, IVa, VIIa, VIIIa) i jeden oddział gimnazjum (IIIa). 

34 Klasy gimnazjalne: Ia, Id, IIa, IId, IIIa. 

35 Rozporządzenie 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.). 

36 W klasach edukacji wczesnoszkolnej. 

37 Wychowanie do życia w rodzinie jako zajęcia nieobowiązkowe były zawsze w planie jako pierwsza lub ostatnia 
godzina. 
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w dzienniku elektronicznym (Synergia) oraz zestawienia zbiorczego ze wskazaniem 
przeprowadzonej liczby godzin przydzielonego im przedmiotu w danej klasie. 
Ponadto, nauczyciele składali pisemne oświadczenia o stanie realizacji podstawy 
programowej.  

(akta kontroli tom I str. 402-407, 409) 

Analiza dostępności pięciu pracowni przedmiotowych (dwie informatyczne, 
biologiczna, chemiczna, fizyczna) oraz częstotliwość korzystania z nich przez 
wybrane klasy na podstawie tygodniowych planów lekcji w roku szkolnym 
2016/2017 w porównaniu do roku szkolnego 2018/2019 wykazała, że miały one 
możliwość38 korzystania z ww. pracowni, a ich dostępność nie zmniejszyła się po 
1 września 2017 r. Uczniowie trzech oddziałów gimnazjum w roku szkolnym 
2016/2017 w pełni wykorzystywali tylko pracownię biologiczną, natomiast uczniowie 
czterech klas szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 nie wykorzystywali 
w pełni żadnej z ww. pracowni.  

 (akta kontroli tom I str. 429) 

2.1.7. W okresie objętym kontrolą zapewniono uczniom dostęp do zajęć 
pozalekcyjnych, rozwijających ich zainteresowania oraz tych wynikających 
z rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej39. 
Zajęcia były organizowane w formie kół (przedmiotowych i zainteresowań)40, klubów 
(przyrodniczo-filmowy, europejski), zespołów (wokalny, taneczny) oraz zajęć 
sportowych (SKS41), realizowanych w wymiarze42: 58 godz. tygodniowo 
(2016/2017), 50,5 godz. tygodniowo (2017/2018) i 66 godz. tygodniowo 
(2018/2019). Pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielano uczniom w formie 
zajęć: 

− dydaktyczno-wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów43 w wymiarze: 
24 godz. tygodniowo (2016/2017), 22 godz. tygodniowo (2017/2018) i 27 godz. 
tygodniowo (2018/2019); 

− specjalistycznych, w tym: korekcyjno-kompensacyjnych (w wymiarze: po dwie 
godz. tygodniowo w roku 2017/2018 i w roku 2018/2019) oraz 
socjoterapeutycznych w wymiarze jednej godz. tygodniowo w bieżącym roku 
szkolnym. 

Ponadto, oferta Szkoły obejmowała zajęcia: wspomagające psychologiczno-
pedagogiczne, rewalidacyjne, pracę z uczniem niedowidzącym, których wymiar 
w latach kontrolowanych zwiększył się z dwóch godz. tygodniowo w roku 2016/2017 
do 27 godz. tygodniowo w bieżącym roku szkolnym. 

W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano również, w wymiarze czterech godz. 
tygodniowo44, zajęcia rozwijające uzdolnienia jednej uczennicy klasy trzeciej 
gimnazjalnej, realizującej indywidualny program nauczania matematyki i fizyki. 

                                                      
38 Liczba godzin możliwych do zrealizowania przy pełnym obłożeniu danej pracowni w latach szkolnych 

2016/2017 i 2018/2019 wyniosła 30 godzin tygodniowo, natomiast iloczyn liczby godzin wg rozkładów zajęć 
wynosił od 12 do 30 godzin tygodniowo w roku 2016/2017 i od 12 do 14 godzin tygodniowo w roku 2018/2019. 

39 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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, ze zm.). 

40 Przedmiotowych: koło historyczne, matematyczne, plastyczne, polonistyczne oraz zainteresowań: filmowe, 
czytelnicze, dziennikarskie, teatralne, kulinarne i zdrowego odżywiania się, misyjne, szachowe, Młodzieżowy 
Wolontariat. 

41 SKS – koszykówka, piłka (nożna, siatkowa, ręczna), unihokej dziewcząt i chłopców, pływanie. 

42 Wg stanu na 30 września danego roku szkolnego. 

43 Biologii, historii, chemii, fizyki, geografii, informatyki, języka angielskiego, niemieckiego, polskiego, 
matematyki, edukacji wczesnoszkolnej. 

44 Dwie godz. zajęć z fizyki i dwie godz. zajęć z matematyki, od 30 marca 2018 r. do 22 czerwca 2018 r. 
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(akta kontroli tom I str. 90, 431-445) 

Sposób organizacji zajęć pozalekcyjnych (w tym liczebność grup zajęciowych) oraz 
ich dostępność dla uczniów zbadano na próbie: koła historycznego, zajęć 
wyrównawczych z języka niemieckiego, klubu europejskiego i SKS – koszykówka 
dziewcząt w roku szkolnym 2016/2017 oraz zajęć wyrównawczych z języka 
polskiego, biologii i koła tanecznego w roku szkolnym 2018/2019. Analiza wykazała 
m.in., że zajęcia realizowane były w wymiarze jednej godz. lekcyjnej tygodniowo 
(SKS po dwie godz. tygodniowo) i odbywały się na pierwszej godzinie lekcyjnej 
(zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego45) albo bezpośrednio po lekcjach, za 
wyjątkiem zajęć sportowych, które organizowano po zakończeniu obowiązkowych 
zajęć w sali gimnastycznej, tj. pomiędzy 16.00, a 20.00; liczebność grup wynosiła od 
jednego ucznia (koło historyczne, klub europejski) do dziewięciu uczniów (SKS); fakt 
przeprowadzenia zajęć odnotowywano w dzienniku elektronicznym.   

(akta kontroli tom I str. 446-452) 

2.1.8. W Szkole prowadzono kształcenie na podstawie dopuszczonych przez 
Dyrektora46, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców47, programów 
nauczania zaproponowanych przez nauczycieli oraz propozycji podręczników, 
materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla klas pierwszych, czwartych 
i siódmych szkoły podstawowej oraz drugich i trzecich oddziałów gimnazjalnych na 
rok szkolny 2017/2018. 

(akta kontroli tom I str. 73-74, 114-121) 

Badaniem w zakresie zapewnienia podręczników objęto uczniów, którzy realizowali 
nową podstawę programową, tj.: 102 uczniów klas pierwszych, czwartych 
i siódmych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 84 uczniów klas drugich i ósmych 
szkoły podstawowej w roku szkolnym 2018/2019. Analiza wykazała, że: 

- w roku szkolnym 2017/2018 - 23 uczniów klasy pierwszej (22,5%) otrzymało 
podręczniki przed rozpoczęciem roku szkolnego (28 sierpnia 2017 r.), 70 uczniów 
klas czwartych i siódmych (68,6%) w pierwszych dniach nauki (5 – 6 września 
2017 r.), a dziewięciu uczniów klasy czwartej (8,8%) 19 września 2017 r.; 
- w roku szkolnym 2018/2019 – 25 uczniów klas drugich (29,7%) otrzymało 
podręczniki przez rozpoczęciem roku szkolnego (29 sierpnia 2017 r.), 57 uczniów 
klas drugich i ósmych (67,8 %) w pierwszym tygodniu nauki (5-7 września 2017 r.), 
a dwóch uczniów klasy ósmej (2,4 %) w drugim tygodniu nauki (10-12 września 
2017 r.); wszyscy uczniowie trzech klas ósmych (52 osoby) otrzymali podręczniki do 
języka angielskiego 12-13 września 2017 r.  

(akta kontroli tom I str. 459-472) 

Dyrektor wyjaśniła, że wydawnictwa przesyłają do szkoły większość podręczników 
pod koniec sierpnia, które są rozdysponowywane na spotkaniach z rodzicami 
i uczniami przed rozpoczęciem roku szkolnego, ale zdarza się, że pojedyncze tytuły 
oczekują na dodruk i szkoła otrzymuje je w późniejszym terminie. W roku szkolnym 
2018/2019 zmiana arkusza organizacyjnego, spowodowana utworzeniem drugiego 
oddziału klasy czwartej (przybyło dziewięciu uczniów) spowodowała potrzebę 
domówienia podręczników pod koniec wakacji.   

(akta kontroli tom I str. 458) 

                                                      
45 Zrealizowano 16 godz. zajęć (jedna godz. tygodniowo) dla grup liczących od dwóch do pięciu uczniów. 

46 Zarządzenie Nr 2/2017 z 4 września 2017 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów 
nauczania i ustalenia zestawu podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2017/2018. 

47 Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 1/2017/2018 i Nr 2/2017/2018 z 29 sierpnia 2017 r., zebranie Rady 
Rodziców 13 września 2017 r., godz. 18.00. 
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W Szkole obowiązywał regulamin wypożyczania podręczników lub materiałów 
edukacyjnych uczniom, ustalony zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r.48 

(akta kontroli tom I str. 456-457) 

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

2.2. Zmiana warunków lokalowych w związku z reformą oświaty. 

2.2.1. Szkoła mieści się w trzech połączonych ze sobą budynkach (dwupoziomowy 
budynek główny, parterowy pawilon49 i blok sportowy50) o łącznej powierzchni 
2 636,90 m². Budynek oraz teren szkolny jest monitorowany systemem kamer 
(10 wewnętrznych i sześć zewnętrznych). Teren szkolny jest ogrodzony i stanowi 
wewnętrzny dziedziniec, na którym znajduje się m.in. zespół boisk51, parking, 
miejsca postojowe dla rowerów. 

(akta kontroli tom I str. 473-480, 484, 497, 499-500) 

Zajęcia odbywają się w 19 salach dydaktycznych o łącznej powierzchni 776,90 m², 
w tym dwóch pracowniach komputerowych (po piętnaście stanowisk) i trzech 
przedmiotowych (biologiczna, chemiczna, fizyczna). Powierzchnia sali przypadająca 
na ucznia52, zarówno przed, jak i po 1 września 2017 r. nie uległa zmianie i wyniosła 
1,14 m².  

W wyniku oględzin53 stwierdzono, że wszystkie sale posiadały wyposażenie 
wystarczające do prowadzenia zajęć tematycznych, w tym m.in. sprzęt 
multimedialny (komputery z dostępem do internetu, projektory multimedialne), za 
wyjątkiem tablic interaktywnych54. W salach lekcyjnych klas pierwszych i drugich55 
wydzielono miejsca do nauki i rekreacji (na dywanie) oraz wyposażono w pomoce 
dydaktyczne i przedmioty potrzebne do zajęć zgodnie z podstawą programową z 
2017 r.56 Uczniowie mają możliwość zostawienia w salach lekcyjnych (szuflady) 
podręczników i przyborów szkolnych. Wyposażenie sal lekcyjnych klas IV-VIII szkoły 
podstawowej oraz klas gimnazjalnych w pomoce dydaktyczne i przedmioty 
potrzebne do zajęć57 było zgodne z warunkami i sposobami realizacji podstawy 
programowej z 2017 r. oraz z podstawą programową z 2012 r.58 (gimnazjum).  

(akta kontroli tom I str. 473-480, 483, 485-489, 492, 505-510) 

Szkoła posiada dwie sale gimnastyczne, tj. dużą o pow. 279,1 m² oraz małą o pow. 
54,5 m². W latach szkolnych 2016/2017-2017/2018 zajęcia wychowania fizycznego 
prowadzono w dużej sali gimnastycznej w wymiarze odpowiednio: 43 i 41 godz. 

                                                      
48 Zarządzenie Nr 3/2017 z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu wypożyczania podręczników lub 

materiałów edukacyjnych uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. KEN w Siedlcach. 

49 Stanowi łącznik pomiędzy budynkiem głównym i blokiem sportowym. 

50 Sala gimnastyczna (duża) z zapleczem (pokój nauczycieli wf, szatnie z przebieralnią, toalety z natryskami). 

51 Do piłki siatkowej, nożnej, ręcznej i gry w kosza. 

52 Powierzchnia najmniejszej sali podzielona przez liczbę uczniów najliczniejszego oddziału klasowego, który 
realizuje tam zajęcia. 

53 Przeprowadzonych 30 października 2018 r. 

54 Tablica interaktywna w sali językowej oraz w trzech salach edukacji wczesnoszkolnej. 

55 W szkole nie ma klas trzecich. 

56 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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.). 

57 W Szkole w latach szkolnych 2017/2018 – 2018/2019 nie ma klas szóstych. 

58 Rozporządzenie MEN 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.). 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 



 

12 

tygodniowo. Poza dużą salą gimnastyczną i boiskami, uczniowie mają możliwość 
realizacji zajęć wychowania fizycznego w małej sali gimnastycznej oraz w miejskich 
obiektach sportowych (park wodny, hala sportowa ośrodka sportu i rekreacji, 
siłownia Agencji Rozwoju Miasta Siedlce). 

(akta kontroli tom I str. 476-477, 485, 492-493, 504-510; tom II str. 21-24) 

2.2.2. Meble szkolne w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia 
dydaktyczne są zgodne z zasadami ergonomii. W ramach przygotowania Szkoły do 
reformy, uczniom najmłodszych klas zakupiono w 2017 r., nowe meble szkolne 
z możliwością regulacji wysokości stolików i krzeseł. W pozostałych salach 
dydaktycznych znajdują się krzesła i stoliki w rozmiarach przystosowanych do 
wzrostu uczniów59. 

(akta kontroli tom I str. 485, 505-510; tom II str. 1-20) 

2.2.3. Oględziny przestrzeni szkolnej wykazały, że zarówno pomieszczenia, 
w których realizowano kształcenie, jak i teren Szkoły spełniają normy 
bezpieczeństwa i higieny.  

Stwierdzono natomiast, że elewacja budynku głównego (w szczególności od strony 
ul. Konarskiego, gdzie budynek graniczy bezpośrednio z chodnikiem) jest w złym 
stanie technicznym (m.in. liczne pęknięcia i ubytki, osypywanie się tynku, 
odpadające jego elementy). Na ścianach budynku znajdują się tabliczki 
ostrzegające o odpadających elementach elewacji. Kontrolująca, w trybie art. 51 ust. 
1 i 2 ustawy o NIK, zawiadomiła o powyższym Prezydenta Miasta Siedlce60 oraz 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce61. W efekcie PINB 
przeprowadził w dniach 15-16 listopada 2018 r. kontrolę stanu technicznego 
elewacji budynku Szkoły62 i poinformował63, że w związku ze stwierdzeniem 
nieodpowiedniego stanu technicznego elewacji budynku głównego Szkoły zostanie 
przeprowadzone postępowanie administracyjne. Stwierdził też, że elewacja budynku 
wraz z gzymsem wymaga w pierwszej kolejności zabezpieczenia w sposób 
uniemożliwiający spadanie odspojonych elementów elewacji oraz gzymsu na osoby 
i mienie znajdujące się wokół obiektu. 

(akta kontroli tom I str. 479-481, 496-498, 519-520; tom II str. 64-84) 

Prezydent Miasta Siedlce poinformował64, że w Szkole od 2011 r. przeprowadzano 
remonty i modernizacje poprawiające stan budynku. Wyasygnowanie środków 
finansowych na remont elewacji obecnie nie jest możliwe z uwagi na duże wydatki 
realizowanych inwestycji miejskich, które są rezultatem wykorzystania uzyskanych 
dotacji unijnych. Termin remontu całej elewacji Szkoły będzie uzależniony od 
możliwości finansowych Miasta Siedlce.  

(akta kontroli tom I str. 521) 

Z protokołów rocznych65 i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynku wynika, 
że został on dopuszczony do dalszego użytkowania, jednak istnieje pilna potrzeba 
remontu elewacji budynku głównego Szkoły. Dyrektor każdego roku informowała66 
Urząd o potrzebach remontowych w ww. zakresie. 

(akta kontroli tom I str. 123-125, 153-156, 180-182; tom II str. 34-59) 

                                                      
59 Krzesła i stoliki trwale oznakowane rozmiarem 5 (157 cm – 172 cm) i rozmiarem 6 (172 cm i wyżej). 

60 Pismo z 31 października 2018 r., znak:LWA.410.024.04.2018/UM.1. 

61 Pismo z 13 listopada 2018 r., znak LWA.410.024.04.2018/PINB.2. 

62 Protokół kontroli obiektu budowlanego z 16 listopada 2018 r. (NB.5140.21.2018.MS). 

63 Pismo z 19 listopada 2018 r. (NB.5140.21.2018.MS). 

64 Pismo z 8 listopada 2018 r. (E.4424.1.57.2018). 

65 Protokoły Nr 1R-5L/2016 z 10.05.2016 r., Nr 1R/2017 z 8.05.2017 r. i Nr 1R/2018 z 9.05.2018 r. 

66 Pisma: z 29.07.2016 r. (k.304.1.2016), z 24.07.2017 r. (04.2.2017) i z 16.07.2018 r. (K.304.2.2018). 
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2.2.4. Szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, 
wyposażony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą67, 
dostępny cztery razy w tygodniu68, od 8.00 do 15.00. 

(akta kontroli tom I str. 483, 514) 

2.2.5. Od 1 września 2017 r. Szkoła zapewniła uczniom klas I-IV zajęcia 
świetlicowe. Dotychczasowe pomieszczenie czytelni zaadaptowano na świetlicę 
(pow. 55,50 m²), tj. wymieniono okna, obudowano grzejniki, pomalowano ściany, 
przeprowadzono czyszczenie i lakierowanie podłogi, zakupiono meble (krzesła, 
stoły, biurko, siedmioelementowy zestaw mebli, dywany69) i niezbędne wyposażenie 
zapewniające realizację zajęć świetlicowych (m.in. wyprawka plastyczna dla 
25 uczniów, mata piankowa z alfabetem, tablica korkowa, zestawy gier, puzzli, 
klocków, zabawki). Organizację świetlicy określał jej Regulamin. 

W bieżącym roku szkolnym świetlica funkcjonuje w wymiarze 50 godz. tygodniowo 
(pięć dni w tygodniu od 7.00 do 17.00) i korzystają z niej uczniowie klas pierwszych, 
drugich i czwartych70. Opiekę nad 75 uczniami sprawuje pięciu nauczycieli 
(3,5 etatu), a liczebność grup świetlicowych nie przekracza 25 uczniów na jednego 
nauczyciela71.   

(akta kontroli tom I str. 152, 156, 476, 478, 485, 493; tom II str. 6-7, 60-63) 

2.2.6. Szkoła zapewniła uczniom możliwość spożycia ciepłego posiłku (jeden zestaw 
obiadowy) w trakcie dwóch 20-minutowych przerw, a uczniom klas najmłodszych 
w trakcie trzech. Stołówka szkolna (41,40 m²) mogła obsłużyć jednocześnie 40 
osób. W projekcie planu finansowego Szkoły na 2019 r. 72 zaplanowano gruntowny 
remont bloku żywieniowego, w tym uzupełnienie wyposażenia. 

(akta kontroli tom I str. 182, 489, 509-510) 

2.2.7. W Szkole funkcjonuje przez pięć dni w tygodniu (od 8.00 do 16.00) biblioteka 
szkolna (pow. 61,0 m²). Analiza dostępności lektur z nowej podstawy programowej 
w odniesieniu do najliczniejszych oddziałów klas czwartych (IVb – 24 uczniów), 
piątych (Vb – 22 uczniów), siódmych (VIIa – 22 uczniów) i ósmych (VIIIa – 
20 uczniów) wykazała, że w bibliotece znajduje się wystarczająca dla wszystkich 
uczniów liczba egzemplarzy lektur.  

(akta kontroli tom I str. 484, 490-491, 494, 510) 

2.2.8. W Szkole nie ma placu zabaw. W trakcie oględzin ustalono, że za budynkiem 
pawilonu znajduje się niezagospodarowany teren, który jak oświadczyła Dyrektor 
Szkoły przewidziany jest na zorganizowanie placu zabaw dla dzieci klas I-III. 
W kwietniu 2018 r. odbyła się wizja lokalna z udziałem geodety, pracowników 
Szkoły, Urzędu Miasta i właściciela sąsiedniej nieruchomości celem wyznaczenia 
granic działki i przygotowania dokumentacji geodezyjnej. Obecnie, jak wyjaśniła 
Dyrektor, przygotowywane są wyrysy i mapy geodezyjne, aby móc starać się w 
Urzędzie Miasta o środki finansowe na budowę placu zabaw.   

(akta kontroli tom I str. 480, 485, 492, 500, 518) 

                                                      
67 Dz. U. z 2012 r., poz. 739. 

68 Poniedziałek, środa, czwartek, piątek. 

69 Dywan „Alfabet w obrazkach”, dywan „Gra w klasy”. 

70 W roku szkolnym 2018/2019 nie było klas trzecich. 

71 W dniu oględzin (ok. godz. 15) w świetlicy przebywało 12 dzieci pod opieką dwóch nauczycielek. 

72 Formularz z dnia 27 lipca 2018 r. RZI – Dane informacyjne o nowo rozpoczynanych zadaniach inwestycyjnych 
i modernizacyjnych przypadających do realizacji w roku 2019, na kwotę 180 tys. zł. 
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2.2.9. W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły, corocznie dokonywała kontroli 
zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
szkolnych73. Kontrole obejmowały całą przestrzeń szkolną (ogrodzenie, 
nawierzchnie dróg i chodników, oświetlenie, boiska szkolne, elewacje, stan pokrycia 
dachowego, sale lekcyjne, salę gimnastyczną, ciągi komunikacyjne, szatnie, 
stołówkę, pomieszczenia sanitarne, kuchni i zaplecza kuchennego, piwnice 
i poddasze, kotłownię) oraz instalacje i zabezpieczenia przeciwpożarowe. Kopie 
protokołów Dyrektor przekazywała do Urzędu Miasta Siedlce. Po jednej z takich 
kontroli, z inicjatywy Dyrektor, zmodernizowano (zainstalowano sygnalizację 
świetlną) przejście dla pieszych przy Szkole. 

 (akta kontroli tom II str. 515, 517; tom II str. 34-48) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Szkoły w kontrolowanym 
obszarze. 

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

3.1. Dyrektor dokonała analizy potrzeb Szkoły w zakresie warunków lokalowych, 
kadrowych i organizacyjnych wynikających z konieczności wprowadzenia reformy 
oświaty, o czym na bieżąco informowała organ prowadzący. Poza wnioskami 
o przyznanie środków finansowych na przeprowadzenie koniecznych prac 
przygotowujących Szkołę do funkcjonowania w nowym ustroju (przedstawiono 
w pkt. 1.2 niniejszego wystąpienia), Dyrektor wnioskowała do organu prowadzącego 
w sprawie modernizacji przejścia dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa 
najmłodszych uczniów, wprowadzenia innowacji pedagogicznej z języka 
angielskiego, niemieckiego, informatyki i muzyki, utworzenia nowego oddziału klasy 
sportowej w dyscyplinach: piłka siatkowa (chłopcy) i koszykówka (dziewczęta), 
zatrudnienia nauczyciela wspierającego na cały etat, psychologa na pół etatu, 
zwiększenia etatyzacji pracowników administracji i obsługi74. Wszystkie wnioski 
zostały rozpatrzone pozytywnie przez Prezydenta Miasta Siedlce i uwzględnione 
w arkuszach organizacyjnych Szkoły na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019.   

(akta kontroli tom I str. 515, tom II str. 94, 98-148) 

3.2. W okresie objętym kontrolą, poza bieżącą współpracą z organem prowadzącym 
Dyrektor Szkoły współpracowała również z Kuratorium Oświaty w Warszawie i jego 
Delegaturą w Siedlcach oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej poprzez 
uczestnictwo w naradach dla dyrektorów szkół, w konferencjach i szkoleniach dla 
nauczycieli, spotkaniach informacyjno-wspierających dotyczących wdrażania zmian 
w oświacie, pozyskiwanie aktualnych informacji na temat wdrażania reformy, 
współpracę przy formułowaniu zapisów projektu statutu Szkoły. 

(akta kontroli tom II str. 95-96, 160-184) 

3.3. W ramach działań na rzecz wprowadzenia zmian, wynikających z reformy 
oświaty Dyrektor współpracowała z publicznymi placówkami doskonalenia 
nauczycieli w zakresie szkoleń i konferencji dotyczących zmian w podstawie 
programowej, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z podmiotami 
zewnętrznymi w zakresie wdrożenia rozwiązań technicznych arkuszy 

                                                      
73 Protokoły kontroli z 30 sierpnia 2016 r., 30 sierpnia 2017 r., 30 sierpnia 2018 r. 

74 O pół etatu na stanowisku intendenta od 1 stycznia 2018 r. i o pół etatu na stanowisku pomoc kuchenna od 
1 września 2018 r. 
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organizacyjnych i dziennika elektronicznego, a także z innymi szkołami 
podstawowymi.  

(akta kontroli tom II str. 95-97, 185-186) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Szkoły w kontrolowanym 
obszarze. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag ani wniosków pokontrolnych. 

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.  

 

Warszawa, dnia           grudnia 2018 r. 
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