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I. Dane identyfikacyjne 
Starostowo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, ul. T. Kościuszki 3,  

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Antoni Jan Tarczyński, Starosta, od 14 listopada 2005 r. 

 

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

 
Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres 

wcześniejszy, jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność) 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

 
Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/1879/2018 z 22 listopada 2018 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Powiatu Mińskiego w zakresie 
przygotowania i wdrożenia zmian w funkcjonowaniu powiatowej sieci szkół, 
wprowadzonych reformą systemu oświaty. 

Powiat terminowo dostosował sieć prowadzonych szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, przekształcając dotychczasowe 
gimnazja i zasadnicze szkoły zawodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe3. Starostwo przeprowadziło rzetelną analizę 
potrzeb dotyczących przyjęcia większej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020, 
a działania przygotowawcze w tym zakresie były adekwatne do prognozowanej 
liczby uczniów klas pierwszych. Warunki lokalowe szkół oraz wyposażenie sal 
lekcyjnych umożliwiają przyjęcie zwiększonej liczby uczniów w roku szkolnym 
2019/2020 bez pogorszenia warunków nauczania. Realizowane remonty, 
modernizacje i zakupy wyposażenia wynikały z bieżących potrzeb utrzymania 
obiektów szkolnych w możliwie najwyższym standardzie. Starostwo na bieżąco 
prowadziło diagnozę potrzeb kadrowych nadzorowanych szkół i z wyprzedzeniem 
podejmowało działania przygotowawcze do właściwego funkcjonowania placówek 
oświatowych w warunkach nowego ustroju szkolnego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrażanie zmian w systemie oświaty. 

1. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim4 zadania związane z organizacją i funkcjonowaniem powiatowych 
jednostek oświatowych wykonuje Wydział Oświaty i Promocji. Nadzór nad 
Wydziałem sprawuje Wicestarosta. 

 (akta kontroli str. 2-76, 496) 

W okresie objętym kontrolą Powiat Miński prowadził osiem szkolnych placówek 
oświatowych: 

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 
(Liceum Ogólnokształcące, Szkoła policealna, Szkoła Podstawowa dla 
dorosłych – od 1 września 2017 r. – brak naboru),     

- Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Mińsku Mazowieckim, 

- Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim (Liceum 
Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Branżowa Szkoła I 
Stopnia Specjalna), 

- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim (Technikum, Branżowa 
Szkoła I Stopnia), 

- Zespól Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (Liceum 
Ogólnokształcące, Czteroletnie Liceum Plastyczne im. Elwiro Michała 
Andriollego, Technikum), 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 Dz.U. z 2018 r. poz. 996, ze zm. 
4 Uchwalony przez Zarząd Powiatu Mińskiego uchwałą Nr 180/15 z 18 sierpnia 2015 r., zmieniony uchwałami Zarządu Powiatu 
Mińskiego Nr 714/18 z 12.02.2018 r. oraz Nr 763/18 z 18.06.2018 r. 
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- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim (Liceum 
Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia), 

- Zespół Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie (Gimnazjum 
Specjalne, Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy), 

- Zespół Szkół Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
(Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia).     

Ponadto Powiat prowadził dwie Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne 
zlokalizowane w Mińsku Mazowieckim i Sulejówku. 

W okresie objętym kontrolą na terenie Powiatu Mińskiego funkcjonowały 33 
niepubliczne szkoły i placówki oświatowe wpisane do ewidencji prowadzonej przez 
Starostę Mińskiego.  

W Powiecie Mińskim nie utworzono odrębnej jednostki do obsługi ekonomiczno-
finansowej szkół i placówek oświatowych. 

(akta kontroli str. 2-16, 345-348) 

W wyniku reformy oświaty, z dniem 1 września 2017 r., w strukturze szkolnictwa na 
terenie Powiatu Mińskiego dokonano następujących zmian: 

- w ramach wygaszania gimnazjów zlikwidowano klasę I dotychczasowego 
Gimnazjum wchodzącego w skład Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim oraz w Gimnazjum specjalnym 
wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej 
w Ignacowie, 

- w odniesieniu do pozostałych szkół, 25 października 2017 r., Rada Powiatu 
Mińskiego podjęła uchwały stwierdzające przekształcenie: 

− dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej w ośmioletnią 
szkołę podstawową specjalną wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie, 

− dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla 
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu 
Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie w szkołę specjalną 
przysposabiającą do pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy 
Prawo oświatowe,  

− dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły 
I stopnia, w tym zasadniczą szkołę zawodową specjalną w branżową szkołę 
I stopnia specjalną wchodzących w skład odpowiednio: Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkół Zawodowych Nr 
2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkół im. Marii 
Skłodowskiej – Curie w Mińsku Mazowieckim oraz Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim, 

− dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych w szkołę podstawową dla 
dorosłych obejmującą klasy VII i VIII, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim. 

 (akta kontroli str. 358-364) 

Starosta Miński wyjaśnił, że następny etap zmian, zgodnie z art. 146, art. 152 
i art. 184 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
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oświatowe5, nastąpi w 2019 r., kiedy to  zostaną przekształcone Licea 
Ogólnokształcące, technika oraz Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych. Ponadto 
na mocy art. 193 ww. ustawy Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, w skład którego wchodzi Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcące zostanie przekształcone w Czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące. 

  (akta kontroli str. 419-430) 

2. Działając na mocy art. 213 ust. 1 przepisów wprowadzających Rada Powiatu 
Mińskiego w dniu 28 lutego 2017 r. podjęła uchwałę Nr XIX/236/17 w sprawie 
projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie 
Powiatu Mińskiego do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych. Zgodnie z art. 215 oraz art. 216 ww. ustawy, 
przedmiotową uchwałę przekazano w dniu 1 marca 2017 r. Mazowieckiemu 
Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym: NSZZ „Solidarność”, Związkowi 
Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych w celu zaopiniowania. 
Uchwała została pozytywnie zaopiniowana (Forum Związków Zawodowych nie 
przesłało opinii).  

W dniu 29 marca 2017 r. Rada Powiatu Mińskiego podjęła uchwałę w sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Mińskiego na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 349-357, 365-383) 

3. W związku z reformą oświaty do Starosty Mińskiego wpłynęły trzy wnioski od 
podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne wpisane do ewidencji szkół 
i placówek niepublicznych w sprawie aktualizacji wpisu. 

Starosta Miński po rozpatrzeniu ww. wniosków dokonał zmian we wpisach do 
ewidencji w ustawowo określonym terminie, wydając uaktualnione zaświadczenia 
o wpisie do ewidencji. Dotyczyło to: Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej 
przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Podcierniu (zmiana nazwy i typu 
szkoły z gimnazjum specjalnego na szkołę podstawową specjalną z klasami 
dotychczasowego gimnazjum specjalnego aż do czasu likwidacji tych klas); Szkoły 
Podstawowej Specjalnej w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek 
Oświatowych „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie (zmiana w zakresie typu 
z sześcioletniej na ośmioletnią szkołę podstawową specjalną); Społecznej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej ,,Otwartych Serc” w Sulejówku (zmiana w zakresie typu 
z sześcioletniej na ośmioletnią szkołę podstawową specjalną). 

(akta kontroli str. 497-509) 

W odniesieniu do dwóch niepublicznych gimnazjów specjalnych tj.: Społecznego 
Gimnazjum Specjalnego „Otwartych Serc” w Sulejówku oraz Gimnazjum 
Specjalnego w Zespole Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych 
„Możesz więcej” w Nowym Zglechowie osoby prowadzące ww. szkoły nie wystąpiły 
z wnioskiem o ich przekształcenie lub włączenie do innego typu szkoły. Podmiot 
prowadzący Gimnazjum Specjalne w Nowym Zglechowie poinformował, że 
Gimnazjum będzie funkcjonowało do czasu stopniowego wygaszenia klas. 

 (akta kontroli str. 497-509) 

W odniesieniu do dwóch niepublicznych Liceów Ogólnokształcących (tj.: Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych TWP w Jędrzejowie Nowym oraz Liceum 

                                                      
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. Dalej: przepisy wprowadzające. 
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Ogólnokształcące dla Dorosłych ,,Wiedza.pl” w Mińsku Mazowieckim) wszczęto 
postępowanie administracyjne w sprawie wykreślenia tych placówek z ewidencji.  

(akta kontroli str. 510-514) 

W przypadku dwóch innych niepublicznych liceów ogólnokształcących (tj.: Prywatne 
Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacyjne w Sulejówku oraz Liceum 
Ogólnokształcące Benedykta w Sulejówku), jak również w przypadku Publicznego 
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Augusta Czartoryskiego 
w Mińsku Mazowieckim do Starosty Mińskiego nie wpłynęły jeszcze wnioski 
o zmianę wpisu w ewidencji6.  

(akta kontroli str. 419-430) 

4. W okresie objętym kontrolą liczba uczniów klas I, uczęszczających do szkół 
prowadzonych przez Powiat Miński7 przedstawiała się następująco: 

- w roku szkolnym 2016/2017 – 1395 uczniów w 49 oddziałach8, z tego 1252 
zamieszkałych na terenie powiatu mińskiego (liczba absolwentów gimnazjów 
wynosiła 1648, a bez Sulejówka i Halinowa 1313),  

- w roku szkolnym 2017/2018 – 1214 uczniów w 45 oddziałach, z tego 1075 
zamieszkałych na terenie powiatu mińskiego (liczba absolwentów gimnazjów 
wynosiła 1561, a bez Sulejówka i Halinowa 1224),  

- w roku szkolnym 2018/2019 – 1208 uczniów w 42 oddziałach, z tego 1114 
zamieszkałych na terenie powiatu mińskiego (liczba absolwentów gimnazjów 
wynosiła 1535, a bez Sulejówka i Halinowa 1202). 

Odsetek uczniów klas pierwszych zamieszkałych na terenie powiatu wynosił 90% 
w każdym roku szkolnym.  

(akta kontroli str. 428) 

5. Starosta Miński wyjaśnił m.in., że w związku z wprowadzaniem reformy 
oświatowej na spotkaniach z dyrektorami jednostek oświatowych były omawiane 
poszczególne etapy wdrażania reformy oświatowej. Pierwszy etap polegał na 
przekształceniu od 1 września 2017 r. części szkół prowadzonych przez powiat. 
Kolejny etap reformy zaplanowany został od 1 września 2019 r. i ma polegać na: 
przekształceniu trzyletnich Liceów Ogólnokształcących w czteroletnie Licea 
Ogólnokształcące, przekształceniu czteroletnich techników w pięcioletnie technika, 
podjęciu do końca listopada 2019 r. uchwały o zakończeniu działalności Gimnazjum 
w Zespole Szkół Specjalnych w Ignacowie, podjęciu do dnia 30 listopada 2019 r. 
uchwały o przekształceniu Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim, w skład którego wchodzi Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcące w Czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim.  

(akta kontroli str. 419-430)   

Wydział Oświaty i Promocji Starostwa we współpracy z dyrektorami nadzorowanych 
szkół rozpoczął w 2017 r. wstępne analizy dotyczące rekrutacji na rok szkolny 
2019/2020. Przeprowadzono rozpoznanie możliwości lokalowych szkół oraz 
zapotrzebowanie na dodatkowe etaty pedagogiczne z uwzględnieniem planowanej 
rekrutacji podwójnego rocznika uczniów kończących edukację na poziomie 
podstawowym lub gimnazjalnym. Przyjęto, że na rok szkolny 2019/2020 utworzone 
zostaną 44 oddziały klas pierwszych dla absolwentów szkół podstawowych i tyle 
samo dla absolwentów III klasy gimnazjum w celu zapewnienia równych szans dla 

                                                      
6 W tych przypadkach termin złożenia wniosku upływa 31 stycznia 2019 r. 
7 Na podstawie danych z SIO na dzień 30 września danego roku kalendarzowego. 
8 W tym uczniowie klas I gimnazjum tj. 106 uczniów w czterech oddziałach (prowadzony był jeszcze nabór). 



 

7 

młodzieży. W poprzednich latach liczba oddziałów w poszczególnych typach szkół 
przedstawiała się następująco: 17 oddziałów liceum ogólnokształcącego (łącznie 34 
oddziały LO), po 21 oddziałów technikum (łącznie 42 oddziały Technikum), po pięć 
oddziałów branżowej szkoły I stopnia (łącznie 10 oddziałów) i po jednym oddziale 
liceum plastycznego (łącznie 2 oddziały). 

W listopadzie 2017 r. dyrektorzy szkół dokonali weryfikacji wcześniej przedłożonych 
planów naboru na rok szkolny 2019/2020 i przedstawili informacje w zakresie: 
planowanej liczby oddziałów, planowanych kierunków kształcenia, wzrostu 
zatrudnienia w związku z podwójnym rocznikiem, przewidywanego czasu pobytu 
ucznia w szkole w roku szkolnym 2019/2020. Planowany czas pobytu ucznia 
w wymiarze tygodniowym będzie się wahał od 15,2 godziny do 18 godzin 
w zależności od placówki. 

W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół Nr 1 uruchomiono dwa nowe kierunki 
nauczania: technik budowy dróg i mostów, technik przemysłu mody, a na rok 
szkolny 2019/2020 zaplanowano uruchomienie trzech kolejnych nowych kierunków 
nauki w technikach wchodzących w skład pozostałych zespołów szkół, takich jak: 
technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik rachunkowości, technik 
spedytor. 

Na podstawie danych przedstawionych przez dyrektorów szkół Wydział Oświaty 
i Promocji przygotował dwa warianty dotyczące liczby oddziałów klas pierwszych.     
W pierwszym wariancie zaplanowano liczbę oddziałów we wszystkich typach szkół 
na poziomie roku szkolnego 2017/2018, co daje łącznie 88 oddziałów klas I dla 2464 
uczniów. W drugim wariancie zaplanowano większą liczbę oddziałów w technikach 
kosztem oddziałów w Liceach Ogólnokształcących, co daje łącznie również 88 
oddziałów klas I dla 2520 uczniów, w tym: w liceach ogólnokształcących 
zaplanowano po 14 oddziałów (łącznie 28), w technikach zaplanowano po 23 
oddziały (łącznie 46), w branżowej szkole I stopnia po sześć oddziałów (łącznie 12), 
w liceum plastycznym po jednym oddziale (łącznie dwa oddziały). 

Analizy powyższe zostały przedstawione Zarządowi Powiatu Mińskiego na 
posiedzeniu w dniu 9 kwietnia  2018 r. Propozycja liczby oddziałów jest taka sama 
zarówno dla absolwentów gimnazjów jak i szkół podstawowych.  

(akta kontroli str. 384-418) 

Starosta Miński wyjaśnił m.in., że dyrektorzy szkół, uwzględniając swoje realne 
możliwości lokalowe złożą do dnia 30 listopada 2018 r. ostateczne propozycje                       
w zakresie planowania naboru na rok szkolny 2019/2020. Zostaną one 
przedstawione Zarządowi Powiatu Mińskiego, który podejmie ostateczne decyzje 
w tym zakresie do końca stycznia 2019 r. 

 (akta kontroli str. 419-430) 

6. Na poprawę warunków lokalowych i wyposażenia nadzorowanych placówek 
oświatowych i szkół Powiat Miński wydatkował z własnych środków9 w 2016 r. kwotę 
609,4 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 10 zadań inwestycyjnych, 
w 2017 r. kwotę 5 027,4 tys. zł na pokrycie kosztów 16 zadań inwestycyjnych, a 
w 2018 r. kwotę 2 511, 5 tys. zł na pokrycie kosztów pięciu zadań inwestycyjnych10. 
W ramach ww. wydatków m.in. poprawiono infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, 
dostosowano obiekty dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych, zakupiono 
wyposażenie techniczne dla stołówek. Inwestycje prowadzono we wszystkich 
placówkach powiatowych. 

                                                      
9 95% kosztów poniesiono ze środków budżetu Powiatu Mińskiego. 
10 Wybudowano m.in. Halę sportową z łącznikiem z istniejącymi obiektami dydaktycznymi w Zespole Szkół nr 1, dostosowano 
wjazd do Zespołu Szkół im. MCS dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozpoczęto budowę hali sportowej w Zespole Szkół nr 
2, wybudowano i wyposażono Otwartą Strefę Aktywności w Zespole Szkół Ekonomicznych. 
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Na rok 2019 zaplanowano11 wydatki majątkowe na poziomie 807,0 tys. zł, z tego 
169,0 tys. zł z przeznaczeniem na przyjęcie dodatkowej liczby uczniów na rok 
szkolny 2019/2020. Zaplanowano doposażenie sal lekcyjnych w dodatkowe meble 
szkolne oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce i akcesoria 
edukacyjne. 

(akta kontroli str. 431-494) 

7. W okresie wprowadzania zmian w systemie oświaty Urząd nie kierował do 
dyrektorów nadzorowanych szkół pisemnych zaleceń dotyczących przygotowania 
warunków lokalowych, wyposażenia oraz kadrowych do potrzeb kształcenia 
absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020. 
Powiat Miński w zakresie podwójnego rocznika prowadził rozmowy z dyrektorami 
w sprawie racjonalnego planowania liczby oddziałów klas pierwszych uwzględniając 
przy tym realne warunki lokalowe oraz bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia 
uczniów. Zarząd Powiatu Mińskiego, biorąc pod uwagę propozycje dyrektorów 
szkół, podejmie w styczniu 2019 r. ostateczne decyzje w zakresie naboru na rok 
szkolny 2019/2020. Z analizy warunków lokalowych, którą Powiat przeprowadzał na 
spotkaniach z dyrektorami szkól  wynika, iż w szkołach jest wystarczająca liczba sal 
i pracowni w stosunku do prognozowanej liczby uczniów. Jedynie w Zespole Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim może wystąpić niedobór sal lekcyjnych, co 
może skutkować dwuzmianowością.    

W okresie objętym kontrolą do Starosty Mińskiego nie wpłynęły skargi lub wnioski od 
mieszkańców dotyczące sytuacji i warunków nauki w szkołach prowadzonych przez 
Powiat. 

 (akta kontroli str. 419-430, 515) 

8. W roku szkolnym 2017/2018 obsada nauczycieli liczyła 520,9 etatu12.  W ogólnej 
liczbie nauczycieli 62,2 % stanowili nauczyciele dyplomowani.  

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przygotowali własne symulacje, które 
przedstawiły przewidywany wzrost zatrudnienia wynikający z rekrutacji podwójnego 
rocznika. Analiza potrzeb związanych z naborem uczniów w roku szkolnym 
2019/2020 wskazuje na potrzebę zwiększenia liczby nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących jak i zawodowych o 72 etaty.  

 (akta kontroli str. 384-385, 411-418, 433, 448, 465-478)  

9. Działania Powiatu Mińskiego w zakresie wprowadzanych zmian w systemie 
oświaty i zatwierdzanych arkuszy były spójne z prognozami demograficznymi 
i analizami przeprowadzonych ankiet. Przy zatwierdzaniu arkuszy Wydział Oświaty 
Promocji weryfikował czy dyrektorzy zastosowali zaistniałe zmiany w systemie 
oświaty (czy uzyskał opinie związków zawodowych dot. organizacji roku szkolnego 
oraz czy w klasach pierwszych uwzględnił liczbę oddziałów zaakceptowaną przez 
Zarząd Powiatu Mińskiego). 

(akta kontroli str. 146-344, 419-430)  

10.  W latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019 Powiat Miński planował nabór do 
klas I szkół ponadgimnazjalnych, przy uwzględnieniu danych demograficznych oraz 
ankiet przeprowadzonych w klasach II i III gimnazjów z terenu Powiatu Mińskiego13. 

W celu zapoznania uczniów gimnazjów i ich rodziców z ofertą szkół 
ponadgimnazjalnych, Powiat Miński co roku organizował Powiatową Giełdę Szkół 
Ponadgimnazjalnych. W każdym roku inna szkoła była organizatorem. Dodatkowo 

                                                      
11 Planowane potrzeby sporządzono na podstawie projektów planów finansowych i planów rzeczowych złożonych przez 
powiatowe jednostki organizacyjne w odpowiedzi na pismo Starosty Mińskiego z dnia 12 września 2018 r. 
12 W roku szkolnym 2015/2016 było to 518,7 etatu, a w roku szkolnym 2016/2017 – 524,1 etatu. 
13 Ankiety przeprowadzono w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. 
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na stronie internetowej Urzędu Starostwa oraz poszczególnych szkół były 
zamieszczane informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat.  

Rekrutacja do oddziałów klas I szkół ponadgimnazjalnych prowadzona w formie 
elektronicznej (link podczas rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu) 
również umożliwia uczniom i ich rodzicom zapoznanie się z kierunkami kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Miński jest organem 
prowadzącym. 

Ponadto dyrektorzy szkół podejmowali różne działania promocyjne, m.in. rozdawali 
ulotki informacyjne na terenie szkoły, umieszczali reklamy na stronach 
internetowych, organizowali wyjazdy do gimnazjów w celu przedstawienia swoich 
ofert kształcenia. W szkołach organizowane były dni otwarte dla uczniów gimnazjów 
i ich rodziców, na których prezentowano kierunki kształcenia w danej szkole oraz 
umiejętności nabyte przez uczniów tych szkół. 

Szkoły Zawodowe organizowały tzw. „tydzień zawodowca”, podczas którego 
prezentowane były poszczególne zawody, zorganizowano również szereg zajęć  
z doradcą zawodowym dla gimnazjalistów oraz uczniów klas ponadgimnazjalnych. 
Wszystkie spotkania miały formę warsztatów i wymagały od uczniów aktywności 
i zaangażowania14. 

(akta kontroli str. 516-520) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

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.   

Najwyższa Izba Kontroli 

         Kontroler          Delegatura w Warszawie 

            Witold Markiewicz  

Gł. specjalista kontroli państwowej  

 

         ……………………………. 

                                                      
14 Np. w Zespole Szkół Ekonomicznych w dniach 3 – 6 kwietnia 2017 r. prezentowano zawód ekonomisty, logistyka, plastyka, 
technika organizacji reklamy, a 7 kwietnia 2017 r. Szkoła zorganizowała spotkanie z doradcą zawodowym; w kwietniu 2018 r. 
w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie odbyły się dni otwarte oraz dni zawodowca dla uczniów Gimnazjów i Szkół 
Podstawowych, w ramach których zorganizowano również szereg zajęć z doradcą zawodowym dla gimnazjalistów oraz 
uczniów  klas ponadgimnazjalnych pod hasłem „Jak planować swoją przyszłość – jak wybór szkoły zawodowej wpływa na 
dalsze losy”.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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