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I. Dane identyfikacyjne 
 
Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Budowlana 4,  
05-300 Mińsk Mazowiecki 
 
Małgorzata Beczek, Dyrektor, od 1 września 2015 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 
 

1. Witold Markiewicz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/180/2018 z 22 listopada 2018 r.  

2. Maria Więckowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LWA/183/2018 z 29 listopada 2018 r. 

          (akta kontroli str. 1-2) 
 

                                                      
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 przygotowanie Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim3 do zmian, wprowadzonych reformą 
systemu oświaty.  

Dyrektor Zespołu podjęła z dostatecznym wyprzedzeniem działania 
przygotowawcze zapewniające właściwe funkcjonowanie Zespołu Szkół 
w warunkach nowego ustroju szkolnego. W porozumieniu z organem prowadzącym 
przeprowadziła rzetelną analizę potrzeb w związku z planowanym przyjęciem 
większej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 i zaplanowała utworzenie takiej 
samej liczby oddziałów dla absolwentów gimnazjów, jak i dla kończących 
ośmioletnią szkołę podstawową. Podjęte działania w celu modernizacji zasobów 
lokalowych, a także wyposażenie klas lekcyjnych i pracowni przedmiotowych 
zapewnią możliwość prowadzenia zajęć lekcyjnych w większej liczbie oddziałów 
klas pierwszych bez pogorszenia warunków nauczania. Dyrektor monitorowała 
sytuację pracowniczą Zespołu Szkół, w tym diagnozowała potrzeby uzupełnienia 
stanu zatrudnionych nauczycieli i podejmowała odpowiednie działania w tym 
zakresie. Zatrudnieni w Zespole Szkół nauczyciele posiadali kwalifikacje zawodowe 
adekwatne do prowadzonych zajęć w roku szkolnym 2018/2019. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
kontrolowanej działalności 

1. Przygotowanie i wdrażanie zmian w systemie oświaty. 

1. Zespół Szkół, jako powiatowa jednostka organizacyjna, funkcjonuje od 1 stycznia 
1999 r. W skład Zespołu wchodziły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum, 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna. Od 
1 września 2017 r. w skład Zespołu wchodzą: Liceum Ogólnokształcące 
i Technikum oraz Branżowa Szkoła I Stopnia z oddziałami dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej4 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna 
z oddziałami dotychczasowej Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej5. Zespół 
Szkół działa na podstawie statutu nadanego uchwałą nr XXX/254/2002 Rady 
Powiatu Mińskiego z dnia 27 sierpnia 2002 r.6 

 (akta kontroli str. 3-93) 

Liczba uczniów ogółem w Zespole Szkół w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 
i 2018/2019 wynosiła7 odpowiednio: 997, 885 i 882, w tym liczba uczniów klas 
pierwszych odpowiednio: 283, 260 i 282. 

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

w formie opisowej. 
3 Dalej: Zespół Szkół. 
4 Z dniem 1 września 2017 r. przekształcona z dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej na mocy uchwały 
Nr XXV/295/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r.  
5 Z dniem 1 września 2017 r. przekształcona z dotychczasowej Zasadniczej Zawodowej Szkoły Specjalnej na 
mocy uchwały Nr XXV/298/17 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 25 października 2017 r. 
6 Statut Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim został zmieniony uchwałami Rady 
Pedagogicznej Zespołu nr 8/2008/09, nr 14/2010, nr 6/2011, nr 5/2012, nr 6/2012, nr 5/2013, nr 8/2013, 
nr 4/2014, nr 6/2015, nr 5/2016 oraz Rady Szkoły Zespołu nr 1/2016, nr 2/2017, nr 3/2017. 
7 Według stanu na 30 września każdego roku. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Liczba uczniów planowanych do przyjęcia w roku szkolnym 2019/20208 wynosi 560 
osób, w tym planowana liczba absolwentów: III klas gimnazjum – 280 oraz VIII klas 
szkoły podstawowej – 280. 

(akta kontroli str. 94-98, 141-142, 277-278, 286-289, 383-384) 

Liczba oddziałów klasowych w latach szkolnych 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 
wynosiła odpowiednio: 41, 35 i 34, w tym liczba oddziałów klas pierwszych – 11, 
9,59 i 10. Planowana liczba oddziałów klasowych w roku szkolnym 2019/2020 
wynosi 45,4910, w tym liczba oddziałów klas pierwszych 22. Planowane do 
utworzenia oddziały klas pierwszych zostaną przeznaczone dla absolwentów 
gimnazjów – 11 oddziałów oraz dla absolwentów szkół podstawowych – 11  
oddziałów.  

(akta kontroli str. 94-98, 141-142, 282-284, 286-289, 383-384) 

W Zespole Szkół prowadzone było kształcenie w ramach: 

- 18 profili nauczania/zawodów w roku szkolnym 2016/2017, 

- 16 profili nauczania/zawodów w roku szkolnym 2017/2018, 

- 18 profili nauczania/zawodów w roku szkolnym 2018/2019. 

Na rok szkolny 2019/2020 planowane jest prowadzenie kształcenia w 17 profilach 
nauczania/zawodach11. Planowane jest utworzenie takiej samej liczby oddziałów 
klas pierwszych w ramach poszczególnych kierunków nauczania dla absolwentów 
gimnazjów i absolwentów szkół podstawowych. 

  (akta kontroli str. 94-98, 282-284) 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że podstawą planowania była, analogicznie do 
poprzednich lat, liczba kandydatów w ubiegłych latach szkolnych. Wypracowane 
propozycje zostaną zweryfikowane w styczniu 2019 r., kiedy organ prowadzący 
poda wyniki zebranych od dyrektorów szkół i gimnazjów informacji o faktycznej 
liczbie uczniów kończących naukę w tych szkołach. Wtedy organ prowadzący, 
wzorem lat ubiegłych, wyrazi zgodę na konkretną liczbę oddziałów w danych 
zawodach. 

 (akta kontroli str. 385)   

Liczba kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół12 wynosiła: 

- w roku szkolnym 2016/2017 - 379 osób, z których przyjęto 284 (odsetek 
przyjętych wynosił 75%), 

- w roku szkolnym 2017/2018 - 340 osób, z których przyjęto 253 uczniów (odsetek 
przyjętych wyniósł 74%), 

- w roku szkolnym 2018/2019 - 369 osób, z których przyjęto 281 (odsetek 
przyjętych wynosił 76%). 

                                                      
8 Z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej, do które przyjęcie następuje na podstawie skierowania 
organu prowadzącego. 
9 Ułamkowe części oddziałów są wynikiem możliwości kształcenia w kilku zawodach w ramach jednego 
oddziału. 
10 j.w. 
11 W ramach Liceum Ogólnokształcącego: klasa psychologiczno-prawna, klasa prawno-psychologiczna, klasa 
wojskowa, klasa sportowa. W ramach Technikum: technik informatyk, technik budownictwa, technik budowy 
dróg, technik geodeta, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik chłodnictwa i klimatyzacji, 
technik usług fryzjerskich. W ramach Branżowej Szkoły I Stopnia: fryzjer, monter sieci i instalacji sanitarnych, 
stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. W ramach Branżowej Szkoły I Stopnia 
Specjalnej: kucharz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. 
12 Z wyłączeniem Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej, do której rekrutacja następuje na podstawie 
skierowania organu prowadzącego. 
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Najchętniej wybierane przez uczniów kierunki kształcenia to klasa psychologiczno-
prawna13 i klasa wojskowa14 prowadzone w ramach Liceum Ogólnokształcącego 
oraz kierunek technik informatyk15 prowadzony w ramach Technikum.  

(akta kontroli str. 280-281) 

Średnia liczba uczniów w oddziałach w klasach pierwszych16 wynosiła: 27,8 w roku 
szkolnym 2016/2017, 27,9 w roku szkolnym 2017/2018 i 28,2 w roku szkolnym 
2018/2019. Planowana liczba uczniów w klasach pierwszych w roku szkolnym 
2019/2020 wynosi 28. 

W Branżowej Szkole I Stopnia Specjalnej z oddziałem Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej średnia liczebność oddziałów w klasach pierwszych 
wynosiła: pięć w roku szkolnym 2016/2017 oraz dziewięć w roku szkolnym 
2017/2018. W roku szkolnym 2018/2019 nie uruchomiono kształcenia w klasach 
pierwszych z powodu braku kandydatów. Planowana liczba uczniów w klasach 
pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w roku szkolnym 2019/2020 
wynosi 12.  

 (akta kontroli str. 141-142, 279, 383-384) 

Dyrektor Zespołu Szkół przeprowadziła analizę potrzeb w związku z przyjęciem 
większej liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o wytyczne organu 
prowadzącego. Ustalenia dotyczące tego obszaru odbywały się od września 2017 r. 
na spotkaniach wicestarosty i naczelnika wydziału oświaty z dyrektorami szkół 
Powiatu Mińskiego. Na podstawie tych ustaleń, w listopadzie 2017 r., Dyrektor 
opracowała tabelaryczną symulację liczby klas, uczniów i potrzeb sal dydaktycznych 
w szkole ponadgimnazjalnej i w szkole ponadpodstawowej, obejmującą lata 2017–
2024, czyli okres od podwójnego naboru w 2019 r. do czasu wygaśnięcia szkół 
ponadgimnazjalnych. 

(akta kontroli str. 94-98, 141-142) 

Dyrektor Zespołu Szkół w kwietniu 2018 r. sporządziła wyliczenie godzin 
dydaktycznych dla dodatkowych klas pierwszych uczniów z rekrutacji do oddziałów 
ponadpodstawowych na podstawie załączników nr 4, 5 i 8 do rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół17. W sierpniu 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół 
dokonała również analizy potrzeb remontowych, adaptacyjnych i wynajmu sal od 
innych instytucji w pobliżu szkoły. Ponadto Dyrektor Zespołu Szkół we wrześniu 
2018 r. sporządziła analizę dotyczącą obciążenia sal w roku szkolnym 2018/2019 
i możliwości ich pełnego obciążenia od 2019 r. na potrzeby remontów sal 
zaplanowanych w planie finansowym szkoły na 2019 r. 

 (akta kontroli str. 108-140) 

                                                      
13 W roku szkolnym 2016/2017 liczba kandydatów wynosiła 78 osób, przyjęto 51 (odsetek przyjętych 65%). 
W roku szkolnym 2017/2018 liczba kandydatów - 60, przyjęto 59 (odsetek przyjętych 98%). W roku szkolnym 
2018/2019 Zespół Szkół nie dysponuje danymi dot. liczby kandydatów do poszczególnych oddziałów z powodu 
elektronicznego sposobu rekrutacji przeprowadzanej przez organ prowadzący. Liczba przyjętych w roku 
szkolnym 2018/2019 wyniosła 24 osoby.  
14 W roku szkolnym 2016/2017 liczba kandydatów wynosiła 68 osób, przyjęto 31 (odsetek przyjętych 46%). 
W roku szkolnym 2017/2018 liczba kandydatów - 50, przyjęto 28 (odsetek przyjętych 56%). W roku szkolnym 
2018/2019 Zespół Szkół nie dysponuje danymi dot. liczby kandydatów do poszczególnych oddziałów z powodu 
elektronicznego sposobu rekrutacji przeprowadzanej przez organ prowadzący. Liczba przyjętych w roku 
szkolnym 2018/2019 wyniosła 27 osób. 
15 W roku szkolnym 2016/2017 liczba kandydatów wynosiła 65 osób, przyjęto 54 (odsetek przyjętych 83%). 
W roku szkolnym 2017/2018 liczba kandydatów - 83, przyjęto 57 (odsetek przyjętych 69%). W roku szkolnym 
2018/2019 Zespół Szkół nie dysponuje danymi dot. liczby kandydatów do poszczególnych oddziałów z powodu 
elektronicznego sposobu rekrutacji przeprowadzanej przez organ prowadzący. Liczba przyjętych w roku 
szkolnym 2018/2019 wyniosła 56 osób. 
16 Bez Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej. 
17 Dz. U. poz. 703. 
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W wyniku przeprowadzonych analiz Dyrektor Zespołu Szkół zaplanowała 
i podejmowała działania mające na celu zabezpieczenie dostępności sal i kadry 
nauczycielskiej w roku szkolnym 2019/2020. W projekcie planu finansowego na 
2018 r. Dyrektor wystąpiła o kwotę 175 050 zł na zakup pomocy dydaktycznych 
i książek18, w tym o 72 560 zł na wyposażenie nowej pracowni komputerowej 
zaplanowanej na potrzeby klasy ponadpodstawowej w zawodzie technik informatyk. 
W projekcie planu finansowego na 2018 r. Dyrektor wystąpiła również o kwotę 
34 311 zł na usługi remontowe. W zatwierdzonym budżecie Powiatu Mińskiego 
Zespołowi Szkół przyznano środki w kwocie 50 000 zł (na wyposażenie pracowni 
komputerowej), lecz w wyniku zaakceptowanych wniosków o dokonanie zmian 
w planie finansowym i przesunięć oszczędności19 na koniec września 2018 r. 
zrealizowano zamierzenia i potrzeby określone w planie finansowym na łączną 
kwotę 228 036 zł20.  

W 2018 r. realizowano również inwestycję finansowaną przez Powiat Miński 
pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego”, 
w której zaprojektowano na sali głównej pełnowymiarowe boisko z możliwością 
podziału na trzy boiska ćwiczeniowe oraz siłownię, salę fitness i salę baletową 
(aerobik). Od 1 października 2018 r. w hali sportowej realizowane są zajęcia                      
z wychowania fizycznego, z możliwością ćwiczeń sześciu klas jednocześnie w godz. 
8.00–16.15 każdego dnia. 

(akta kontroli str. 94-98, 151-191, 386-389) 

W listopadzie 2018 r. Dyrektor złożyła do organu prowadzącego zapotrzebowanie 
na środki (z niewykorzystanych środków na energię) w wysokości 28 486 zł21 w celu 
zakupu oprogramowania do uwierzytelniania użytkowników, licencji oraz urządzenia 
do ochrony przed atakiem z zewnątrz tj. profesjonalnego bezpieczeństwa sieci 
firmowej i bezpieczeństwa danych. Rozstrzygnięcie w tym zakresie planowane jest 
na sesji Rady Powiatu w grudniu 2018 r. Dyrektor wystąpiła również, za 
pośrednictwem organu nadzorującego, o zwiększenie kwot części oświatowej 
subwencji z rezerwy na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie sprzętu 
szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń do nauki w szkołach 
rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach22 na kwotę 395 390 zł oraz 
w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, tj. hali 
sportowej, na kwotę 315 819 zł23. W ramach tych wniosków przyznano kwoty 
odpowiednio 30 000 zł24 i 100 000 zł25. 

(akta kontroli str. 94-98, 192-204) 

W projekcie planu finansowego na 2019 r. Dyrektor wystąpiła o środki na zakup 
materiałów i wyposażenia w wysokości 163 301 zł, w tym 46 302 zł na zakup 
wyposażenia pięciu nowych pracowni kształcenia ogólnego uzyskanych poprzez 
adaptację wolnych pomieszczeń znajdujących się w budynkach szkoły. Wystąpiła 
również o przyznanie środków na zakup pomocy dydaktycznych w wysokości 
10 400 zł oraz zakup usług remontowych w wysokości 37 711 zł, na potrzeby m.in. 

                                                      
18 Projekt planu finansowego na 2018 r. wraz z uzasadnieniem. 
19 Pismo ZS1-3012/GK/9/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. i pismo z dnia 28 września 2018 r. Informacja o zmianie 
w planie dochodów i wydatków została przekazana przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim pismem 
FN.3037.7.13.2018 z dnia 19 października 2018 r. 
20 M.in.: zakupiono siedem zestawów okablowania i urządzeń sieciowych dla stanowisk uczniowskich oraz 
modemy i routery na łączną kwotę 23 450 zł, sześć tablic szkolnych na kwotę 3 065 zł oraz wykonano naprawę 
elewacji ściany budynku szkoły, wydatkują 17 600 zł. 
21 Pismo ZS1-3012/GK/21/18 z dnia 21 listopada 2018 r. 
22 Zadanie obejmuje utworzenie nowej pracowni zawodowej dla technika robót wykończeniowych 
w budownictwie. 
23 Pisma z dnia 6 września 2018 r. 
24 Pismo ST5.4751.8.2018.17p z dnia 30 października 2018 r. 
25 Pismo ST5.4751.10.2018.19p z dnia 27 listopada 2018 r. 
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adaptacji jednego pomieszczenia w budynku internatu na potrzeby sali 
dydaktycznej. Wysokość przyznanych środków wynosi odpowiednio 163 301 zł, 
10 400 zł oraz 43 000 zł. W projekcie planu finansowego na 2019 r. Dyrektor 
wystąpiła również o środki w wysokości 14 000 zł na wynajem czterech sal 
lekcyjnych od Ośrodka Szkolenia Zawodowego zajmującego parter jednego 
z budynków Zespołu Szkół. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego zajęcia odbywają 
się tylko w soboty i niedziele. 

  (akta kontroli str. 94-98, 205-217) 

2. Według stanu na dzień 5 grudnia 2018 r. Zespół Szkół dysponował 39 salami 
dydaktycznymi, w tym 30 salami do kształcenia ogólnego i dziewięcioma 
pracowniami (pięć pracowni komputerowych i cztery pracownie zawodowe26). Sale 
i pracownie przedmiotowe zlokalizowane były w kompleksie trzech oddzielnych 
budynków. Zespół dysponował pięcioma salami gimnastycznymi i kompleksem 
boisk „Orlik 2012”. W wyniku oględzin27 obiektów składających się na Zespół Szkół 
stwierdzono, że sale dydaktyczne posiadają niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt 
i pomoce dydaktyczne). Każda sala dydaktyczna posiada wyposażenie 
podstawowe, tj. komputer z dostępem do sieci Internet oraz projektor, umożliwiające 
realizację podstawy programowej przedmiotów ogólnokształcących 
z wykorzystaniem m.in.: map interaktywnych, ćwiczeń w e-podręcznikach, pokazów 
multimediów.  

(akta kontroli str. 265-271, 351-367) 

Wszystkim oddziałom klasowym zapewniono równy dostęp do wyposażonych 
pracowni przedmiotowych, sal gimnastycznych, boiska sportowego, biblioteki 
i stołówki szkolnej oraz sprzętu komputerowego. Liczba sal dydaktycznych jest 
wystarczająca dla obecnej liczby uczniów. Wszystkie oddziały klasowe z wyjątkiem 
jednego28 we wszystkie dni tygodnia rozpoczynają zajęcia lekcyjne o godz. 8.00 lub 
8.55, a kończą najpóźniej o godz. 15.20 lub 16.15 (klasa IV technik informatyk raz w 
tygodniu rozpoczyna zajęcia lekcyjne o godz. 9.50 i kończy o godz. 17.10). Nie ma 
konieczności przychodzenia przez uczniów na zmiany lub na tzw. zerówki, 
tj. rozpoczynania lekcji przed godziną ósmą rano. 

(akta kontroli str. 272-276, 351-367)  

Na podstawie analizy potrzeb lokalowych dla zwiększonej liczby uczniów na 
potrzebę przyjęcia tzw. podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor 
Zespołu Szkół zidentyfikowała konieczność zwiększenia liczby sal dydaktycznych 
o 10 pomieszczeń, w tym o sześć sal kształcenia ogólnego i cztery pracownie 
zawodowe. W ocenie Dyrektor zwiększenie dostępności pomieszczeń umożliwi 
realizację naboru do dodatkowych oddziałów klasowych bez pogorszenia warunków 
nauki. Dyrektor Szkoły poinformowała, że wszystkie pozostałe pomieszczenia 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania lub ułatwienia pobytu ucznia w szkole 
są przygotowane na równoczesne kształcenie w liczbie zaplanowanej od września 
2019 r. Zwiększenie liczby sal wynika z kształcenia dwóch zawodów w niektórych 
oddziałach technikum i branżowej szkole I stopnia. 

 (akta kontroli str. 94-98, 108-120, 131-140, 366-367) 

Stosunek liczby oddziałów klasowych planowanych ogółem we wszystkich klasach 
w roku szkolnym 2019/2020 do planowanej liczby sal dydaktycznych wynosi 0,9329. 
Po zrealizowaniu planowanego uruchomienia dodatkowych sal dydaktycznych nie 
wystąpi ryzyko konieczności nauki na zmiany, późniejszego rozpoczynania lekcji 

                                                      
26 Po jednej pracowni: chłodnictwa i klimatyzacji, fryzjerskiej, geodezji, dokumentacji technicznej. 
27 Przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2018 r. 
28 Klasa IV technik informatyk. 
29 Planowana liczba oddziałów klasowych w roku 2019/2020 wynosi 45,49. Planowane zwiększenie liczby sal 
dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020 z 39 do 49. 
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przez niektóre oddziały klasowe lub ograniczenia dostępu do wyposażonych 
pracowni. 

 (akta kontroli str. 94-98, 284-285, 351-367) 

Dyrektor Zespołu realizowała obowiązek dokonywania co najmniej raz w roku 
kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów 
należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 
i określała kierunki ich poprawy. W protokołach kontroli z 21 czerwca 2017 r. 
i 21 czerwca 2018 r. określono potrzeby wykonania niezbędnych napraw i usunięcia 
usterek, dokonania zakupów i uzupełnienia braków w okresie wakacyjnym. 
Właściwe przygotowanie obiektów należących do Zespołu Szkół do rozpoczęcia 
roku szkolnego było potwierdzane w trakcie przeglądów przeprowadzanych przez 
kierownika gospodarczego, zakładowego społecznego inspektora pracy i technika 
bhp w dniach 30 sierpnia 2017 r. oraz 30 sierpnia 2018 r. Protokoły były 
podpisywane przez osoby biorące udział w czynnościach, a kopie protokołów 
przekazywano organowi prowadzącemu. Kontrole dotyczyły całej przestrzeni 
szkolnej. 

 (akta kontroli str. 290-291, 302-317) 

W latach 2016-2018 w Zespole Szkół odbyła się jedna kontrola Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego30, która potwierdziła zrealizowanie pięciu 
z ośmiu obowiązków wynikających z decyzji Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego z marca 2015 r.31 Nie zostały zrealizowane trzy obowiązki 
wynikające z tej decyzji, dotyczące doprowadzenia do prawidłowego stanu 
sanitarno-technicznego parkietu, ścian i sufitu oraz zabezpieczenia kanału pomiędzy 
widownią a sceną w auli. Termin wykonania tych obowiązków został przedłużony, 
na wniosek Dyrektor Zespołu Szkół, do dnia 30 grudnia 2019 r.32 z powodu 
wymaganych na ten cel dużych nakładów finansowych i realizacji w tym okresie 
inwestycji polegającej na budowie hali sportowej. 

 (akta kontroli str. 318-333) 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 
przeprowadziła w badanym okresie dwie kontrole33, które dotyczyły budynku 
internatu. W ramach kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2017 r. stwierdzono jedną 
nieprawidłowość dotyczącą składowania mebli w korytarzu stanowiącym drogę 
ewakuacyjną. Meble zostały usunięte zgodnie z zaleceniem Państwowej Straży 
Pożarnej. W ramach kontroli przeprowadzonej w listopadzie 2018 r. nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 334-350) 

W Zespole Szkół, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach34, prowadzony był Rejestr wypadków 
uczniów. W Rejestrze nie odnotowano wypadków śmiertelnych, ciężkich, 
zbiorowych lub wypadków, do których doszło w wyniku zatrucia. W latach 2016-
2018 w Rejestrze odnotowano jedynie zdarzenia o charakterze indywidualnym35. 
Na podstawie zdarzeń odnotowanych w Rejestrze wypadków nie były wydawane 
zarządzenia Dyrektor Zespołu Szkół lub stosowane inne środki zapobiegawcze. 

                                                      
30 Protokół kontroli z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
31 Decyzja HDM/553/2015 z dnia 24 marca 2015 r. 
32 Decyzja HDM/2124/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 
33 Protokoły kontroli z dnia 27 kwietnia 2017 r. i z 15 listopada 2018 r. 
34 Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69, ze zm. 
35 W roku szkolnym 2016/2017 w Rejestrze odnotowano 35 wypadków o charakterze indywidualnym, w roku 
szkolnym 2017/2018 - 23 wypadki o charakterze indywidualnym, w roku szkolnym 2018/2019 - 11 wypadków 
o charakterze indywidualnym. 
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W  sierpniu 2016 r. wprowadzono procedurę postępowania w razie wypadków 
w szkole36. 

(akta kontroli str. 290-301, 316-317) 

3. W roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół zatrudnionych było 85 nauczycieli. 
Średni wymiar etatu nauczyciela zatrudnionego w Zespole Szkół wynosił 1,1 
(najwyższy wymiar etatu wynosił 1,5537, najniższy 0,2238). 

 (akta kontroli str. 219-233) 

Tygodniowy przydział nadgodzin nauczycieli Zespołu Szkół w roku szkolnym 
2018/201939 wynosi 243 godziny, tj. średnio 3,98 godziny tygodniowo na jednego 
nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Przy obecnym poziomie 
zatrudnienia możliwe jest przydzielenie w roku szkolnym 2019/2020 każdemu 
nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze etatu średnio jeszcze po pięć 
godzin ponadwymiarowych, co zwiększyłoby ich wymiar etatu do maksymalnego 
poziomu 1,5 etatu40. Analiza potrzeb obsady pedagogicznej w roku szkolnym 
2019/2020 z możliwością dopełnienia etatów nauczycieli do 1,5 etatu została 
przygotowana przez Dyrektora Zespołu Szkół we wrześniu 2018 r.  

(akta kontroli str. 143-150, 219-233, 351-353, 366-367) 

Z wyjaśnień Dyrektor wynika, że prawdopodobna będzie konieczność poszukiwania 
kadry do przedmiotów zawodowych na rok szkolny 2019/2020. Część nauczycieli 
przedmiotów zawodowych realizuje już zajęcia w wymiarze 1,5 etatu, natomiast 
pozostali nie wyrażają zgody na zwiększenie liczby godzin. Z doświadczeń 
minionych lat wynika, że są trudności z pozyskaniem kadry do przedmiotów 
zawodowych, co stanowi zagrożenie zamykania kierunków kształcenia 
zawodowego. Przewidywane przez Dyrektor zmiany kadrowe związane 
z przygotowaniem do roku szkolnego 2019/2020 to zatrudnienie jednego 
nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie, zwiększenie zatrudnienia do pełnego 
etatu jednego nauczyciela języka polskiego41, zatrudnienie jednego nauczyciela 
fizyki i jednego nauczyciela języka angielskiego. 

(akta kontroli str. 94-107, 143-150) 

W wyniku przewidywanych potrzeb wynikających z przyjęcia większej liczby uczniów 
w roku szkolnym 2019/2020, Dyrektor wnioskowała do organu prowadzącego 
o zaplanowanie wyższych kwot na wynagrodzenia nauczycieli w 2019 r.42 Kwoty 
te zostały ujęte w projekcie planu finansowego Zespołu Szkół i zatwierdzone 
w projekcie uchwały budżetowej Powiatu Mińskiego43. W planie finansowym Zespołu 
Szkół na 2019 r. ujęto środki w kwocie 378 782 zł związane z dodatkowym 
zatrudnieniem nauczycieli na 18 etatach44. 

 (akta kontroli str. 205-218) 

Dyrektor wyjaśniła, że zakłada zatrudnienie od 1 września 2019 r. nowych 
nauczycieli, ale gdyby okazało się to trudne, obecny stan zatrudnienia i możliwości 
uzupełnienia wymiaru etatu obecnej kadrze pedagogicznej do 1,5 etatu stanowią 

                                                      
36 Procedury interwencyjne ZS nr 1. Postępowanie w razie wypadków w szkole. 
37 Nauczyciel dyplomowany prowadzący zajęcia z zakresu m.in. laboratoriów sieciowych systemów 
operacyjnych i sieci komputerowych. 
38 Nauczyciel dyplomowany prowadzący zajęcia z informatyki i grafiki. 
39 Według stanu na dzień 30 września 2018 r. 
40 Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967, 
ze zm.). 
41 Obecnie nauczyciel ten jest zatrudniony na 0,5 etatu. 
42 Informacja uzupełniająca z dnia 28 września 2018 r. 
43 Uchwała Nr 844/18 Zarządu Powiatu Mińskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały 
budżetowej na 2019 rok. 
44 Liczba 18 etatów została oszacowana wg liczby godzin nauczania dla nowych klas pierwszych. 
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wystarczające zabezpieczenie pełnej obsady i zapewnienia realizacji wszystkich 
obowiązkowych zajęć, wynikających z ramowych planów nauczania. 

 (akta kontroli str. 366-367) 

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele posiadają kwalifikacje odpowiednie do 
prowadzonych zajęć, zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli45. 

(akta kontroli str. 94-98, 219-228, 262-264) 

4. W związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty Dyrektor 
podejmowała działania przygotowawcze do właściwego funkcjonowania Zespołu 
Szkół w warunkach nowego ustroju szkolnego (działania dotyczące przygotowania 
odpowiedniej liczby sal i wyposażenia oraz zabezpieczenia wystarczającego 
poziomu zatrudnienia kadry nauczycielskiej przedstawiono w pkt. 1 i 3 wystąpienia). 
Dyrektor Zespołu Szkół, w marcu 2018 r., przekazała na prośbę organu 
prowadzącego informację o zagrożeniach wynikających z organizacji pracy szkoły 
w roku szkolnym 2019/2020 oraz latach kolejnych46. Do najważniejszych zagrożeń 
Dyrektor zaliczyła: deficyt nauczycieli przedmiotów zawodowych, odejście na 
emeryturę nauczycieli przedmiotów zawodowych i technicznych, odchodzenie 
nauczycieli ze względu na zarobki, warunki lokalowe Zespołu Szkół. Na prośbę 
organu prowadzącego, w listopadzie 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół przedstawiła 
również informacje związane z planowaniem roku szkolnego 2019/2020, w tym 
harmonogramu prac związanych z rekrutacją47. 

 (akta kontroli str. 373-378) 

W marcu 2018 r. na zebraniu Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego48 
Dyrektor Zespołu Szkół przekazała nauczycielom informacje dotyczące wdrażania 
drugiego etapu reformy oświaty, omówiła możliwości lokalowe i kadrowe Zespołu 
Szkół związane z przyjęciem nowego naboru oraz przedstawiła planowane kierunki 
kształcenia. W związku z reformą oświaty w latach 2017-2018 na terenie Zespołu 
Szkół odbyły się m.in. trzy szkolenia Rady Pedagogicznej49, członkowie kadry 
kierowniczej Zespołu Szkół wzięli udział w ośmiu szkoleniach zewnętrznych 
obejmujących problematykę reformy systemu oświaty50, nauczyciele wzięli udział 
w jednym szkoleniu zewnętrznym z zakresu problematyki reformy systemu 
oświaty51. 

(akta kontroli str. 368-372, 379-382) 

Dyrektor Zespołu Szkół wyjaśniła, że uczniowie byli informowani o zmianach 
w systemie oświaty przez wychowawców i nauczycieli przedmiotów. O reformie 
poinformowano również na początku roku szkolnego 2018/2019 radę rodziców 

                                                      
45 Dz. U. poz. 1575. 
46 Korespondencja elektroniczna z dnia 20 marca 2018 r. prowadzona przez Dyrektora Zespołu Szkół 
z Naczelnikiem Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim.   
47 Korespondencja elektroniczna z dnia 7 listopada 2018 r. i pismo z dnia 26 listopada 2018 r. Dyrektora Zespołu 
Szkół do Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. 
48 Protokół zebrania Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół z dnia 26 marca 2018 r. 
49 Szkolenia pn.: Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy oświatowej - 4 grudnia 2017 r., 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN – 
29 stycznia 2018 r., warsztaty przeprowadzone przez Dyrektora Zespołu Szkół pn. Kształtowanie kompetencji 
wg nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych - 22 października 2018 r. 
50 Przykładowo: Prawo oświatowe dla nauczycieli w kontekście reformy oświatowej - 4 grudnia 2017 r., Program 
wychowawczy i program profilaktyki zgodnie z nową podstawą programową - 5 marca 2018 r.,  Nowelizacja 
Karty Nauczyciela, czyli jak przygotować się do zmian w praktyce zawodowej nauczycieli. Zmiany w Karcie 
Nauczyciela i prawie oświatowym od stycznia 2018 r. - 14 grudnia 2017 r., seminarium Przewodnik dyrektora po 
dokumentacji i nadzorze. Nowe zadania dyrektora w nadzorze pedagogicznym i dokumentacji wewnątrzszkolnej 
wynikające ze zmian w prawie oświatowym - 2 listopada 2018 r. 
51 Szkolenie pn. Edukacja polonistyczna - zmiany programowe w nowej szkole ponadpodstawowej w dniu 
25 października 2018 r., w którym uczestniczyli nauczyciele języka polskiego. 
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podczas uzgadniania „Programu wychowawczo-profilaktycznego”, czego skutkiem 
była zmiana i dostosowanie „Regulaminu stypendium za wysokie wyniki w nauce” 
oraz włączenie się rady rodziców do pozyskiwania środków od sponsorów 
w środowisku lokalnym. 

 (akta kontroli str. 368-369) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą 
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. 
 
 
 
 

Kontroler 

              Witold Markiewicz 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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