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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontrolerzy 1) Anna Nowakowska, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr LZG/152/2017 z 22 listopada 
2017 r. 

2) Krzysztof Jodko, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr LZG/142/2017  
z 2 października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka kontrolowana Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze,  
ul. Wyspiańskiego 21, 65-036 Zielona Góra (dalej: ZSOiS lub Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Beata Joksz-Skibińska, dyrektor Szkoły od 1 września 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 3) 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Proces uzyskiwania przez nauczycieli Szkoły wyższego stopnia awansu 
zawodowego pozytywnie przyczynił się zarówno do podniesienia jakości nauczania 
jak i do rozwoju zawodowego nauczycieli. 

Nauczycielom ubiegającym się o awans zawodowy (na stopień nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego) rzetelnie zorganizowano staże oraz zapewniono 
warunki do realizacji przez nich wymagań i nabywania kompetencji niezbędnych do 
uzyskania tego awansu.  

Awans zawodowy nauczycieli na wyższy stopień wpłynął pozytywnie na działalność 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Szkoły. Po uzyskaniu awansu na wyższe 
stopnie zawodowe nauczyciele nadal kontynuowali przyjęte i wdrożone w okresie 
stażu zadania służące poprawie jakości pracy Szkoły.  

Potrzeby Szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli były 
identyfikowane i realizowane. Nauczyciele doskonalili się zawodowo - również po 
uzyskaniu najwyższego stopnia awansu zawodowego, co świadczy o skuteczności 
stosowanych w Szkole mechanizmów motywujących.   
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 

1. W latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 (do czasu kontroli NIK)  
w skład ZSOiS wchodziły:  

 szkoły: 1) liceum ogólnokształcące, 2) szkoła podstawowa, 3) gimnazjum,  
4) szkoła mistrzostwa sportowego, 5) ośrodek szkolenia sportowego młodzieży 
w piłce nożnej, 6) siatkarski ośrodek szkolny w piłce siatkowej chłopców; 

 internat. 
(dowód akta kontroli str. 7-25) 

W roku szkolnym 2017/20182 w ZSOiS funkcjonuje 48 oddziałów, w których uczy się 
łącznie 1.093 uczniów3.  

Liczba nauczycieli, w poszczególnych latach szkolnych 2015/2016, 2016/2017  
i 2017/20184 wynosiła odpowiednio: 150, 160 i 170, w tym odpowiednio: 135, 141  
i 144 pełnozatrudnionych; 85, 90 i 99 dyplomowanych; 43, 43 i 40 mianowanych; 18, 
16 i 21 kontraktowych; 3, 11 i 10 stażystów. Jeden nauczyciel bez stopnia był 
zatrudniony w roku szkolnym 2015/2016. 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

Staż na stopień nauczyciela mianowanego zakończyło w ww. latach szkolnych  
dziesięciu nauczycieli5. Wszyscy uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego 
za okres stażu, przystąpili6 do postępowania egzaminacyjnego i uzyskali stopień 
nauczyciela mianowanego.   

Staż na stopień nauczyciela dyplomowanego ukończyło 18 nauczycieli (po sześciu 
w każdym roku). Wszyscy (poza jednym nauczycielem7, który zakończył staż w roku 
2016/2017) uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, złożyli 
wniosek o postępowanie kwalifikacyjne i uzyskali stopień nauczyciela 
dyplomowanego.  

(dowód: akta kontroli str. 26, 87-88, 357-361, 414-432) 

 

 

                                                      
2 Stan na 30 września 2017 r. 
3 W tym: w liceum ogólnokształcącym - 399 uczniów w 17 oddziałach, w gimnazjum – 164 uczniów  

w 7 oddziałach, w szkole podstawowej - 530 uczniów w 24 oddziałach. 
4 Wg stanu na 30 września odpowiednio: 2015 r., 2016 r. i 2017 r. 
5 W poszczególnych latach odpowiednio: 4, 1 i 5. 
6 Siedmiu nauczycieli w tym samym roku szkolnym, a trzech w kolejnym. 
7 Nauczyciel ten pomimo działań motywujących nie wykazał się umiejętnościami wymaganymi do 
uzyskania ww. stopnia awansu zawodowego, między innymi negatywnie została oceniona realizacja 
wymogów § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz z § 8 ust. 2 pkt 
4 ww. rozporządzenia. Zostały zrealizowane w wystarczającym zakresie tylko dwa zadania z pośród 
minimum trzech wymaganych rozporządzeniem (nauczyciel nie skorzystał z możliwości odwołania 
się od oceny dorobku zawodowego do organu nadzorującego oraz do czasu kontroli NIK nie ubiegał 
się o ponowny staż). 
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2. Analiza dokumentacji dotyczącej przebiegu 10 staży losowo wybranych 
nauczycieli8, w tym czterech na stopień nauczyciela mianowanego i sześciu na 
dyplomowanego wykazała, że: 

 do staży na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dopuszczono 
nauczycieli po upływie wymaganego okresu pracy po uzyskaniu poprzedniego 
stopnia awansu, tj. dwa lata w przypadku nauczyciela kontraktowego oraz rok 
w przypadku nauczyciela mianowanego, zgodnie z treścią art. 9d ust. 4 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9 (dalej: KN), 

 nauczyciele dopuszczeni do stażu posiadali wymagane dla realizowanych przez 
nich zajęć edukacyjnych kwalifikacje zawodowe (wykształcenie kierunkowe 
i przygotowanie pedagogiczne), zgodnie z zapisami art. 9b ust. 1 KN, 

 nauczyciele opracowali plany rozwoju zawodowego na okres stażu, dla których 
uzyskali akceptacje dyrektora ZSOiS, zgodnie z zapisami § 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli10 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
uzyskiwania stopni awansu), 

 wszystkim nauczycielom odbywającym staż na stopień nauczyciela 
mianowanego, zgodnie z zapisami art. 9c ust. 4 KN, przydzielono opiekuna 
stażu spośród nauczycieli dyplomowanych. 

 (dowód: akta kontroli str. 28, 35-74) 

Wszystkim nauczycielom, których dokumentację z przebiegu staży poddano 
analizie, dyrekcja ZSOiS zapewniła warunki wymagane § 4 ust. 1 rozporządzenia w 
sprawie uzyskiwania stopni awansu, tj. do: 

 obserwacji innych zajęć, w tym dydaktycznych i wychowawczych - łączna liczba 
obserwowanych zajęć przez wybranych nauczycieli wyniosła 24011. Jeden 
nauczyciel (dyplomowany) nie obserwował żadnych zajęć innych nauczycieli 
(dyrektor ZSOiS wyjaśniła, że nauczyciel nie brał udziału w tego typu zajęciach 
dydaktycznych pomimo przeprowadzonych rozmów motywujących); 

 udziału w formach kształcenia ustawicznego – wybrani nauczyciele w ramach 
rozwoju zawodowego zaplanowali łącznie udział w 96 różnych12 formach 
kształcenia ustawicznego - plany zrealizowano w pełnym zakresie; 

 korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych. Wszyscy wybrani 
nauczyciele korzystali z ww. pomocy, a jej zakres dotyczył m.in. rozwiązywania 
problemów wychowawczych, wsparcia uczniów, warsztatów w zakresie 
poradnictwa zawodowego, podnoszenia własnych kompetencji zawodowych.  

(dowód: akta kontroli str. 29-86) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 w ZSOiS zorganizowano łącznie 20 form 
szkoleniowych13 prowadzonych przez pracowników publicznych i niepublicznych 

                                                      
8 W grupie wylosowanych nauczycieli nie znalazł się nauczyciel, który otrzymał negatywną ocenę 

dorobku zawodowego za okres stażu. 
9 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm. 
10 Dz. U. poz. 393. 
11 W tym: czterech nauczycieli – liczba obserwowanych zajęć od 3 do 10; pięciu nauczycieli - liczba  

obserwowanych zajęć od 28 do 60.  
12 Takich jak: konferencje szkoleniowe, warsztaty metodyczno-psychologiczne, kursy, szkolenia. 
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poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych placówek i instytucji 
oświatowych. 

(dowód: akta kontroli str. 29, 30-35, 75-86) 

Z wyjaśnień dyrektora Szkoły wynika m.in., że w ramach wsparcia nauczycieli 
odbywających staż na wyższe stopnie awansu zawodowego i umożliwienia im 
korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych 
placówek/instytucji oświatowych, pedagog szkolny prezentuje ofertę tych jednostek. 
Nauczyciele mają prawo uczestnictwa nie tylko w wybranych zajęciach (również 
wspólnie z uczniami), ale także w warsztatach i konkursach organizowanych np. 
przez kuratoria oświaty, gdzie wartością dodaną jest m.in. kontakt z reprezentantami 
innych instytucji oświatowych. W Szkole utworzono ponadto punkt konsultacyjny dla 
nauczycieli odbywających staż. 

(dowód: akta kontroli str. 357-361) 

Wszyscy nauczyciele, których dokumentację z przebiegu stażu na wyższy stopień 
awansu zawodowego poddano analizie: 

 realizowali zadania wymagane rozporządzeniem w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu (tj. dla ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego – 
określone w § 7 ust. 1, a w przypadku awansów na stopień nauczyciela 
dyplomowanego – w § 8 ust. 1); 

 nabywali kompetencje określone odpowiednio w § 7 ust. 2 i § 8 ust. 2 pkt 1-3 i 5 
przywołanego rozporządzenia (zajęcia „otwarte” przeprowadzali wszyscy 
nauczyciele z próby kontrolnej – łączna liczba tych zajęć wyniosła 12314). 

(dowód: akta kontroli str. 29, 35-74) 

Nauczyciele ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego  
(w próbie kontrolnej: 6 osób) wybrali do realizacji co najmniej trzy zadania spośród 
wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu. I tak: 

 wszyscy nauczyciele: 

 poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,  

 wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania 
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami 
samorządowymi lub innymi podmiotami; 

 uzyskanie innych znaczących osiągnieć w pracy zawodowej - pięciu nauczycieli, 

 wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji 
egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw 
podręczników – czterech nauczycieli,  

 opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, 
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną 
lub postępowaniem w sprawach nieletnich – trzech nauczycieli. 

 (dowód: akta kontroli str. 35-74) 

                                                                                                                                       
13 Odpowiednio w latach szkolnych: 2014/2015 – 12, 2015/2016 – 4, 22016/2017 – 4. 
14 W tym: pięciu nauczycieli – liczba „otwartych” zajęć od 5 do 9; dwóch nauczycieli – 11 i 15 i dwóch 

nauczycieli po 30.  
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3. W zakresie działań dyrekcji Szkoły związanych z oceną dorobku zawodowego 
nauczycieli, których dokumentację z przebiegu stażu na wyższy stopień awansu 
zawodowego poddano analizie, ustalono, że: 

 dokonano sześciu obserwacji zajęć edukacyjnych każdego nauczyciela 
(udokumentowanych arkuszami obserwacji),   

 stopień realizacji planów rozwoju zawodowego określony został na podstawie 
sprawozdań złożonych przez nauczycieli dyrektorowi Szkoły z zachowaniem 
terminu określonego w § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego. W przypadku nauczycieli ubiegających się o stopień 
nauczyciela mianowanego ich opiekunowie terminowo sporządzili projekty ocen 
wymagane § 5 ww. rozporządzenia,  

 wszystkie oceny dorobku zawodowego (w każdym przypadku pozytywne): 

 dokonane zostały przez dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Rodziców (wymaganej  art. 9c ust. 6 KN), 

 zawierały uzasadnienie ze wskazaniem przesłanek uznania spełnienia 
przez ocenianego nauczyciela wymagań określonych dla uzyskania 
odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, 
zawartych w § 7 i § 8 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu 
(w każdym przypadku dyrektor ZSOiS dysponowała dokumentacją15 
potwierdzającą powołane w uzasadnieniu przesłanki). 

(dowód: akta kontroli str. 89, 35-74) 

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

Staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 
organizowano rzetelnie. Wszystkim nauczycielom, których przebieg staży poddano 
analizie, dyrekcja ZSOiS zapewniła warunki wymagane prawem,  tj. do obserwacji 
zajęć innych nauczycieli, udziału w formach kształcenia ustawicznego oraz 
korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-
pedagogicznej lub innych placówek i instytucji oświatowych. Stażyści realizowali 
zadania oraz nabywali kompetencje niezbędne do uzyskania wyższego stopnia 
awansu zawodowego, co miało odzwierciedlenie w rzetelnie sporządzonych przez 
dyrektora Szkoły ocenach dorobku zawodowego nauczycieli po odbyciu staży. 
 

2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na działalność Szkoły 

1. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole nie były 
przeprowadzane kontrole, ewaluacje zewnętrzne ani wewnętrzne, które 

bezpośrednio uwzględniały problematykę wpływu awansu zawodowego nauczycieli 
na jakość pracy Szkoły.  

W sprawozdaniach z realizacji planów nadzoru pedagogicznego za ww. lata 
dyrektor Szkoły nie formułowała również bezpośrednich wniosków/rekomendacji  
w zakresie konieczności uzyskiwania przez nauczycieli Szkoły wyższych stopni 
awansu zawodowego w celu poprawy jakości pracy Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 90-182, 362) 

                                                      
15 M.in. zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty. 
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Wyniki części zrealizowanych w Szkole w ww. okresie form nadzoru 

pedagogicznego wskazują natomiast na pośredni związek pomiędzy koniecznym 

rozwojem zawodowym nauczycieli a poprawą jakości pracy Szkoły (w określonych 

obszarach).  

I tak, m.in. w raportach z przeprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wlkp. (dalej: KO) pod koniec 2015 r. ewaluacji problemowych na wszystkich 

poziomach edukacyjnych ZSOiS (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 

ponadgimnazjalna – liceum) stwierdzono np. niespełnienie na poziomie 

podstawowym przez gimnazjum i liceum wymagania „Procesy edukacyjne są 

zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”. Jako wymagające poprawy 

wskazano obszary: 

 planowania procesów edukacyjnych w sposób służący rozwojowi uczniów  
(w tym stosowanie metod dostosowanych do ucznia),  

 informowania uczniów o ich postępach w nauce i ocenianiu oraz wsparcia ich 
indywidualnego rozwoju, 

 kształtowania u uczniów umiejętności uczenia się.  

KO zwróciło uwagę, że nie była powszechnie praktykowana rozmowa z uczniami 
gimnazjum o postępach w nauce, sposobach radzenia sobie z trudnościami, czy też 
udzielanie pomocy uczniom w odkrywaniu ich mocnych stron. Za mało skuteczne 
uznano również działania rozwijające u uczniów umiejętności uczenia się.  

W przypadku liceum, podstawą do wydania przez KO oceny o niespełnieniu ww. 
wymagania była pozycja Szkoły we wskaźnikach wyniku końcowego i edukacyjnej 
wartości dodanej dla egzaminu maturalnego w okresie 2012-2014. 

Na podstawie przeprowadzonych ewaluacji KO poleciło Szkole opracowanie 
programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia w gimnazjum i liceum. 
Opracowane przez dyrekcję Szkoły programy zakładały miedzy innymi: stosowanie 
zawsze jasnej i czytelnej punktacji w ocenianiu, informowania uczniów o sposobach 
uczenia się oraz możliwości poprawy ocen, zwiększenie udziału rodziców  
w procesie edukacyjnym, stosowanie przez nauczycieli w procesie edukacyjnym 
oceniania wspomagającego, planowania indywidualnego rozwoju, motywowanie 
uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych. 

Realizacja programów była monitorowana i sprawozdawana. Z raportów z realizacji 
programu poprawy efektywności kształcenia zatwierdzonych przez dyrektora szkoły 
wynika, że w przypadku gimnazjum wszystkie aspekty wskazane przez KO zostały 
poprawione, natomiast w przypadku liceum zostały zrealizowane częściowo.  

W rekomendacjach zalecono dalszą poprawę w szczególności: planowania zajęć 
tak aby zachęcić uczniów do zgłębiania wiedzy w domu, motywowania uczniów, 
indywidualizowania pracy podczas lekcji oraz precyzyjnego przedstawiania uczniom 
oczekiwanych od nich działań. 

(dowód: akta kontroli str. 183-223, 362-412)  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że powyższe zadania zostały zatwierdzone na radzie 

wydziałowej i wdrożone do realizacji w roku szkolnym 2017/2018. 

(dowód: akta kontroli str.413)  
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2. Analiza działań związanych z podnoszeniem jakości pracy Szkoły, realizowanych 
przez 10 wybranych nauczycieli w trakcie odbywania staży na wyższy stopień 
awansu zawodowego (w tym na stopień nauczyciela dyplomowanego – sześć osób, 
mianowanego - cztery) oraz w latach następnych (po uzyskaniu tych stopni) 
wykazała, że: 

 wszyscy nauczyciele mianowani kontynuowali prace w organach szkoły poprzez 
aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, udział w pracach  
zespołów przedmiotowych trenerów, zespołu ds. profilaktyki i wychowawczych; 

 wszyscy nauczyciele mianowani kontynuowali działania na rzecz potrzeb 
środowiska lokalnego oraz uwzględniające współczesne problemy społeczne  
i cywilizacyjne w szczególności poprzez organizację zawodów sportowych, 
organizowanie pogadanek na temat uzależnień, dopalaczy i agresji; 

 po zakończeniu stażu jeden z nauczycieli mianowanych rozpoczął studia 
doktoranckie – III stopnia, w przypadku nauczycieli dyplomowanych jeden 
rozpoczął studia podyplomowe z organizacji i zarzadzania oświatą, a jeden kurs 
na trenera PZLA16;  

 wszyscy nauczyciele dyplomowani w okresie stażu realizowali działania mające 
na celu podniesienie jakości pracy szkoły. Polegały one m.in. na: prowadzeniu 
stron internetowych nauczycieli określonych przedmiotów, organizacji 
konkursów przedmiotowych/zawodów, opracowywaniu raportów/sprawozdań  
z realizacji poszczególnych działań Szkoły. Nauczyciele ci doskonalili swój 
warsztat pracy – nie tylko poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach 
kształcenia, ale również samodoskonalenie zawodowe. Każda z tych osób  
w okresie realizacji stażu podejmowała działania we współpracy z innymi 
osobami/instytucjami na rzecz oświaty (najczęściej związane były one  
z propagowaniem zdrowego stylu życia). Zakres realizacji poszczególnych 
działań po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego pozostawał na 
porównywalnym poziomie;  

 dziewięciu nauczycieli (czterech mianowanych i pięciu dyplomowanych) nadal 
wykorzystywało w pracy z uczniami technologię informacyjno-komunikacyjną; 

 średnioroczny tygodniowy wymiar zajęć pozalekcyjnych prowadzonych dla 
uczniów w trakcie stażu i po uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego 
nie uległ zmianie w przypadku dziewięciu17 nauczycieli (czterech mianowanych  
i pięciu dyplomowanych). Jeden nauczyciel po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego nie kontynuował prowadzonych w trakcie stażu (jedna godzina 
w tygodniu) takich zajęć; 

 dwóch nauczycieli (po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego) 
zwiększyło swoją aktywność w przygotowanie uczniów do udziału  
w konkursach/turniejach/olimpiadach itp. (w przypadku pozostałych - czterech 
mianowanych i czterech dyplomowanych - pozostawała ona na takim samym 
poziomie); 

 jeden z nauczycieli (po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego) wykazał 
się zwiększeniem inicjatywy we wdrażaniu innowacji pedagogicznych  

                                                      
16 PZLA – Polski Związek Lekkiej Atletyki 
17 Dwóch nauczycieli (prowadzących zajęcia wychowania fizycznego) nie prowadziło takich zajęć  

w trakcie realizacji stażu ani po uzyskaniu wyższego stopnia awansu zawodowego. Średni wymiar 
tygodniowy w przypadku pozostałych wyniósł 2 godziny. 
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(w przypadku pozostałych dziewięciu nauczycieli – trzech mianowanych  
i sześciu dyplomowanych - pozostawała ona na takim samym poziomie). 

(dowód: akta kontroli str. 224-261, 264-267) 

Wszyscy nauczyciele, którzy wskazali na realizację zajęć z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w wymiarze powyżej 50% w danym roku 
szkolnym zapewniony mieli dostęp do stosownych zasobów i wyposażenia. 

(dowód: akta kontroli str. 224-267) 

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

 

Analiza zakresu realizacji wybranych zadań w trakcie odbywania staży na stopnie 
nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego oraz w latach 
następujących po uzyskaniu tych stopni wskazuje na pozytywne oddziaływanie 
awansu zawodowego nauczycieli na działalność dydaktyczno-wychowawczo-
opiekuńczą Szkoły. Po uzyskaniu awansu na wyższe stopnie zawodowe 
nauczyciele nadal kontynuowali przyjęte i wdrożone w okresie stażu zadania 
służące poprawie jakości pracy Szkoły.  

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. pod koniec 2015 r. stwierdziło, iż 
funkcjonujące w ramach ZSOiS gimnazjum i liceum nie spełniają na poziomie 
podstawowym wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 
sprzyjający uczeniu się”. Jednakże w wyniku wdrożonych programów naprawczych 
uzyskano poprawę w aspektach wskazanych przez Kuratorium.  

 

3. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju i awansu 
zawodowego 

1. Potrzeby ZSOiS w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęto  
w planie opracowanym na lata 2015-2020 - związane były one z poprawą jakości 
pracy Szkoły. 

Z wyjaśnień dyrektora Szkoły wynika, że poza szkoleniami zaplanowanymi 
realizowano również doskonalenie zawodowe nauczycieli w obszarach 
wynikających z bieżących potrzeb - przykładowo w związku z reformą edukacji 
większość nauczycieli wzięło udział w szkoleniach związanych  
z wdrażaniem nowych podstaw programowych w klasach I, IV, VII szkoły 
podstawowej. 

(dowód: akta kontroli str. 296-307, 357-361) 

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli dyrektor Szkoły wyjaśniła,  
iż wszyscy nauczyciele uczestniczą co najmniej w szkoleniach odbywających się  
w ramach rad pedagogicznych. Powszechnie praktykowane jest ponadto 
dokształcanie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli oraz 
samokształcenie, co często nie jest w żaden sposób dokumentowane (ukończenie 
niektórych form kształcenia nie jest potwierdzane żadnym zaświadczeniem czy 
certyfikatem). 

(dowód: akta kontroli str. 362) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 101 nauczycieli Szkoły uczestniczyło 
łącznie w 486 różnego rodzaju18 (możliwych do zidentyfikowania) formach 
doskonalenia zawodowego (średnio na osobę: 5), z czego 40 form (9%) 
dofinansowanych było ze środków organu prowadzącego. 

 (dowód: akta kontroli str. 273-296) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 pięciu nauczycieli odbywało staż na 
stopień nauczyciela mianowanego i siedmiu na stopień nauczyciela 
dyplomowanego. Stwierdzono, że: 

 w planach rozwoju zawodowego na okres stażu wszystkich tych osób założono 
dokształcanie lub doskonalenie zawodowe (nie planowano liczby szkoleń);   

 w ww. latach szkolnych nauczyciele ci odbyli łącznie 104 różne formy 
dokształcania i doskonalenia zawodowego (średnio na osobę: 919), z czego trzy 
dofinansowano bezpośrednio ze środków organu prowadzącego (część 
zrealizowanych form była bezpłatna); 

 wśród zrealizowanych kierunków kształcenia dominowały związane z metodyką 
pracy z uczniami i współpracy z rodzicami; 

 wszystkie zrealizowane formy dokształcania i doskonalenia zawodowego 
wiązały się z zaplanowanymi potrzebami Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 292-307) 

Dyrektor Szkoły za każdy rok okresu 2015-2017 złożyła do organu prowadzącego 
(każdorazowo do końca listopada roku poprzedzającego) wnioski o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego.  

Otrzymane środki odpowiadały wielkościom wnioskowanym (odpowiednio:  
10,0 tys. zł; 5,0 tys. zł i 17,8 tys. zł).  

Wykonanie wydatków za lata 2015-2016 nastąpiło w pełnej wysokości. Wykonanie 
wydatków do 30 września 2017 r. wyniosło 9,6 tys. zł (54% zaplanowanych na cały 
rok). 

(dowód: akta kontroli str. 308-326) 

2. W roku szkolnym 2017/2018 zatrudnionych było 43 nauczycieli mianowanych  
i 85 dyplomowanych kontynuujących zatrudnienie od co najmniej początku roku 
szkolnego 2015/2016. 

Wszyscy ci nauczyciele podejmowali  od 1 września 2015 r. do czasu kontroli NIK 
działania służące ich rozwojowi.  

W grupie tej ponadto: 

 trzy osoby wzięły udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów (art. 9c ust. 
2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty20 (dalej uoso),  

 trzy osoby uzyskały wpis do ewidencji egzaminatorów (art.9c ust. 2 pkt 7 uoso),  

 22 osoby podjęły lub ukończyły studia drugiego stopnia, studia podyplomowe 
lub kursy dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 

 jedna osoba podjęła studia doktoranckie. 

(dowód: akta kontroli str. 268-291, 327-351)  
                                                      
18 M.in. warsztaty, konferencje, kursy, studia (m.in. podyplomowe, doktoranckie). 
19 Liczba zrealizowanych form dokształcania i doskonalenia zawodowego w obydwu latach szkolnych 

przez poszczególnych nauczycieli oscylowała od 4 do 26. 
20 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm. 
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3. Zaangażowanie nauczycieli dyplomowanych w doskonalenie zawodowe po 
uzyskaniu tego stopnia w porównaniu do okresu stażu przeanalizowano na próbie 
15 nauczycieli losowo wybranych spośród zatrudnionych w roku szkolnym 
2015/2016.  

Stwierdzono, że liczba form doskonalenia zawodowego w przypadku każdego 
nauczyciela z powyższej grupy w obydwu ww. okresach oscylowała na podobnym 
poziomie (w okresie odbywania stażu 4,9 na osobę, po uzyskaniu stopnia 
nauczyciela dyplomowanego 4,3)21. 

(dowód: akta kontroli str. 352-355) 

Dyrektor wyjaśniła, że stosowane przez nią mechanizmy motywujące nauczycieli 
dyplomowanych do dalszego rozwoju i doskonalenia zawodowego polegały na 
konieczności sprawozdawania (dwa razy do roku) pracy własnej nauczycieli, 
gratyfikacjach finansowych (dodatki motywacyjne, nagrody dyrektora) oraz ustnych 
pochwałach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 357-361) 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 w Szkole zatrudnionych było 39 
nauczycieli spełniających warunek ogólnego stażu pedagogicznego co najmniej 20 
lat, w tym 10 lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego.  

(dowód: akta kontroli str. 356) 

Dyrektor wyjaśniła, że nie inicjowała wyróżnienia nauczycieli dyplomowanych Szkoły 
honorowym tytułem profesora oświaty. Stwierdziła, że oprócz ogólnych warunków 
należy spełnić jeszcze dodatkowe kryteria na ww. tytuł, a były one niewystarczające. 

(dowód: akta kontroli str. 357-361) 

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

Potrzeby Szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli były 
identyfikowane i realizowane.  

Nauczyciele po uzyskaniu stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego 
podejmowali działania służące ich dalszemu rozwojowi zawodowemu, a Szkoła  
zapewniła im odpowiednie do tego warunki.  

Stosowane przez dyrektor Szkoły mechanizmy motywujące nauczycieli 
dyplomowanych do dalszego rozwoju i doskonalenia zawodowego poprzez dodatki 
motywacyjne, nagrody dyrektora oraz wyróżnianie nauczycieli na posiedzeniach 
Rady Pedagogicznej były skuteczne. 

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
21 W okresie stażu: od 1 do 9, po uzyskaniu stopnia: od 1 do 11. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 

zastrzeżeń 



 
 
 

12 
 

 
 

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli22  
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 Zielonej Górze. 

  

Zielona Góra, dnia 30.01.2018 r. 

 

 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 
 

 

Kontroler 
 

Krzysztof Jodko 
główny specjalista kontroli państwowej 

........................................................ 

podpis 
 

Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski 

 

 

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 


