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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 

Kontroler Tomasz Przybysz, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/151/2017 z dnia 16 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa w Kaławie, Kaława 92, 66-305 Kaława (dalej: Szkoła 
Podstawowa lub Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Wioletta Stadnik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaławie od 1 września 2011 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Proces uzyskiwania przez nauczycieli Szkoły stopnia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego pozytywnie przyczynił się zarówno do podniesienia 
jakości nauczania jak i do rozwoju zawodowego nauczycieli. Nauczycielom 
ubiegającym się o kolejny stopień awansu zawodowego zapewniono warunki do 
realizacji wymagań niezbędnych do jego uzyskania.  

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 staże na stopnie nauczyciela 
mianowanego ukończyło ogółem trzech nauczycieli Szkoły Podstawowej. 
Nauczyciele je odbywający aktywnie uczestniczyli w obserwacji zajęć edukacyjnych 
prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli oraz sami przeprowadzali zajęcia 
otwarte. Brali również udział w doskonaleniu zawodowym organizowanym przez 
Szkołę i wynikającym z jej potrzeb. Szkoła zapewniła tym nauczycielom warunki do 
korzystania przez nich z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji oświatowych. 

Awans zawodowy nauczycieli na wyższy stopień wpłynął pozytywnie na działalność 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Szkoły. Nauczyciele mianowani prowadzili 
zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów oraz przygotowywali ich 
do udziału w konkursach i zawodach sportowych. 

W Szkole zapewniono warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rzetelnie 

określono potrzeby Szkoły w tym zakresie i zrealizowano przyjęte plany 
doskonalenia zawodowego. W doskonaleniu tym organizowanym przez Szkołę 
uczestniczyli, poza nauczycielami odbywającymi staże na wyższy stopień awansu 
zawodowego, także wszyscy nauczyciele dyplomowani. Szkoła dofinansowywała 
udział w doskonaleniu zawodowym nauczycieli odbywających staż na stopień 
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego zgodnie z ich potrzebami 
wyrażonymi w planach rozwoju zawodowego. W Szkole skutecznie motywowano 

                                                           
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. 
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nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego m.in. poprzez funkcjonujące 
mechanizmy finansowe takie jak dodatki i nagrody.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową w Kaławie jest Gmina Międzyrzecz. 
Obsługę finansowo-księgową i administracyjną Szkoły prowadzi Gminny Zespół 
Oświaty w Międzyrzeczu2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty. 
Szkoła prowadzi oddziały przedszkolne. 

W latach 2015-20173 w  Szkole zatrudnionych było odpowiednio 17, 15 i 21 nauczycieli, 
z tego na stopniu: 

 stażysty odpowiednio: 1, 0, 1 osoba, 

 nauczyciela kontraktowego odpowiednio: 6, 3, 3 osób, 

 nauczyciela mianowanego odpowiednio: 3, 6, 10 osób, 

 nauczyciela dyplomowanego odpowiednio: 7, 6, 7 osób. 

W roku szkolnym 2017/20184 w Szkole uczyło się 118 uczniów w klasach 1-7 oraz 
42 dzieci w dwóch oddziałach przedszkolnych. 

W latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017 staż na stopień nauczyciela 
mianowanego ukończyło łącznie 3 nauczycieli. Wszystkie ww. osoby uzyskały 
pozytywne oceny dorobku zawodowego za okresu stażu, złożyły wnioski 
o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego 
i taki stopień uzyskały. 
W ww. okresie żaden z nauczycieli zatrudnionych w Szkole nie zakończył stażu na 
stopień nauczyciela dyplomowanego. 

 (dowód: akta kontroli str. 172-305, 327, 328, 578-585) 

Badanie dokumentacji przebiegu stażu 3 nauczycieli wykazało, że: 

 do staży na stopnie nauczyciela mianowanego dopuszczono nauczycieli po 
upływie wymaganego okresu pracy po uzyskaniu poprzedniego stopnia awansu, 
tj. 2 lat w przypadku nauczyciela kontraktowego, zgodnie z treścią art. 9d ust 4 
Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela5 (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, 

 opracowane plany rozwoju zawodowego nauczycieli na okres stażu spełniały 
wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu zawodowego, o których 
mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli6 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu) i były zatwierdzone przez 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaławie, 

                                                           
2 Zgodnie ze Statutem Gminnego Zespołu Oświaty w Międzyrzeczu wprowadzonym uchwałą Nr XXVII/240/16 
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 25.10.2016 r. w sprawie zapewnienia przez Gminny Zespół Oświaty  
w Międzyrzeczu wspólnej obsługi przedszkoli i szkół funkcjonujących na terenie gminy Międzyrzecz 
(http://bip.wrota.lubuskie.pl/gzo_miedzyrzecz/58/Statut/). 
3 Stan na dzień 30 września odpowiednio: 2015 r., 2016 r., 2017 r. 
4 Stan na 30 września 2017 r. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. 
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 393. 
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 nauczycielom odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego, zgodnie 
z zapisami art. 9c ust 4 KN, przydzielono opiekuna stażu spośród nauczycieli 
mianowanych lub dyplomowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 172-305, 306-308) 

Dyrekcja Szkoły zapewniła nauczycielom odbywającym staże warunki określone  
w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, poprzez: 

 możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych 
prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć. 
W przypadku 3 nauczycieli, których staż objęto badaniem stwierdzono, że 
obserwowali oni łącznie 55 zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli oraz 
sami przeprowadzili 47 lekcji otwartych. 

 udział w formach kształcenia ustawicznego wynikających z zatwierdzonego 
planu rozwoju zawodowego, 

 możliwość korzystania z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
innych placówek i instytucji oświatowych. 

Z wyjaśnień Dyrektora wynika m.in., iż Szkoła współpracuje z poradnią 
psychologiczno–pedagogiczną w Międzyrzeczu, która informuje Szkołę 
o organizowanych szkoleniach i sieci współpracy. Oferty przekazywane są 
nauczycielom i znajdują się w pokoju nauczycielskim. Nauczyciele mają także 
możliwość zapoznania się z ofertą z zakresu doskonalenia zawodowego 
Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. podczas konferencji 
metodycznych organizowanych przez Ośrodek. Wszystkie oferty, również z innych 
placówek oświatowych, które Szkoła otrzymuje są dostępne w pokoju 
nauczycielskim. 

Nauczyciele w trakcie odbywania stażu korzystali z pomocy m.in.: Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 
w Gorzowie Wlkp., Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu7. 

(dowód: akta kontroli str. 155-163, 164-167, 172-305, 311-312, 330-334) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 w Szkole Podstawowej w Kaławie 
pracownicy publicznych lub niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 
lub innych placówek i instytucji oświatowych przeprowadzili 5 zajęć w ramach kursu 
oraz szkoleń.8  

(dowód: akta kontroli str. 311-312) 

Na podstawie dokumentacji dotyczącej 3 nauczycieli (m.in. planów rozwoju 
zawodowego, sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocen dorobku 
zawodowego za okres stażu) stwierdzono, że odbywający staże na stopień 
nauczyciela mianowanego realizowali zadania określone w § 7 ust. 1 oraz nabywali 
kompetencje określone w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu. 

(dowód: akta kontroli str. 155-163, 172-305) 

                                                           
7 M.in.: uczestnictwo w szkoleniach, konsultowanie indywidualnych przypadków uczniów z problemami 
wychowawczymi i edukacyjnymi, konsultowanie sytuacji rodzinnej uczniów, konsultacje z psychologiem, 
współpraca ze specjalistami w trakcie terapii uczniów. 
8 M.in.: Kurs doskonalący w ramach projektu „Efektywne techniki nauczania – szansa dla lubuskiej edukacji” 
współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki, szkolenia „Praca zespołowa nauczycieli jako 
warunek podniesienia jakości procesu edukacyjnego w szkole” oraz „Jak przeciwdziałać agresji w szkole – 
aspekty wychowawcze” organizowane przez WOM w Gorzowie Wlkp. 
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Dyrektor Szkoły dokonała łącznie 19 obserwacji zajęć prowadzonych przez 
3 nauczycieli w trakcie odbywania przez nich stażu. Wszystkie przeprowadzone 
obserwacje zostały udokumentowane w formie arkusza obserwacji, hospitacji 
i arkusza obserwacji uroczystości. 

(dowód: akta kontroli str. 13-65) 

Wszyscy nauczyciele odbywający staż złożyli swoje sprawozdania z jego realizacji 
w terminie zgodnym z treścią § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu, tj. w terminie 30 dni od zakończenia stażu. 

Opiekunowie stażu przedstawiali Dyrektorowi Szkoły projekty ocen dorobku 
zawodowego nauczycieli w terminie 14 dni od zakończenia przez nich stażu, 
zgodnie z zapisami § 5 ww. rozporządzenia. Każdorazowo Dyrektor Szkoły przed 
dokonaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela, zasięgała opinii rady 
rodziców, zgodnie z przepisem art. 9c ust. 6 KN. 

W przypadku wszystkich nauczycieli, Dyrektor Szkoły dokonała pozytywnej oceny 
ich dorobku zawodowego. Każdorazowo w ocenach tych zamieszczono 
uzasadnienie, w którym wskazano przesłanki uznania spełnienia przez ocenianego 
nauczyciela wymagań określonych dla uzyskania stopnia nauczyciela 
mianowanego, zawartych w § 7 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli. 

W każdym przypadku Dyrektor Szkoły dysponowała dokumentacją potwierdzającą 
powołane w uzasadnieniu przesłanki, tj. m.in. zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty.  

(dowód: akta kontroli str. 172-305, 549-577) 

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

Nauczycielom odbywającym staże na stopnie awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego Szkoła zapewniła niezbędne warunki do przygotowania się do 
uzyskania takiego awansu.  

Wszyscy nauczyciele, którzy ukończyli staże w latach szkolnych 2014/2015-
2016/2017 (łącznie 3 osoby) mieli możliwość obserwacji zajęć edukacyjnych 
prowadzonych przez innych doświadczonych nauczycieli, zrealizowali zaplanowane 
w ich planach rozwoju zawodowego formy kształcenia ustawicznego, a także 
korzystali ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej w Międzyrzeczu m.in. 
w celu konsultowania indywidualnych przypadków uczniów, współpracy ze 
specjalistami prowadzącymi terapie poszczególnych uczniów czy też zapewnienia 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzinom. Nauczycielom 
kontraktowym odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego Dyrektor 
Szkoły przydzieliła opiekunów spośród nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. 
Wszyscy nauczyciele odbywający staże złożyli do Dyrektora Szkoły w wymaganym 
terminie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, potwierdzające jego 
realizację.  

Dyrektor Szkoły rzetelnie dokonała oceny dorobku zawodowego nauczycieli po 
odbyciu przez nich staży na stopień nauczyciela mianowanego. We wszystkich 
badanych przypadkach nauczyciele uzyskali pozytywne oceny dorobku 
zawodowego za okres stażu, uzasadnione ich faktycznym dorobkiem zawodowym, 
udokumentowanym w ramach czynności nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
przez Dyrektora Szkoły. W uzasadnieniu tych ocen wykazano spełnienie przez 
nauczycieli wymagań dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Oceny 
dorobu zawodowego nauczycieli zostały sporządzone przez Dyrektora Szkoły po 
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zasięgnięciu opinii rady rodziców, a także po przedstawieniu projektu oceny przez 
opiekunów staży. 

2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na działalność Szkoły 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole Podstawowej w Kaławie 
przeprowadzono  dwie ewaluacje wewnętrzne, których tematem było: 
 Przestrzeganie norm społecznych w szkole przez uczniów i nauczycieli, 
 Ocenianie w szkole, funkcjonowanie systemu oceniania. 

W ww. okresie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeprowadziło kontrolę 
w trybie działań doraźnych w zakresie działalności dydaktycznej publicznych szkół 
podstawowych. W trakcie kontroli m.in. obserwowano zajęcia dydaktyczne z języka 
polskiego i matematyki. W protokole kontroli wskazano, iż nie stwierdzono 
nieprawidłowości i uchybień. 

Przeprowadzone w Szkole w latach 2015/2016-2016/2017 ewaluacje wewnętrzne 
oraz ww. kontrola zewnętrzna nie uwzględniały wpływu awansu zawodowego 
nauczycieli na jakość pracy Szkoły. Ich wyniki (z uwagi na zakres objęty badaniem) 
nie wskazywały również na związek między uzyskiwaniem przez nauczycieli 
wyższych stopni awansu zawodowego, a poprawą jakości pracy Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 66-80, 81-100, 101-111) 

W ocenie Dyrektora Szkoły awans zawodowy nauczycieli pozwala na nabywanie 
i rozwijanie przez nauczycieli wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez 
doskonalenie zawodowe. Nauczyciele potrafią lepiej organizować własny warsztat 
pracy i pracę uczniów na zajęciach, wykorzystują metody aktywizujące, stosują 
elementy oceniania kształtującego, efektywniej wykorzystują czas na lekcji. Wynik 
na sprawdzianie szóstoklasisty w 2016 roku był lepszy niż w 2015 i 2014 r. 
W wyniku szkoleń ukierunkowanych na aspekty wychowawcze zauważa się większą 
umiejętność rozwiązywania spraw trudnych wychowawczo, a także prowadzenia 
dialogu z uczniami i rodzicami. Wynikiem zdobycia dodatkowych uprawnień 
instruktorskich jest działalność sportowa Szkoły. Uczniowie uczestniczą w zajęciach 
SKS i UKS Korona czego efektem są sukcesy na szczeblu wojewódzkim, 
ogólnopolskim i europejskim. 

(dowód: akta kontroli str. 311-312) 

W Szkole Podstawowej w Kaławie nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem 
technologii informacyjno-komunikacyjnych mieli do dyspozycji sale lekcyjne 
z wyposażeniem informatycznym do wykorzystania na lekcjach (m.in.: komputery 
dla uczniów, projektory multimedialne, laptopy).  

Nauczyciele zarówno w trakcie stażu jak i po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego:  

 uczestniczyli w pracach organów Szkoły związanych z realizacją zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz potrzeb Szkoły 
i środowiska lokalnego (udział w radach pedagogicznych, współtworzenie 
szkolnego programu profilaktyki, aktualizacja statutu Szkoły, udział w pracach 
zespołu wychowawczego), 

 pogłębiali wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w różnych formach 
kształcenia ustawicznego (udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach), 

 realizowali potrzeby rozwojowe uczniów poprzez prowadzenie zajęć 
specjalistycznych (zajęcia socjoterapeutyczne, ortograficzne, logopedyczne, 
zajęcia wspomagające z matematyki), 
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 podejmowali działania na rzecz środowiska lokalnego, a także w zakresie 
współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (udział w akcjach 
sprzątanie świata, przygotowanie uroczystości dla lokalnej społeczności: dzień 
babci i dziadka, jasełka, udział w eko-festynie).  

(dowód: akta kontroli str. 155-163, 309) 

Z dwóch nauczycieli, którzy w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 uzyskali 
stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jeden prowadził zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów w średniotygodniowym wymiarze dwóch godzin oraz 
zajmował się przygotowaniem uczniów do konkursów9, w efekcie czego uczniowie 
trzykrotnie zakwalifikowali się do etapu rejonowego, otrzymali dwa wyróżnienia na 
etapie gminnym, a jedna uczennica została laureatką. Żaden z nauczycieli nie 
zgłosił i nie prowadził innowacji pedagogicznych10.  

(dowód: akta kontroli str. 155-163) 

Z analizy dokumentacji źródłowej (m.in. dokumentacja dotycząca odbytych staży, 
teczki osobowe nauczycieli) wynika, iż po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego11 zaangażowanie nauczycieli w działania służące podnoszeniu 
jakości pracy Szkoły pozostawały na podobnym poziomie jak w okresie realizacji 
stażu. Po uzyskaniu awansu zawodowego nauczyciele kontynuowali część zadań 
(m.in.: udział w radach pedagogicznych, współtworzenie szkolnego programu 
profilaktyki, udział w zespole ds. aktualizacji statutu Szkoły, funkcja koordynatora ds. 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 
ortograficznych, logopedycznych, zajęć wspomagających z matematyki, 
organizowanie wycieczek szkolnych, konkursów z okazji 11 listopada, apeli z okazji 
DEN, realizacja programów profilaktycznych, warsztatów dla rodziców, 
przygotowanie uroczystości dla lokalnej społeczności) a także rozpoczęli realizację 
nowych (funkcja opiekuna samorządu szkolnego, udział w pracach zespołu 
wychowawczego, udział w różnych formach dokształcania zawodowego m.in.: w 
szkoleniach, konferencjach, warsztatach12). 

 (dowód: akta kontroli str. 155-163, 394-548) 

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

Analiza zakresu realizacji wybranych zadań w trakcie odbywania staży na stopień 
nauczyciela mianowanego oraz w latach następujących po uzyskaniu tego stopnia 
wskazuje na pozytywne oddziaływanie awansu zawodowego nauczycieli na 
działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Szkoły. W analizowanej grupie 
nauczycieli stwierdzono, iż po uzyskaniu awansu na wyższy stopień zawodowy 
nauczyciele kontynuowali przyjęte i wdrożone w okresie stażu działania, m.in. 

prowadzili zajęcia pozalekcyjne dla uczniów oraz przygotowywali uzdolnionych 
uczniów do udziału w konkursach i zawodach. 

                                                           
9 Konkurs historyczny, konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej MOK w Międzyrzeczu, konkurs piosenki 
dziecięcej i młodzieżowej BuFka Bukowiec . 
10 Dotyczy działań wprowadzanych w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 
szkoły i placówki (Dz.U. Nr 56, poz. 506, ze zm.). 
11 W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 żaden z nauczycieli zatrudnionych w Szkole 
Podstawowej nie uzyskał stopnia zawodowego nauczyciela dyplomowanego. 
12M.in.: Jak efektywnie realizować edukację włączającą w szkole, Dobra lekcja z elementami oceniania 
kształtującego, Jak przeciwdziałać agresji w szkole-aspekty wychowawcze, Szkolenie metodyczne dla 
nauczycieli historii w związku z nową podstawą programową. 
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3. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju i awansu 
zawodowego 

Dyrektor Szkoły określając potrzeby Szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 uwzględniła m.in.: wyniki 
przeprowadzonych ewaluacji wewnętrznych, nadzoru pedagogicznego, wyniki 
sprawdzianu szóstoklasisty, zadania związane z realizacją podstawy programowej 
oraz wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 112-120, 121-123, 311-312) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole zatrudnionych było 
odpowiednio 17 i 15 nauczycieli13, a w różnych formach dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, uczestniczyło po 12 nauczycieli. Jedynym 
nauczycielem dyplomowanym, który nie uczestniczył w ww. okresie w żadnej z form 
dokształcania i doskonalenia zawodowego był nauczyciel dochodzący, zatrudniony 

w Szkole na część etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-12, 315-317, 335-338) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w stażach na stopnie awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego uczestniczyło 3 nauczycieli. 
W zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły planach rozwoju zawodowego na okres 
stażu ww. nauczyciele uwzględnili realizację różnych form doskonalenia 
zawodowego (m.in. szkoleniowe rady pedagogiczne, kursy, warsztaty, szkolenia, 
konferencje). Z dokumentacji znajdującej się m.in. w teczkach osobowych ww. 
nauczycieli wynika, iż korzystali oni w badanych latach z form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków organu 
prowadzącego. 

(dowód: akta kontroli str. 172-305, 328) 

Nauczyciele ukończyli przeciętnie 3 formy doskonalenia zawodowego w ciągu 
dwóch lat szkolnych (m.in. kurs, szkolenia, warsztaty, konferencje).  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., iż uczestnictwo nauczycieli w formach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego w latach 2015/2016 wynikało z potrzeb 
Szkoły i związane było z podnoszeniem jakości procesu edukacyjnego w Szkole 
poprzez doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela oraz umiejętności rozwiązywania 
problemów wychowawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 315-317, 335-338) 

Dyrektor Szkoły składała do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie 
planowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2015, 2016 i 2017. 
w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego, tj. z zachowaniem terminu 
określonego w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych 
wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków 
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków.14 

(dowód: akta kontroli str. 121-123) 

                                                           
13 Stan na 30 września. 
14 Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm. 
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Szkoła Podstawowa w Kaławie uzyskała środki na dofinansowanie dokształcania 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli w następującej wysokości: na rok 2015 – 
2.500 zł (kwota planowana – 2.500 zł), na rok 2016 – 6.830 zł (kwota planowana – 
6.830 zł), na rok 2017 – 4.592 zł (kwota planowana – 4.592 zł).  

Dyrektor Szkoły w latach 2015, 2016 i 2017 r. na dofinansowanie dokształcania 
i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkowała kwotę odpowiednio: 
2.153,49 zł. (86,1% kwoty planowanej), 2.743,39 zł. (40,2% kwoty planowanej) oraz 
706,12 zł (15,4% kwoty planowanej). 

Dyrektor wyjaśniła, iż przyczyną niewykorzystania w pełni środków otrzymanych na 
doskonalenie zawodowe było m.in.: uczestnictwo nauczycieli w nieodpłatnych 
formach doskonalenia zawodowego. Nauczyciele nie wnioskowali o dofinansowanie 
dokształcania zawodowego wymagającego dużego nakładu finansowego (kursy 
kwalifikacyjne, studia drugiego stopnia bądź podyplomowe), stąd kwota 
wydatkowana jest o wiele niższa od planowanej. W roku 2017 plan nie został 

jeszcze zrealizowany. 

(dowód: akta kontroli str. 112-120, 124-125, 168-171, 315-317) 

Z grupy siedmiu nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w Szkole 
Podstawowej w Kaławie w roku szkolnym 2015/2016 i kontynuujących zatrudnienie 
w roku szkolnym 2017/2018 żaden nauczyciel nie podejmował w latach szkolnych 
2015/2016-2017/2018 działań rozwojowych15 polegających na: 

 uzyskaniu wpisu na listę rzeczoznawców do spraw podręczników szkolnych oraz 
do ewidencji egzaminatorów, 

 wzięciu udziału w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów prowadzonym przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne,  

 otrzymaniu funkcji doradcy metodycznego, 

 podjęciu lub ukończeniu studiów drugiego stopnia, podyplomowych lub kursów 
kwalifikacyjnych dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe, 

 uzyskaniu wpis na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego,  

 podjęciu studiów doktoranckich lub uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

(dowód: akta kontroli str. 384) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż Szkoła jest placówką wiejską. Każdy nauczyciel 
mianowany i dyplomowany posiada dodatkowe kwalifikacje zawodowe16. 
Nauczyciele pełnią różne funkcje w Szkole, mają wiele obowiązków, prowadzą 
zajęcia z różnych przedmiotów, dodatkowo uczestniczą w różnych formach 
doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami Szkoły. Z uwagi na powyższe, 
nauczyciele nie podejmują dodatkowych działań rozwojowych.  

Na podstawie dokumentacji17 dotyczącej 5 nauczycieli, którzy w roku szkolnym 
2015/2016 posiadali stopień nauczyciela dyplomowanego ustalono, iż zarówno 
w trakcie odbywania stażu jak i po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego, 
nauczyciele ci uczestniczyli w wielu różnych formach dokształcania i doskonalenia 

                                                           
15 W okresie od uzyskania posiadanego obecnie stopnia zawodowego, od roku szkolnego 2006/2007  do końca 
roku szkolnego 2014/2015 nauczyciele uzyskali wpis do ewidencji egzaminatorów (2 nauczycieli), wzięli udział w 
szkoleniu kandydatów na egzaminatorów prowadzonym przez okręgowe komisje egzaminacyjne (3 nauczycieli), 
ukończyli kursy kwalifikacyjne dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe (3 nauczycieli). 
16 M.in.: kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu przyroda, wychowanie do życia w rodzinie, w zakresie 
oligofrenopedagogiki, w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, instruktor dyscypliny sportu piłka nożna 
i sumo, studia podyplomowe z historii, z logopedii. 
17 M.in. sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela, teczki osobowe nauczycieli. 
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zawodowego18. W przypadku 4 nauczycieli ich aktywność w zakresie doskonalenia 
zawodowego była większa po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. 
Jedynie jeden nauczyciel aktywniej uczestniczył w doskonaleniu zawodowym 
w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, niż po jego 
zakończeniu.19  

(dowód: akta kontroli str. 315-317, 394-548) 

Dyrektor wyjaśniła, iż w Szkole funkcjonują mechanizmy motywujące nauczycieli, 
w tym nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju zawodowego. Są to 
dodatek motywacyjny, nagroda Dyrektora Szkoły lub Burmistrza Międzyrzecza20. 

 (dowód: akta kontroli str. 311-312) 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 Dyrektor Szkoły nie wnioskowała do 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyróżnienie nauczycieli 
dyplomowanych tytułem honorowym profesora oświaty, z powodu niespełniania 
przez nauczycieli wymogów formalnych niezbędnych do uzyskania tego tytułu.  

(dowód: akta kontroli str. 311-312) 

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

W Szkole Podstawowej w Kaławie zapewniono warunki do rozwoju i awansu 
zawodowego nauczycieli.  

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 z różnych form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego skorzystało 92% nauczycieli Szkoły, w tym 92% z form 
dofinansowanych ze środków organu prowadzącego. Dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego z tych środków było uwarunkowane potrzebami Szkoły i obejmowało 
dokształcanie nauczycieli w celu zdobycia przez nich nowych kwalifikacji lub 
poszerzenia już posiadanych oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli 
odbywających staże na stopnie awansu zawodowego w formach przyjętych w ich 
planach rozwoju zawodowego. 

Określając potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, Dyrektor Szkoły 
uwzględniała m.in. plany rozwoju zawodowego nauczycieli, wyniki ewaluacji 
wewnętrznej oraz wyniki obserwacji zajęć przez dyrekcję w ramach nadzoru 
pedagogicznego.  

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 każdy z nauczycieli dyplomowanych 
ukończył przynajmniej 3 różne formy doskonalenia zawodowego.  

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli21 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. 

                                                           
18 M.in.: warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe, spotkania metodyczne, seminaria, konferencje. 
19 Na podstawie liczby odbytych przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego. 
20 Uchwała nr XLIII/388/14 Rady miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu 
i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Międzyrzecz. 
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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Zielona Góra, dnia     grudnia 2017 r.  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 
 

Dyrektor 
 

Zbysław Dobrowolski Tomasz Przybysz 
inspektor k.p. 
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