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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 Bogumiła Leszczyńska-Konczanin, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do przeprowadzenia kontroli Nr LZG/140/2017 z dnia 2 października 2017 r.      

(dowód:  akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych 
68 – 100 Żagań, ul. Pomorska 7, (dalej: Zespół Szkół lub Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Zbigniew Stebelski, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu  
od dnia 1 września 2007 r. 

(dowód:  akta kontroli str.2-4) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Proces uzyskiwania przez nauczycieli Szkoły wyższego stopnia awansu 
zawodowego (nauczyciela mianowanego i dyplomowanego) przyczynił się do 
rozwoju zawodowego nauczycieli oraz stanowi podstawę do podnoszenia jakości 
kształcenia w Szkole. Nauczycielom ubiegającym się o kolejny stopień awansu 
zawodowego zapewniono warunki do realizacji wymagań niezbędnych do jego 
uzyskania.  

W latach 2015-2017 Szkoła zapewniła nauczycielom możliwość doskonalenia 
zawodowego w ramach studiów podyplomowych, poprzez udziały w kursach, 
szkoleniach i konferencjach. Nauczyciele, w szczególności odbywający staże, mogli 
również korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej innych doświadczonych 
nauczycieli w ramach obserwacji zajęć edukacyjnych prowadzonych przez tych 
nauczycieli oraz z pomocy pedagoga szkolnego.  

Procesy zatwierdzania planów rozwoju zawodowego, realizacji tych planów przez 
nauczycieli przygotowujących się do uzyskania wyższych stopni awansu 
zawodowego oraz dokonywania ocen dorobku zawodowego nauczycieli przebiegały 
zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie. Uzyskane przez nauczycieli 
kompetencje wpływały na ich rozwój zawodowy oraz służyły poprawie jakości 
procesu nauczania. W ramach doskonalenia zawodowego nauczyciele m.in. 
wdrażali innowacje pedagogiczne, stosowali technologie informacyjno-
komunikacyjne w nauczaniu oraz prowadzili zajęcia pozalekcyjne na rzecz uczniów. 

W Szkole wprowadzono mechanizmy motywujące nauczycieli do dalszego rozwoju 
zawodowego. Wszyscy nauczyciele Szkoły uczestniczyli w latach szkolnych 
2015/2016 i 2016/2017 w doskonaleniu zawodowym. 

 

 

                                                      
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 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego. 

1.1. Według stanu na 30.09.2017 r. w skład kontrolowanego Zespołu Szkół 
wchodziły trzy typy szkół: 

 liceum ogólnokształcące – 6 oddziałów z łączną liczbą 161 uczniów, 

 technikum z kształceniem w zawodach: mechatronik, mechanik, 
teleinformatyk, ekonomista, technik organizacji reklamy; w ramach 
technikum kształcenie prowadzono w 12 oddziałach z łączną liczbą 270 
uczniów. 

 zasadnicza szkoła zawodowa / szkoła branżowa – kształcenie w zawodzie 
mechanik – monter maszyn i urządzeń oraz w ramach oddziału 
wielozawodowego, dla którego Szkoła prowadzi tylko kształcenie ogólne;   
kształcenie odbywało się w ramach 4 oddziałów z łączną liczbą 93 uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 10) 

W kontrolowanym okresie (30.09.2015 r. - 30.09.2017 r.) nie wystąpiły żadne 
zmiany w zakresie typów szkół wchodzących w skład Zespołu jak również kierunków 
prowadzonego kształcenia w zawodach. Zmniejszyła się natomiast liczba 
tworzonych oddziałów w zasadniczej szkole zawodowej / szkole branżowej ze 
względu na nieogłaszanie naboru do oddziałów wielozawodowych począwszy od 
roku szkolnego 2016-2017. 

(dowód: akta kontroli str. 9-10) 

Według stanu na 30.09.2017 r. w Szkole zatrudnionych było 49 nauczycieli, w tym 
na stanowisku nauczyciela: 

 dyplomowanego – 30 osób, 

 mianowanego – 11 osób, 

 kontraktowego – 5 osób, 

 stażysty – 2 osoby, 

 bez stopnia  - 1 osoba. 
(dowód: akta kontroli str. 11) 

W okresie objętym kontrolą - od 30.09.2015 r. do 30.09.2017r. - zwiększył się 
odsetek nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego z 52,3% do 61,2%, 
a zmniejszyła się liczba nauczycieli mianowanych i kontraktowych, których udział 
obniżył się z odpowiednio 27,3 % i 18,2% do 22,4% i 10,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 10-11) 
 

1.2. Staże nauczycieli związane z uzyskiwaniem wyższych stopni awansu 
zawodowego -  stopni nauczyciela mianowanego i dyplomowanego - organizowano 
prawidłowo. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 staże 
zakończyło 9 nauczycieli, uzyskując pozytywne oceny dorobku zawodowego za 
okres stażu. Wszyscy nauczyciele wystąpili z wnioskami o wszczęcie odpowiednio 
postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego na wyższy stopień awansu 
zawodowego i takie stopnie uzyskali. 

(dowód: akta kontroli str. 12, 52-96) 

Analiza dokumentacji związanej ze stażami 8 nauczycieli2 (staże 4 nauczycieli na 
stopień nauczyciela mianowanego i 4 nauczycieli na stopień nauczyciela 
dyplomowanego3) wykazała, że: 

                                                      
2 Jeden z grupy awansowanych nauczycieli nie kontynuuje zatrudnienia w Szkole w roku szkolnym 2017/2018. 
3 W tym nauczyciel bibliotekarz, który uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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 do staży dopuszczono nauczycieli po upływie wymaganego art. 9d ust.  4 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela4, okresu pracy od 
uzyskania poprzedniego stopnia awansu (tj. po 2 latach w przypadku 
wniosków o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz 
po co najmniej 1 roku – w przypadku rozpoczynania stażu na stopień 
nauczyciela dyplomowanego), 

 nauczyciele dopuszczeni do stażu spełniali warunek posiadania kwalifikacji 
zawodowych (wykształcenia wyższego kierunkowego i przygotowania 
pedagogicznego), określonych w szczególności w § 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia 
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających 
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  
dla kolejnych stopni awansu5, 

 nauczyciele opracowali plany rozwoju zawodowego na okres stażu, dla 
których uzyskali akceptacje Dyrektora Szkoły (plany nie były korygowanie  
w trakcie stażu), 

 nauczycielom odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego 
przydzielano opiekuna stażu, 

 nauczyciele odbywający staże mieli możliwość obserwacji zajęć 
edukacyjnych  prowadzonych przez innych doświadczonych nauczycieli, 
prowadzenia lekcji otwartych dla innych nauczycieli, dalszego dokształcania 
zawodowego przewidzianego m.in. w planie rozwoju zawodowego, 
korzystania z pomocy pedagoga szkolnego i poradni psychologiczno-
pedagogicznych, 

 nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela mianowanego 
uczestniczyli w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pogłębiali wiedzę  
i umiejętności zawodowe samodzielnie lub poprzez udział w różnych 
formach kształcenia ustawicznego, tj. realizowali zadania określone w § 7 
ust. 1 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) jak również  
wykonywali zadania związane z organizacją i doskonaleniem warsztatu 
pracy, ewaluacji własnych działań, uwzględniania w pracy potrzeb 
rozwojowych uczniów, zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, 
pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy 
społecznej, tj. nabywali kompetencje o których mowa w § 7 ust. 2 ww. 
rozporządzenia, 

 nauczyciele odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 
realizowali zadania służące podniesieniu jakości pracy Szkoły, pogłębiali 
wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu 
jakości pracy Szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach 
kształcenia ustawicznego, co stanowiło spełnienie wymagań określonych  
w  § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz 
realizowali zadania służące nabywaniu umiejętności określonych w § 8 ust. 
2 ww. rozporządzenia, w tym: 

 uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekuńczej, 

                                                      
4 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm. 
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264 – uchylone z dniem 1 września 2017 r. 
6 Dz. U. z 2013 r. poz. 393. 
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 wykorzystywania w pracy technologii informacyjno- 
komunikacyjnej, 

 dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, 
 rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, 

wychowawczych lub innych. 
 (dowód: akta kontroli str. 52-96) 

Ponadto nauczyciele w trakcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, m.in.: 

 uzyskali uprawnienia egzaminatora (2 z 4 nauczycieli),    

 poszerzali zakres działań Szkoły, w szczególności dotyczący zadań 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (4 na 4 nauczycieli), 

 wykonywali zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej (4 na 4 
nauczycieli). 

(dowód: akta kontroli str. 112-130)  

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 nauczyciele odbywający 
staże jak również pozostali nauczyciele mieli zapewnioną możliwość uczestnictwa  
w szkoleniach prowadzonych przez pracowników poradni psychologiczno-
pedagogicznej, poradni leczenia uzależnień, terapeutów, psychologów i ratowników 
medycznych. W Szkole odbyły się szkolenia w ramach następujących tematów: 

 Pierwsza pomoc przedmedyczna, 

 Mechanizmy uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na dopalacze 
(w szkoleniu uczestniczyli również uczniowie klas pierwszych), 

 Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć 
neurodydaktyki, 

 Zapobieganie uzależnieniom behawioralnym od sieci, gier komputerowych, 
hazardu, cyberprzemocy. 

(dowód: akta kontroli str. 134) 
 
1.3. Dyrektor Zespołu Szkół dokonywał oceny dorobku zawodowego nauczycieli 
za okres stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego  
z wykorzystaniem: 

 sprawozdań nauczycieli za okres stażu (nauczyciele odbywający staż 
terminowo składali swoje sprawozdania z jego realizacji, tj.  w ciągu 30 dni 
od upływu terminu zakończenia stażu), 

 projektu oceny dorobku nauczycieli dokonywanej przez opiekuna stażu,  
w przypadku nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela 
mianowanego (przy czym w 2 na 4 przypadkach projekt oceny złożony 
został z niewielkim opóźnieniem w stosunku do wymaganego terminu), 

 kart obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli będących w okresie 
stażu.  

Przed dokonaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela Dyrektor Szkoły 
zasięgał opinii Rady Rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 52-96, 133) 

Oceny dorobku zawodowego nauczycieli zawierały uzasadnienie, w którym 
wskazywano przesłanki uznania spełnienia przez ocenianego nauczyciela wymagań 
dla uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego, określonych 
odpowiednio w § 7 oraz § 8 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu. 

 (dowód: akta kontroli str. 52-96, 135-137) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Opiekun stażu - w przypadku  2 z 4 nauczycieli odbywających staż na stopień 
nauczyciela mianowanego - z  opóźnieniem wynoszącym odpowiednio 9 dni oraz 1 
dzień7 przekazał Dyrektorowi Szkoły projekty oceny dorobku zawodowego 
nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 66-67) 

Stosownie do § 5 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, opiekun 
stażu przedstawia Dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego 
nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez 
nauczyciela. 
Dyrektor Szkoły wskazał przeoczenie terminu jako przyczynę opóźnień w 
przekazaniu mu projektów ocen dorobku zawodowego nauczycieli. W złożonych 
wyjaśnieniach Dyrektor dodał, że opóźnienie było niewielkie, projekty ocen dorobku 
zawodowego wpłynęły przed upływem terminu na przedłożenie sprawozdań za 
okres stażu przez nauczycieli oraz pozostały bez wpływu na terminowe dokonanie 
ocen dorobku zawodowego nauczycieli.   

(dowód: akta kontroli str. 243-244) 

Ustalenia kontroli potwierdzają, że opóźnienia w przedłożeniu Dyrektorowi projektów 
ocen nie miały negatywnych skutków dla kontrolowanej działalności. Oceny dorobku 
zawodowego nauczycieli zostały sporządzone w terminie wymaganym w art. 9c ust. 
6 ustawy Karta Nauczyciela.  

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 66-67) 
 
 

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

Nauczyciele, którzy ukończyli staże w latach szkolnych od 2014/2015 do 2016/2017 
zrealizowali zaplanowane w planach rozwoju zawodowego zadania, w tym 
dotyczące doskonalenia zawodowego – poszerzania wiedzy oraz nabywania 
umiejętności  wymaganych dla osiągnięcia danego stopnia awansu, co potwierdzają 
zakończone pozytywnym wynikiem postępowania egzaminacyjne i kwalifikacyjne. 
Nauczycielom kontraktowym odbywającym staż na stopień nauczyciela 
mianowanego Dyrektor Szkoły przydzielił opiekunów stażu. Wszyscy nauczyciele 
odbywający staże złożyli do Dyrektora Szkoły w wymaganym terminie sprawozdania 
z realizacji planu rozwoju zawodowego, potwierdzające jego realizację.  
Stwierdzona nieprawidłowość dotycząca nieterminowego przekazania przez 
opiekuna stażu dyrektorowi Szkoły projektów oceny dorobu zawodowego 
nauczycieli miała charakter formalny, bez  negatywnych skutków dla kontrolowanej 
działalności. 

Dyrektor Szkoły dokonywał rzetelnie ocen dorobku zawodowego nauczycieli po 
odbyciu staży. Zatwierdzanie przez Dyrektora ocen dorobku zawodowego 
następowało po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, a w przypadku nauczycieli 
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego - także po przedstawieniu 
projektu oceny dorobku zawodowego nauczycieli przez opiekunów staży. 

 

 

                                                      
7 W obu przypadkach staż zakończył się w dniu 31.05.2016r., projekty ocen dorobku złożone zostały 

odpowiednio w dniu 23.06.2016.r oraz w dniu 15.06.2016 r. 

Ustalona 
nieprawidłowość 

Ocena cząstkowa 
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2. Wpływ awansu zawodowego nauczycieli na działalność 
szkoły.   

2.1. Uzależnienie osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli od 
spełnienia określonych wymogów dotyczących doświadczenia zawodowego oraz 
doskonalenia warsztatu pracy i umiejętności wymuszało na nauczycielach 
poszerzanie wiedzy, osiąganie nowych i rozwijanie już nabytych umiejętności.  
Na podstawie analizy przebiegu doskonalenia zawodowego wylosowanej grupy 15 
nauczycieli dyplomowanych ustalono, że proces doskonalenia zawodowego nie 
ustał po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele po uzyskaniu 
ww. najwyższego stopnia awansu zawodowego m.in. uczestniczyli łącznie w 74 
formach doskonalenia zawodowego, co stanowiło średnio 4,9 szkolenia 
przypadającego na 1 nauczyciela, w tym studia podyplomowe ukończyło 8 
nauczycieli. Spośród 15 ww. nauczycieli uprawnienia egzaminatora OKE posiadało 
5 nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 145-148) 

Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego 8 nauczycieli na stopień nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego8, o której mowa w pkt. 1.2. niniejszego wystąpienia 
wskazuje, że nauczyciele po uzyskaniu awansu kontynuowali doskonalenie 
zawodowe m.in. uczestnicząc w ciągu jednego roku szkolnego łącznie w 11 formach 
doskonalenia zawodowego. Ponadto ww. grupa nauczycieli realizowała działania 
mające na celu poprawę jakości kształcenia i pracy Szkoły, w tym:   

 nauczyciele mianowani kontynuowali m.in.: 
 prace w organach szkoły –  m.in. w pracach rady pedagogicznej, 

komisjach nauczycieli przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki 
zawodu lub komisji nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, 

 wykorzystywanie w nauczaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnych (tzw. TIK), w tym 2 nauczycieli w wymiarze ponad 
50% łącznej liczby przeprowadzanych zajęć lekcyjnych9, 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; średni tygodniowy wymiar 
realizowanych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów wynosił 1 godzinę 
tygodniowo, 

 przygotowywanie uczniów do konkursów, turniejów, olimpiad lub 
innych zawodów – przygotowanie takie prowadziło 2 z 4 nauczycieli 
w efekcie tych przygotowań 2 uczniów w konkursie wojewódzkim  
o tytuł najlepszego ślusarza Ziemi Lubuskiej zajęło III i VIII miejsce 
oraz III miejsce drużynowo, ponadto 3 uczniów uzyskało 
odpowiednio III, V i VI miejsce w XVIII Olimpiadzie Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – etap okręgowy, a jeden  
uczeń uzyskał III miejsce na poziomie ogólnopolskim (finał 
centralny), 2 uczniów zajęło I i II miejsce w VI Konkursie o tytuł 
Supertechnika Mechatronika,  

 zgłaszanie i/lub  prowadzenie w Szkole innowacji pedagogicznych – 
realizowało 2 z 4 nauczycieli; były to: innowacja programowo-
metodyczna z matematyki „Poznaję, myślę, liczę” przygotowana dla 
uczniów klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, następnie 
wdrażana dla uczniów klasy drugiej liceum ogólnokształcącego oraz 

                                                      
8 Mającego miejsce w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017. 
9 W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że sale dydaktyczne do przeprowadzania zajęć z kształcenia 

w zawodach i informatyki, w których ww. nauczycieli prowadził zajęcia wyposażone były w sprzęt 
informatyczny umożliwiających stosowanie przez nauczycieli i/lub uczniów TIK w trakcie prowadzonych zajęć 
lekcyjnych. 

Opis stanu 
faktycznego 
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innowacja w formie szkolnego programu wspierania zdolności  
i talentów w technikum mechatronicznym, współtworzenie 
Międzywojewódzkiego konkursu na tytuł Supertechnik Mechatronik, 

 nauczyciele dyplomowani kontynuowali: 
 wdrożone działania na rzecz poprawy jakości pracy Szkoły oraz 

uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, 
wychowawczej lub opiekuńczej polegające na wdrażaniu zasad 
oceniania kształtującego10 (działania realizowane przez 2  
nauczycieli), działania na rzecz uczniów zagrożonych ocenami 
niedostatecznymi, działania na rzecz przygotowania uczniów do 
egzaminu w zawodach (realizowane przez 1 nauczyciela), działania 
na rzecz promocji Szkoły (realizowane przez nauczyciela 
bibliotekarza); ponadto 3 z 4 nauczycieli dyplomowanych wdrażało  
też nowe działania polegające na realizacji programu „Z kulturą 
niemiecką za pan brat”  (jeden nauczyciel), organizacji konkursu 
promującego wśród uczniów ideę demokracji – konkurs „Wybieram 
wybory” (jeden nauczyciel), udziale w pracach nad programem 
poprawy jakości kształcenia w liceum ogólnokształcącym (jeden 
nauczyciel), 

 wykorzystywanie w nauczaniu technologii informacyjno-
komunikacyjnych, w tym 1 nauczyciel w wymiarze ponad 50% 
łącznej liczby przeprowadzanych zajęć lekcyjnych11, 

 prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; średni tygodniowy wymiar 
realizowanych przez poszczególnych nauczycieli zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów wynosił od 0,5 godziny do 2 godzin 
tygodniowo, 

 przygotowywanie uczniów do konkursów, olimpiad lub innych 
zawodów – przygotowanie takie prowadziło 2 z 4 nauczycieli  
w efekcie czego  3 uczniów uzyskało odpowiednio III, V i VI miejsce 
w XVIII Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej 
„Euroelektra” – etap okręgowy oraz 1 uczeń uzyskał III miejsce na 
poziomie ogólnopolskim (etap centralny), 2 uczniów zajęło I i II 
miejsce w VI Konkursie o tytuł Supertechnika Mechatronika 
(osiągnięcia wspólne nauczyciela dyplomowanego z nauczycielem 
mianowanym, o czym była mowa wyżej), uczniowie szkoły wzięli 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Prawie Wyborczym 
„Wybieram wybory”12, 

 prowadzenie w Szkole innowacji pedagogicznych – realizowało 3  
z 4 nauczycieli13, w tym: innowacja programowo-metodycznej 
„Współczesna Europa – EuroEnglish”14,  innowacja polegającej na 
włączeniu edukacji policyjnej do programu nauczania dla wybranych 
oddziałów liceum ogólnokształcącego oraz innowacji pedagogicznej 
w ramach szkolnego programu wspierania zdolności i talentów  
w technikum mechatronicznym. 

(dowód: akta kontroli str.97-130, 149-153) 
 

                                                      
10 Poprawiającego komunikację nauczyciela z uczniem w procesie nauczania. 
11 W wyniku przeprowadzonych oględzin ustalono, że sale dydaktyczne do przeprowadzania zajęć z kształcenia 

w zawodach i informatyki, w których ww. nauczyciel prowadził zajęcia, wyposażone były w sprzęt 
informatyczny umożliwiających stosowanie TIK przez nauczyciela i / lub uczniów w trakcie prowadzonych 
zajęć lekcyjnych. 

12 Brak wyników tego konkursu. 
13 Z wyjątkiem nauczyciela bibliotekarza. 
14 Łączenie zajęć WOS i języka angielskiego. 
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2.2.  Ustawiczne doskonalenia zawodowe nauczycieli następowało nie tylko 
poprzez formalne formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, system 
wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, samokształcenie, ale również 
poprzez współpracę nauczycieli w ramach funkcjonujących w Szkole – na podstawie 
postanowień Statutu Szkoły – dwóch przedmiotowych komisji nauczycielskich15, 
Szkoła analizowała wyniki kształcenia mierzone wynikami egzaminów zawodowych i 
maturalnych. Monitorowaniem jakości kształcenia zajmowały się w szczególności 
ww. komisje nauczycielskie, które m.in. analizowały zdawalność egzaminów 
zewnętrznych, a na bazie tej analizy identyfikowały zadania, które sprawiały 
uczniom najwięcej trudności i opracowywały wnioski dotyczące kształcenia na 
przyszłość. Przykładowo, w wyniku analizy egzaminu maturalnego  
z matematyki z 2017 r. uznano, że na przyszłość należy zwracać większą uwagę na 
umiejętność rozwiązywania przez uczniów zadań typu „udowodnij, że”, „wykaż, że”. 
W wyniku analizy wyników egzaminu w zawodzie technik mechatronik - kwalifikacja 
E19 wskazano na konieczność powtarzania i utrwalania wiedzy z klas I i II  
w zakresie m.in. rysunku technicznego, przedstawiania diagramów jak również na 
urozmaicanie form zapisów zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 19-51) 

Na przestrzeni ostatnich trzech lat poziom zdawalności egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje w zawodach poprawił się (wzrósł) dla 5 z 10 
zawodów. W roku 2017 zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje w 8 z 
11 zawodów, dla których Szkoła prowadzi kształcenie, ukształtowała się na 
poziomie wyższym od średniej dla kraju, a w przypadku 7 z 11 zawodów również na 
poziomie wyższym od średniej okręgu.  
W przypadku egzaminu maturalnego uczniowie Szkoły w 2017 r. osiągnęli wynik  
z egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy) lepszy od średniej okręgu  
i kraju. W przypadku matematyki (poziom podstawowy) był to wynik niższy, o czym 
przesądził wynik tego egzaminu uczniów liceum. W technikum, w którym zajęcia 
prowadzą ci sami nauczyciele co w liceum, uczniowie osiągnęli dobry wynik 
egzaminu, oznaczający dodatni poziom wskaźnika EWD16. W przypadku kształcenia 
w liceum ogólnokształcącym – jakość kształcenia była gorsza od odnotowanej dla 
uczniów technikum, wskaźniki EWD były ujemne.       

(dowód: akta kontroli str. 161-189, 232) 
Oceniając wyżej opisane wyniki egzaminów należy wziąć pod uwagę potencjał 
uczniów przyjmowanych do poszczególnych oddziałów technikum i liceum 
kontrolowanego Zespołu Szkół. Szkoła nie dysponowała danymi dotyczących 
potencjału uczniów zbieranych podczas naborów w latach 2012-2014, stąd analizę 
przeprowadzono w oparciu o zachowane dane o naborach uczniów pozyskane od 
organu prowadzącego Szkolę17. Z danych tych wynikało, że minimalny próg 
punktowy dla ucznia przyjętego do Szkoły wynosił: 

 w 2012 r.: do technikum - w zależności od oddziału, od 37,0 do 70,8 
punktów na 20018 punktów możliwych do uzyskania (przyjęci uczniowie 
egzaminy zewnętrzne zdawali w 2016 r.) oraz do liceum 
ogólnokształcącego – 41,0 punktów na 200 możliwych punktów (uczniowie 
maturę zdawali w 2015 r.), 

 w 2014 r.: do technikum - w zależności od oddziału, wynosił od 33,8 do 70,6 
punktów na 200 możliwych (uczniowie egzaminy zewnętrzne będą zdawali 

                                                      
15Komisji nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz komisji teoretycznych przedmiotów zawodowych  

i praktycznej nauki zawodu. 
16 Edukacyjna wartość dodana. 
17Do oceny jakości kształcenia w latach 2015-2017 należałoby uwzględnić dane o naborach uczniów z lat 2012-

2014; zachowane przez organ prowadzący dane dotyczyły roku 2012 i 2014; brak było danych za 2013 r. 
18  Maksymalna liczba punktów rekrutacyjnych określona zarządzeniami Lubuskiego Kuratora Oświaty. 
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w 2018 r.) oraz do liceum ogólnokształcącego – 58,0 do 62,2 punktów na 
200 możliwych  (uczniowie maturę zdawali w 2017 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 190-191) 
 (dowód: akta kontroli str. 168)  

2.3. Na podstawie wpisów w książce kontroli zewnętrznych ustalono, że w okresie 
od 1.09.2014 r. do  30.09.2017 r. w Szkole przeprowadzona została  jedna kontrola 
odnosząca się do umiejętności nauczycieli i jakości kształcenia  -  była to ewaluacja 
problemowa technikum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej 
z 2016 r., dokonana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty (LKO). 
W wyniku ww. ewaluacji Szkoła została oceniona jako: 

 spełniająca wymagania w zakresie organizacji procesów edukacyjnych  
w sposób  sprzyjający uczeniu się, a zarzadzanie szkołą jako służące jej 
rozwojowi – w przypadku kształcenia w  technikum i zasadniczej szkole 
zawodowej, 

 nie spełniająca wymagań w zakresie zapewnienia organizacji procesów 
edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się oraz spełniająca 
wymaganie zarzadzania szkołą w sposób służący jej rozwojowi –  
w przypadku kształcenia w liceum ogólnokształcącym. 

W ocenie LKO, procesy edukacyjne w liceum ogólnokształcącym nie spełniały 
wymagań w zakresie: 

 planowania procesów edukacyjnych w szkole w sposób służący rozwojowi 
uczniów oraz stosowania przez nauczycieli różnych metod pracy 
dostosowanych do potrzeb ucznia, grupy i oddziału, 

 informowania ucznia o jego postępach w nauce oraz oceniania, co powinno  
pomagać uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój, 

 kształtowania u uczniów umiejętności uczenia się. 
Oceniono, że procesy edukacyjne realizowane na lekcjach częściowo odpowiadały 
potrzebom uczniów oraz w niewielkim stopniu zachęcały do nauki.  

 (dowód: akta kontroli str. 192, 193-203) 

W związku z powyższą oceną ewaluacyjną Szkoła realizuje program mający na celu 
poprawę efektywności kształcenia i wychowania w liceum ogólnokształcącym. 
Zaplanowano w nim m.in. działania związane z: 

 przeprowadzaniem diagnoz edukacyjnych na wszystkich poziomach 
kształcenia, diagnozy „na wejście” w klasach pierwszych, diagnozy  
w klasach drugich i próbne matury w klasach III,  

 zwiększaniem atrakcyjności zajęć, w tym poprzez prowadzenie lekcji 
interdyscyplinarnych, lekcji w środowisku, wdrożenie innowacji 
programowo-metodycznej  „Matematyka – poznaję, myślę, liczę”, „Matura 
30%+”.  

W celu zapewnienia organizacji procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający 
uczeniu się Szkoła - poza ww. działaniami - stosuje elementy oceniania 
kształtującego, udostępniła uczniom szkolną platformę Moodle, poprzez którą 
udostępnia się uczniom m.in. materiały szkoleniowe i bazę zadań do ćwiczeń 
utrwalających omówiony na zajęciach materiał.    
Realizacja programu podlega monitorowaniu. Nauczyciele m.in. sporządzają 
sprawozdania z jego realizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 204-218) 

W sprawie realizacji programu Dyrektor Szkoły wyjaśnił m.in., że ewaluacja działań 
programu następuje na bieżąco poprzez analizę dokumentacji prowadzonych 
obserwacji zajęć, rocznych sprawozdań nauczycieli, wyników bieżącego oceniania,  
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sposobów informowania uczniów o postępach w nauce oraz wyników egzaminów 
zewnętrznych.  
Ponadto w złożonych wyjaśnieniach Dyrektor Szkoły wskazał na trudności  
z kształceniem w liceum związane przede wszystkim z niższym stanem wiedzy  
i umiejętności uczniów w porównaniu do uczniów klas technikum, na co wpływ ma 
m.in., przenoszenie się do liceum uczniów z technikum, którzy nie mogą poradzić 
sobie z nauką w technikum.  

(dowód: akta kontroli str.257-259)  
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
 

Zdaniem NIK dokonywanie rzetelnych ocen jakości kształcenia w Szkole, w tym 
skuteczności stosowanych metod dydaktycznych na przestrzeni kolejnych lat, 
wymaga uwzględniania danych o potencjale uczniów pozyskanych w toku ich 
naboru do poszczególnych, tworzonych w Szkole oddziałów. Szkoła dysponując 
tymi danymi w trakcie kształcenia uczniów powinna uwzględniać je w analizach 
jakości kształcenia. Aktualnie powyższe ma szczególne znaczenie w przypadku 
kształcenia w liceum ogólnokształcącym, dla którego Szkoła realizuje program 
poprawy jakości kształcenia.   
 
 

Zakres realizacji przez nauczycieli wybranych zadań w trakcie odbywania staży na 
stopnie nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego w kolejnych latach 
następujących po uzyskaniu przez nauczycieli stopni awansu wskazuje na 
pozytywne oddziaływanie awansu zawodowego nauczycieli na działalność 
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Szkoły. Po uzyskaniu awansu na wyższe 
stopnie awansu zawodowego nauczyciele kontynuowali przyjęte i wdrożone  
w okresie stażu zadania służące poprawie jakości pracy Szkoły. Nauczyciele 
kontynuowali prowadzenie innowacji pedagogiczno-metodycznych, zajęć 
dodatkowych oraz przygotowywanie uczniów uzdolnionych do udziału  
w konkursach. Uczniowie Zespołu Szkół osiągali dobre wyniki egzaminów 
zewnętrznych (potwierdzających kwalifikacje w zawodach) i maturalnych.  
Przeprowadzona w roku 2016 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty ewaluacja 
zewnętrzna potwierdza, że procesy edukacyjne w Szkole zorganizowane są, za 
wyjątkiem liceum ogólnokształcącego, w sposób sprzyjający uczeniu się.  
  
 

3.  Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju  
i awansu zawodowego. 

3.1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli wynikało z potrzeb Szkoły i finansowane 
było ze środków organu prowadzącego lub środków budżetu Unii Europejskiej 
pozyskiwanych przez organ prowadzący.  

(dowód: akta kontroli str. 159-160, 233-242) 

Identyfikacja potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego następowała poprzez 
analizę kierunków rozwoju Szkoły, potrzeb kadrowych w kontekście realizacji 
podstaw programowych nauczania, której wyniki zawarte zostały przede wszystkim 
w „Planie Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Zespołu Szkół 
Technicznych i Licealnych w Żaganiu na lata 2012 – 2017”. Zgodnie z wyjaśnieniami 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwaga dotycząca 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektora Szkoły, pod uwagę brane były również indywidualne potrzeby  
i zainteresowania nauczyciela w przypadku ich zbieżności z potrzebami Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 19-25, 243-244) 

Roczny plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w części dotyczącej: 

 opracowania planu szkoleń kursów i konferencji - tworzono w oparciu  
o wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora 
szkoły, plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny Lubuskiego 
Kuratora Oświaty, priorytety Ministra Edukacji Narodowej - podstawowe 
kierunki polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny,   

 indywidualnych form doskonalenia zawodowego – tworzono w oparciu  
o zaakceptowane przez Dyrektora Szkoły wnioski nauczycieli (w przypadku 
ich zbieżności z potrzebami Szkoły). Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że  
w sytuacji występowania określonych potrzeb Szkoły kierownictwo Szkoły 
rozmawia z wybranymi nauczycielami i zachęca do podjęcia studiów 
podyplomowych o konkretnych specjalnościach. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-26, 243-244) 

3.2. Dyrektor Szkoły terminowo (do 30 listopada roku poprzedzającego) składał do 
organu prowadzącego (Starostwa Powiatowego w Żaganiu) wnioski  
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego na lata 2015, 2016 i 2017 w formie  
rocznego planu  doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz uzyskał na każdy rok 
środki na ten cel we wnioskowanej wysokości, wynoszącej 1% planowanych 
kosztów wynagrodzeń osobowych nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 245-251) 

Roczne plany doskonalenia zawodowego zrealizowano w następujących 
wysokościach: 

 2015 r.: plan - 22.893 zł, wykonanie - 4.378,11 zł, tj.19,1%, 

 2016 r.: plan - 23.201 zł, wykonanie - 8.278,77 zł, tj. 35,7%, 

 2017 r. (stan na 31.10.): plan - 22.801 zł, wykonanie - 10.309,29 zł, tj. 
45,2%. 

(dowód: akta kontroli str. 252) 

W sprawie przyczyn niskiego stopnia wykorzystywania środków na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że nauczyciele Szkoły posiadają 
wykształcenie wyższe magisterskie, kierunkowe i nauczają przedmiotów 
odpowiadających wykształceniu, stąd ich doskonalenie zawodowe realizowane było 
głównie poprzez kursy i szkolenia, udziały w konferencjach, które dostosowane były 
jednocześnie do potrzeb Szkoły i zainteresowań nauczycieli. Dyrektor wyjaśnił 
również, że doskonalenie w ramach studiów podyplomowych jest kosztowne dla 
nauczyciela, stąd trudno oczekiwać aby w trakcie swojej długoletniej pracy 
zawodowej każdy nauczyciel wielokrotnie korzystał z tej formy doskonalenia 
zawodowego. Dodał, że doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole odbywa się 
również poprzez wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli (rady szkoleniowe, 
lekcje otwarte, lekcje koleżeńskie) oraz w ramach samokształcenia, w tym m.in. 
poprzez analizę prasy edukacyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 243-244) 
 
3.3. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole organizowano szkolenia, 
w formie szkoleń dla rad pedagogicznych, w których możliwe było uczestnictwo 
każdego nauczyciela. Były to szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej 
(marzec 2016 r.) oraz z zakresu motywowania uczniów do nauki (marzec 2017r.).  
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Poza ww. szkoleniami w analizowanych latach szkolnych z dokształcania w innych 
formach skorzystało 25 z 45 nauczycieli, kontynuujących zatrudnienie w roku 
szkolnym 2017/2018, w tym: 
 

 w roku szkolnym 2015/2016 - w zorganizowanych indywidualnych  formach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego i szkoleniach uczestniczyło 16 
nauczycieli, w tym w ramach studiów podyplomowych z zakresu 
neurologopedii klinicznej, przedsiębiorczości, wiedzy o kulturze i sztuce 
oraz oligofrenopedagogiki, 

 w roku szkolnym 2016/2017 - w zorganizowanych indywidualnych formach 
dokształcania i doskonalenia zawodowego i szkoleniach uczestniczyło  9 
nauczycieli, w tym w ramach studiów podyplomowych z zakresu 
oligofrenopedagogiki19 oraz wiedzy o społeczeństwie. 

(dowód: akta kontroli str. 149-153) 

Niezależnie od wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe pochodzących 
od organu prowadzącego, nauczyciele kształcenia w zawodach uczestniczyli  
w szkoleniach w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego  
w powiecie żagańskim”, dofinansowanego środkami budżetu Unii Europejskiej.  
W roku 2017 w szkoleniach uczestniczyło 2 nauczycieli, natomiast na rok 2018 
zaplanowano udział w szkoleniach dla 6 nauczycieli, w tym dla 3 nauczycieli  
w formie studiów podyplomowych. Poprzedni projekt, w ramach którego nauczyciele 
Szkoły objęci byli systemem szkoleń, realizowany był w latach szkolnych 2013/2014 
- 2014/2015. W ramach tego projektu nauczyciele uczestniczyli m.in. w szkoleniach: 
budowa koncepcji pracy szkoły, wypalenie zawodowe oraz radzenie sobie ze 
stresem. 

(dowód: akta kontroli str. 159-160)  

W analizowanych latach szkolnych nauczyciele Szkoły uczestniczyli  
średnio w 2,1 szkoleniach. 
Dwóch nauczycieli, zatrudnionych na stopniu nauczyciela kontraktowego  
i nauczyciela bez stopnia awansu, nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu 
zorganizowanym  w tym  okresie.  

(dowód: akta kontroli str.149-153) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że nauczyciele ci, ze względu na inne obowiązki 
zawodowe, nie mogli uczestniczyć w ww. szkoleniach rady pedagogicznej Szkoły, 
nauczyciele ci pracują w Szkole w niewielkim wymiarze czasu pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 257-259) 

3.4. W 38-osobowej grupie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych 
zatrudnionych w Szkole w roku szkolnym 2015/2016 i kontynuujących zatrudnienie 
w roku szkolnym 2017/2018 było 19 nauczycieli, którzy wpisani zostali do ewidencji 
egzaminatorów przedmiotów maturalnych oraz egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje w zawodach, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty20. Kolejnych 3 nauczycieli posiadało 
uprawnienia trenera bądź instruktora.  

(dowód: akta kontroli str. 155-157) 
W zakresie  kształcenia  w zawodach  Szkoła  zatrudniała  łącznie  14  nauczycieli,  

                                                      
19 Według danych przedstawionych przez pedagoga szkolnego w Szkole kształci się około 50 uczniów, dla 

których poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały opinie (o występujących u nich trudnościach  
w nauczaniu głównie w związku  z dysleksją)  lub orzeczenia, m.in. o potrzebie kształcenia specjalnego. 

20 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm. 
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z tego 12 nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe oraz 
2 nauczycieli - wyższe inżynierskie.  W grupie tej:  

 4 nauczycieli posiadało uprawnienia egzaminatora w zawodach, 

 3 nauczycieli posiadało doświadczenie zawodowe pracy w przemyśle 
metalowym i samochodowym, 

 1 nauczyciel posiadał doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku 
głównego księgowego. 

(dowód: akta kontroli str. 158)  

3.5. Dyrektor Szkoły motywował nauczycieli do dalszego rozwoju zawodowego 
poprzez: 

 motywację ekonomiczną  -  dodatki motywacyjne, nagrody, wnioskowanie  
o przyznanie medali państwowych i resortowych, biorąc pod uwagę przede 
wszystkim sukcesy nauczycieli mierzone wynikami egzaminów 
zewnętrznych, sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach,  organizację 
konkursów, akcji społecznych, zaangażowanie w działalność promocyjną 
szkoły, pracę z uczniami mającymi trudności w nauce; 

 przydział dodatkowych zadań zgodnie z predyspozycjami, upodobaniami  
i aspiracjami nauczycieli (np. opiekun samorządu uczniowskiego, opiekun 
radiowęzła, opiekun gazety szkolnej), 

 stosowanie metod zarządzania Szkołą opartych na współpracy  
z nauczycielami, w tym zapewniania nauczycielom możliwości 
współdecydowania, 

 okazywanie uznania za osiągnięcia i organizację spotkań integrujących 
zespół. 

(dowód: akta kontroli str. 19-26) 

Efektami ww. działań - w ocenie Dyrektora Szkoły - są przede wszystkim: 

 dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, w tym bardzo dobre wskaźniki 
EWD dla egzaminu maturalnego w technikum, 

 sukcesy uczniów w konkursach i olimpiadach na poziomie powiatu, 
województwa i kraju, 

 bardzo dobry wizerunek Szkoły w środowisku lokalnym, skutkujący bardzo 
dobrymi wynikami naboru uczniów do Szkoły. 

 (dowód: akta kontroli str. 19-26) 

Znacząca grupa nauczycieli Szkoły (19 nauczycieli co stanowiło blisko 40% ogółu 
nauczycieli Szkoły) uzyskała nagrody za wzorowe, wyjątkowo sumienne 
wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa w 
formie Medali za Długoletnią Służbę, przyznawanych przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej. Nauczycielom tym przyznano: 

 Medal Złoty za Długoletnią Służbę  - 1 nauczyciel,  

 Medal Srebrny za Długoletnią Służbę  - 9 nauczycieli, 

 Medal Brązowy za Długoletnią Służbę -  9 nauczycieli.  
Ponadto spośród ww. grona 19 nagrodzonych, 4 nauczycieli uzyskało również 
odznaczenia resortowe - Medale Komisji Edukacji Narodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 260) 

Na dzień 30.09.2017 r. w Szkole było zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli 
dyplomowanych, którzy posiadali co najmniej 20-letni staż pedagogiczny, w tym 10 
lat po uzyskaniu stopnia nauczyciela dyplomowanego. W przypadku żadnego z ww. 
nauczycieli nie wnioskowano do organu sprawującego nadzór pedagogiczny  
o wyróżnienie tytułem honorowym profesora oświaty.  

(dowód: akta kontroli str. 19-26) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Nauczycielom  zapewniono warunki do rozwoju i awansu zawodowego. W latach 
szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 z różnych form dokształcania i doskonalenia 
zawodowego mógł skorzystać każdy nauczyciel w ramach m.in. szkoleń 
prowadzonych dla rad pedagogicznych, mających na celu poszerzenie umiejętności 
w zakresie motywowania uczniów do nauki i zasad udzielania pomocy 
przedlekarskiej. 

Dofinansowanie doskonalenia zawodowego ze środków organu prowadzącego było 
uwarunkowane potrzebami Szkoły i obejmowało m.in. dokształcanie nauczycieli  
w celu uzyskania uprawnień do nauczania dodatkowego przedmiotu i do pracy  
z uczniami, u których stwierdzono specjalne potrzeby w zakresie kształcenia.  
W planowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniano m.in. wyniki 
ewaluacji zewnętrznych, egzaminów zewnętrznych, zadania szkoły wynikające  
z podstaw programowych oraz potrzeby stwierdzone w wyniku własnych czynności 
nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora Szkoły.  

Wysokie kwalifikacje nauczycieli oraz jakość pracy (kształcenia) potwierdza również 
przyznanie znaczącej grupie nauczycieli Szkoły Medali za Długoletnią Służbę oraz 
Medali Komisji Edukacji Narodowej.  

 

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli21, wnosi o egzekwowanie od opiekunów staży 
terminowego przekazywania Dyrektorowi Szkoły projektów ocen dorobku 
zawodowego nauczycieli odbywających staż zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego. 

 
 
 

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 Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

                                                      
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 

Zielona Góra, dnia  22.01.2018 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

 

Kontroler 

Dyrektor 

Zbysław Dobrowolski 
Bogumiła Leszczyńska-Konczanin 

specjalista k.p. 
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Podpis Podpis 

  

 


