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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 k.p., upoważnienie do kontroli nr LZG/144/2017 z dnia  
4 października 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp., ul. Czereśniowa 
4 c, 66-407 Gorzów Wlkp. (dalej: Zespół Szkół, ZSTiO lub Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Marlena Młynarczyk Dyrektor ZSTiO od 1 września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

Proces uzyskiwania przez nauczycieli Szkoły wyższego stopnia awansu 
zawodowego (nauczyciela mianowanego i dyplomowanego) 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 i dyplomowanego ukończyło ogółem 17 nauczycieli ZSTiO. 
Nauczyciele odbywający staże aktywnie uczestniczyli w obserwacji zajęć 
edukacyjnych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli oraz sami 
przeprowadzali zajęcia otwarte. Wszyscy nauczyciele odbywający staże brali 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. 

Dyrektor Szkoły systematycznie przeprowadzał ewaluacje różnych obszarów jej 
działalności. Awans zawodowy nauczycieli na wyższy stopień wpłynął pozytywnie 
na działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą Szkoły. Skutkował też m.in. 
uzyskaniem wpisu 33 nauczycieli do ewidencji egzaminatorów. W ZSTiO 

wprowadzono również innowację pedagogiczną - wychowanie proobronne. 
Nauczyciele dyplomowani prowadzili zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
zainteresowania uczniów oraz przygotowywali ich do udziału w olimpiadach, 
konkursach przedmiotowych i zawodach.  

W Szkole zapewniono warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli. Rzetelnie 
określono potrzeby Szkoły w tym zakresie i zrealizowano przyjęte plany 
doskonalenia zawodowego. W doskonaleniu zawodowym organizowanym przez 
Szkołę uczestniczyli, poza nauczycielami odbywającymi staże na wyższe stopnie 

                                                           
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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awansu zawodowego, także wszyscy nauczyciele dyplomowani, za wyjątkiem jednej 
osoby zatrudnionej na etacie wychowawcy w internacie. W Szkole motywuje się 
nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju zawodowego poprzez m.in. 
zapewnienie im wsparcia finansowego w przygotowaniu do uzyskania dodatkowych 
uprawnień zawodowych w dziedzinie oświaty, a także poprzez funkcjonujące 
mechanizmy finansowe, m.in. dodatki i nagrody.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na nieterminowym złożeniu do organu 
prowadzącego wniosku o dofinansowanie planu doskonalenia zawodowego 

nauczycieli na 2016 rok nie miała wpływu na rozwój i awans zawodowy nauczycieli. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadawanie nauczycielom stopni awansu zawodowego 

Organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest 
Miasto Gorzów Wlkp. Nadzór pedagogiczny sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.  
W skład ZSTiO wchodzą:  

 VI Liceum Ogólnokształcące, w którym prowadzone są oddziały sportowe,  

 Technikum nr 6 kształtujące w zawodach: technik ochrony środowiska, technik 
informatyk, technik analityk,  

 Gimnazjum Sportowe nr 2 z klasami realizującymi ukierunkowane zajęcia 
sportowe w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców. 

ZSTiO prowadzi również internat dla uczniów uczących się poza stałym miejscem 
zamieszkania. 

W latach 2015-20172 w Zespole Szkół zatrudnionych było odpowiednio 85, 84, 83 
nauczycieli, z tego posiadających stopień: 

 stażysty odpowiednio: 6, 6, 1 osób, 

 nauczyciela kontraktowego odpowiednio: 8, 6, 12 osób, 

 nauczyciela mianowanego odpowiednio: 25, 21, 16 osób, 

 nauczyciela dyplomowanego odpowiednio: 46, 51, 54 osoby. 

W roku szkolnym 2017/20183 w ZSTiO uczy się 593 uczniów, z tego w VI Liceum 
Ogólnokształcącym - 97 uczniów, w Technikum nr 6 - 427 uczniów, a w Gimnazjum 
Sportowym nr 2 - 69 uczniów.  

W okresie objętym kontrolą4 w strukturze organizacyjnej ZSTiO nie zaszły zmiany. 

W latach szkolnych: 2014/2015, 2015/2016, 2016-2017 staż na stopnie nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego ukończyło łącznie odpowiednio 6 i 11 nauczycieli. 
Wszystkie ww. osoby uzyskały pozytywne oceny dorobku zawodowego za okresu 
stażu. W przypadku stażu na nauczyciela mianowanego z wnioskami o wszczęcie 

postępowania egzaminacyjnego wystąpiło 6 nauczycieli i wszyscy uzyskali wyższy 
stopień awansu zawodowego.  
W przypadku stażu na nauczyciela dyplomowanego z wnioskami o wszczęcie 
postępowania kwalifikacyjnego wystąpiło 10 nauczycieli, z tego 8 w roku uzyskania 
pozytywnej oceny dorobku zawodowego, 2 nauczycieli w roku następnym po 
uzyskaniu pozytywnej oceny, natomiast jeden nauczyciel, który zakończył staż 
w roku szkolnym 2016/2017 nie wystąpił jeszcze o wszczęcie postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego. 
                                                           
2 Stan na dzień 30 września odpowiednio: 2015 r., 2016 r., 2017 r. 
3 Stan na 3 października 2017 r. 
4 Lata szkolne 2015/2016 – 2017/2018 (do czasu kontroli NIK) oraz okres wcześniejszy, jeżeli ma wpływ na 
kontrolowaną działalność. 
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W przypadku jednego nauczyciela, który w roku szkolnym 2016/2017 złożył wniosek 
o postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, stopień ten 
nie został mu przyznany w wyniku braku akceptacji komisji kwalifikacyjnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 23, 26-27, 163-164, 222-267, 298-327) 

Analiza dokumentacji przebiegu stażu 10 losowo wybranych nauczycieli wykazała, 
że: 

 do staży na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego dopuszczono 
nauczycieli po upływie wymaganego okresu pracy po uzyskaniu poprzedniego 
stopnia awansu, tj. 2 lata w przypadku nauczyciela kontraktowego oraz 1 rok 
w przypadku nauczyciela mianowanego, 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 poszczególnych stopni awansu 
zawodowego, o których mowa w § 7 i 8 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 ZSTiO, 

 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. 268-297, 558-804, 905) 

Dyrekcja ZSTiO 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 badanej próbie (10 nauczycieli) stwierdzono, że obserwowali oni łącznie 56 
zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli oraz sami przeprowadzili 68 lekcji 
dla innych nauczycieli, 

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

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

Z wyjaśnień Dyrektora ZSTiO wynika m.in., iż nauczyciele informowani są 
o terminach spotkań metodycznych i zapoznawani są w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym z ofertą szkoleń oraz możliwością spotkań z doradcami 
i konsultantami. Ponadto oferty placówek szkoleniowych na bieżąco przekazywane 
są do pokoju nauczycielskiego a oferta Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Gorzowie Wlkp. skierowana dla nauczycieli dostępna jest 
u pedagogów szkolnych. 
Nauczyciele w trakcie odbywania stażu korzystali z pomocy Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych placówek i instytucji oświatowych m.in. 
w zakresie: rozwiązywania problemów wychowawczych, podnoszenia własnych 
kompetencji zawodowych i dostosowania pracy z uczniem do jego potrzeb. 

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 38-46, 97-162, 165, 166-171, 905) 
                                                           
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 1189, ze zm. 
6 Dz. U. z 2013 r. poz. 393. 
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W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 w ZSTiO pracownicy publicznych lub 
niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych placówek 
i instytucji oświatowych przeprowadzili 15 zajęć w ramach szkoleń, warsztatów, 
szkolenia Rady Pedagogicznej i zajęć w ramach projektu „Wspieranie rozwoju szkół 
i przedszkoli w Gorzowie Wlkp.” 

(dowód: akta kontroli str. 26-27, 889-903) 

Na podstawie dokumentacji wybranej próby 10 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 i dyplomowanego: 

 realizowali zadania określone odpowiednio w § 7 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 ww. 
rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu, 

 nabywali kompetencje określone odpowiednio w § 7 ust. 2 oraz w § 8 ust. 2 pkt 
1-3 i 5 ww. rozporządzenia.  

Ponadto nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego 
realizowali co najmniej 3 zadania wybrane spośród wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 4 
cyt. rozporządzenia.  
Z badanej próby: 7 nauczycieli wybrało zadania „poszerzenie zakresu działań 
szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych” (lit. c) oraz „wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy 
społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi 
osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami” (lit. e), 6 nauczycieli 
wybrało zadanie „opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, 
wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, 
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich” (lit. a), 5 nauczycieli 
zadanie „wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej 
komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla 
nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy (…)”, (lit. b), natomiast jeden 
nauczyciel wybrał zadanie „uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy 
zawodowej” (lit. f). 

(dowód: akta kontroli str. 97-162, 558-804, 905) 

Dyrektor ZSTiO wraz z zastępcami oraz innymi nauczycielami sprawującymi funkcje 
kierownicze dokonali łącznie 28 obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli 
z badanej próby w trakcie odbywania przez nich stażu. Wszystkie przeprowadzone 
obserwacje zostały udokumentowanej w formie arkusza obserwacji zajęć 
dydaktycznych oraz arkusza obserwacji lekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 334-357, 906) 

Wszyscy nauczyciele odbywający staż złożyli swoje sprawozdania z jego realizacji 

w terminie zgodnym z treścią § 4 ust. 4 rozporządzenia w sprawie uzyskiwania 
stopni awansu zawodowego, tj. w terminie 30 dni od zakończenia stażu. 
W przypadku nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela mianowanego, 
opiekunowie stażu przedstawiali Dyrektorowi ZSTiO projekty oceny dorobku 
zawodowego nauczyciela w terminie 14 dni od zakończenia przez niego stażu, 
zgodnie z zapisami § 5 ww. rozporządzenia. Każdorazowo Dyrektor ZSTiO przed 
dokonaniem oceny dorobku zawodowego nauczyciela, zasięgała opinii rady 
rodziców, zgodnie z przepisem art. 9c ust. 6 KN. 

W przypadku wszystkich nauczycieli ujętych w badanej próbie, Dyrektor ZSTiO 
dokonała pozytywnej oceny ich dorobku zawodowego. Każdorazowo w ocenach 
tych zamieszczono uzasadnienie, w którym wskazano przesłanki uznania spełnienia 
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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 ZSTiO dysponował dokumentacją potwierdzającą 
powołane w uzasadnieniu przesłanki, tj. m.in. zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty.  

(dowód: akta kontroli str. 558-804, 805-888, 906) 

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

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

Wszyscy nauczyciele, którzy ukończyli staże w latach szkolnych 2014/2015-

2016/2017 (łącznie 17 osób) 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 Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu 
podniesienia własnych kompetencji zawodowych oraz rozwiązywania 
indywidualnych problemów w ich pracy. Nauczycielom kontraktowym odbywającym 
staż na stopień nauczyciela mianowanego Dyrektor Szkoły przydzieliła jako 
opiekunów nauczycieli dyplomowanych o specjalnościach nauczycielskich 
odpowiadających specjalności nauczyciela odbywającego staż. Wszyscy 
nauczyciele odbywający staże złożyli do Dyrektora Szkoły w wymaganym terminie 
sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, potwierdzające jego 
realizację.  

Dyrektor Szkoły rzetelnie dokonała ocen dorobku zawodowego nauczycieli po 
odbyciu staży na stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. 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 lub 
dyplomowanego. Oceny dorobku zawodowego nauczycieli zostały sporządzone 
przez Dyrektora Szkoły po zasięgnięciu opinii rady rodziców, a w przypadku 
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego 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 ZSTiO przeprowadzono 6 ewaluacji 
wewnętrznych, których celem było: 

 podniesienie kompetencji wychowawczych i dydaktycznych nauczycieli 
Gimnazjum Sportowego nr 2, VI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 6, 

 podniesienie efektów kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, 
Gimnazjum Sportowego nr 2, VI Liceum Ogólnokształcącego i Technikum nr 6, 

 rozwijanie kompetencji informatycznych wśród uczniów LO i Technikum, 

 upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 
uczniów Gimnazjum, LO i Technikum, 

 poprawa pracy świetlicy szkolnej, 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 poprawa relacji uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń. 

W ww. okresie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. przeprowadziło kontrolę 
w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej w VI 
Liceum Ogólnokształcącym, a także ewaluację problemową w ZSTiO, w trakcie 
której badaniem objęto działania Gimnazjum Sportowego nr 2, Technikum nr 6 i VI 
Liceum Ogólnokształcącego w zakresie następujących wymagań7: „Procesy 
edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” oraz „Zarządzanie 
szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”. W raporcie z ewaluacji wskazano, iż ww. 
szkoły nie spełniają wymagania „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób 
sprzyjający uczeniu się” (wskazano m.in., iż procesy edukacyjne nie są w pełni 
dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, większość 
nauczycieli nie stosuje informacji zwrotnej podczas oceniania uczniów, brak 
powszechności działań kształtujących umiejętności samodzielnego uczenia się), 
natomiast spełniają wymaganie „Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej 

rozwojowi”. 

W ślad za ww. raportem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. poleciło ZSTiO 
opracowanie programów i harmonogramów poprawy efektywności kształcenia (dla 
każdej ze szkół wchodzących w skład ZSTiO) oraz przesłanie w terminie do 
10 marca 2016 r. Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty celem zaakceptowania terminów 
wdrożenia programów określonych w harmonogramach. Szkoła w dniu 3 marca 
2016 r. przekazała ww. dokumenty do Kuratorium Oświaty, które zaakceptowało 
terminy wdrożenia programów efektywności kształcenia. 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ZSTiO, które odbyło się w dniu 26 czerwca 
2017 r. przedstawiono sprawozdanie z realizacji programów i harmonogramów 
poprawy efektywności kształcenia w Gimnazjum Sportowym nr 2, Technikum nr 6  
i VI Liceum Ogólnokształcącym. 

Przeprowadzone w latach 2015/2016-2016/2017 ewaluacje wewnętrzne oraz 
kontrole i ewaluacje zewnętrzne w ZSTiO nie uwzględniały wpływu awansu 
zawodowego nauczycieli Szkoły na jakość pracy Szkoły. Położono w nich nacisk na 
doskonalenie zawodowe nauczycieli. 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. 383-392, 393-396, 397-447, 448-502, 975-1017) 

W ocenie Dyrektora ZSTiO awans zawodowy nauczycieli ma wpływ na jakość pracy 
ZSTiO. Podczas stażu nauczyciele podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne, 
wychowawcze, opiekuńcze i merytoryczne, co przekłada się na efekty pracy Szkoły. 
Nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, 
opracowują i wdrażają programy edukacyjne, współpracują z instytucjami 

wspierającymi działalność Szkoły. Uczniowie osiągają sukcesy naukowe i sportowe, 
a Szkoła nie ma problemów z dokonaniem naboru do klas pierwszych. 

(dowód: akta kontroli str. 29-31) 

W ZSTiO 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, tablice interaktywne).  

(dowód: akta kontroli str. 904) 

                                                           
7 Określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r. poz. 1214) – uchylone z dniem 1 września 2017 r. 
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W okresie odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, nauczyciele 
realizowali szereg działań służących podnoszeniu jakości pracy Szkoły, tj.: brali 
udział w kursach (1 nauczyciel w 1 kursie), konferencjach (6 nauczycieli w 6 
konferencjach), warsztatach (2 nauczycieli w 2 warsztatach), studiach 
podyplomowych (3 nauczycieli) i szkoleniach (5 nauczycieli w 11 szkoleniach)8. 
Nauczyciele wraz z uczniami korzystali także z platformy e - learningowej oraz 
wykorzystywali technologie informacyjno-komunikacyjne (tablica interaktywna, 
multimedialne materiały dydaktyczne). 

Również w latach szkolnych następujących po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
dyplomowanego, nauczyciele kontynuowali część ww. działań (kurs, platforma e-
learningowa, technologie informacyjno-komunikacyjne), a także podejmowali nowe 
działania służące podnoszeniu jakości pracy Szkoły, tj. m.in. uczestniczyli 
w: kursach (2 nauczycieli w 2 kursach), konferencjach (3 nauczycieli w 5 
konferencjach), warsztatach (6 nauczycieli w 37 warsztatach), studiach 

podyplomowych (2 nauczycieli) i szkoleniach (2 nauczycieli w 9 szkoleniach).9 

(dowód: akta kontroli str. 97-162, 558-804, 805-888, 907-974) 

Z grupy 10 nauczycieli objętych badaniem 9 prowadziło zajęcia pozalekcyjne dla 
uczniów w średniotygodniowym wymiarze od 1 do 12,5 godzin, a 6 nauczycieli 
zajmowało się przygotowaniem uczniów do konkursów, zawodów, olimpiad10,  
w efekcie czego uczniowie siedmiokrotnie zajęli miejsca 1-311. Żaden z nauczycieli 
nie zgłosił i nie prowadził innowacji pedagogicznych12.  

Nauczyciele dyplomowani realizowali także działania określone w § 8 ust. 2 pkt 4 lit. 
a-f rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 
nauczycieli, m.in.: współtworzyli program działań naprawczych zmierzających do 
ograniczenia agresji w internacie, opracowali procedury dotyczące działań 
zapewniających bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w internacie ZSTiO, 
zmodyfikowali i wdrożyli program nauczania informatyki z wykorzystaniem podręcznika 
elektronicznego, stworzyli program nauczania do przedmiotu zajęcia techniczne na 
poziomie gimnazjum oraz opracowali procedury jego realizacji (lit. a), uzyskali 
kwalifikacje do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w zawodzie technik 
informatyk, pełnili funkcję egzaminatora w kwalifikacji E.13 w zawodzie technik 
informatyk, pełnili funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu 
pisemnego i praktycznego, realizowali zadania egzaminatora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej na egzaminie na kwalifikację E.12 „Montaż i eksploatacja komputerów 
osobistych oraz urządzeń peryferyjnych” (lit. b), nawiązali współpracę z Akademickim 
Centrum Badań Euroregionalnych w Gorzowie Wlkp. w celu wspólnej realizacji 
projektu „Na szlaku wielokulturowości Gorzowa (…)”, realizowali działania 
promocyjne internatu podczas Dni Otwartych ZSTiO, zorganizowali międzyinternacki 
turniej piłki plażowej, współpracowali z Polskim Stowarzyszeniem Ratowników 

Medycznych, koordynowali organizację konkursów i olimpiad przedmiotowych  

                                                           
8 M.in.: Komunikacja z uczniem, Aktywne systematyzowanie i utrwalanie wiedzy, Bezpieczeństwo sieci 
komputerowych, Egzaminator w zawodzie technik analityk, Nauczyciel kontraktowy w drodze do awansu. 
9 M.in.: Doradztwo edukacyjno-zawodowe, Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej, Nauczanie wizualne  
w praktyce, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Warsztaty psychologiczne. 
10 Okręgowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej  
i Elektronicznej, Wojewódzki i Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych, Ogólnopolskie Mistrzostwa 
Klas Wojskowych, konkurs Powstanie Warszawskie. 
11 XXIV Okręgowa Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża, Ogólnopolski 
przegląd Musztry Klas Mundurowych, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej,  
Na inżyniera czeka kariera. 
12 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.). 
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w ZSTiO, koordynowali działania olimpiad i konkursów organizowanych przez inne 
podmioty (np. WAT, AGH), prowadzili zajęcia wyrównawcze, przygotowywali dni 
otwarte ZSTiO, przygotowywali stoisko wystawowe i prezentację Szkoły na targach 
edukacyjnych, uczestniczyli w wycieczkach dydaktycznych, współpracowali  
z zakładami pracy (lit. c), współpracowali z instytucjami i osobami w celu realizacji 
spotkań i warsztatów (Prokuratura, Komenda Miejska Policji, Zespół Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej), pełnili obowiązki asystenta koordynatora  
w projekcie „Nowoczesne zajęcia dodatkowe i praktyka zawodowa drogą do 
sukcesu na rynku pracy”, współpracowali z pedagogiem szkolnym w celu 
zmniejszenia problemów wychowawczych i dydaktycznych, pełnili obowiązki 
Prezesa ogniska ZNP przy ZSTiO (lit. e), otrzymywali nagrody dyrektora ZSTiO, 
przygotowywani uczniowie osiągali tytuły finalistów lub uczestnika finału  
w ogólnopolskich olimpiadach i konkursach przedmiotowych (lit f). 

Z analizy dokumentacji źródłowej (m.in. dokumentacja dotycząca odbytych staży, 
teczki osobowe nauczycieli) wynika, iż po uzyskaniu stopnia nauczyciela 
mianowanego jak i dyplomowanego 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, a także rozpoczęli realizację nowych, co przedstawiono wyżej. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-162, 805-888) 

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

Analiza zakresu wybranych zadań realizowanych w trakcie odbywania staży na 
stopnie nauczyciela mianowanego i dyplomowanego oraz w latach następujących 
po uzyskaniu tych stopni wskazuje na pozytywne oddziaływanie awansu 
zawodowego nauczycieli na działalność dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą 
Szkoły.  
W analizowanej grupie nauczycieli stwierdzono, iż po uzyskaniu awansu na wyższe 
stopnie zawodowe nauczyciele kontynuowali przyjęte i wdrożone w okresie stażu 
zadania służące poprawie jakości pracy Szkoły, min. prowadzili zajęcia pozalekcyjne 
dla uczniów oraz przygotowywali uzdolnionych uczniów do udziału w olimpiadach, 
konkursach i zawodach. Z przeprowadzonej przez Lubuskiego Kuratora Oświaty 
ewaluacji zewnętrznej wynika, że Dyrektor ZSTiO umożliwia nauczycielom pracę 
indywidualną i zespołową oraz udział w różnych formach doskonalenia 
zawodowego. Ponadto opracowano i wdrożono program i harmonogram poprawy 
efektów kształcenia dla każdej ze szkół oraz innowację pedagogiczną – wychowanie 
proobronne. 

3. Zapewnienie nauczycielom warunków do rozwoju i awansu 
zawodowego 

Dyrektor ZSTiO określając potrzeby szkoły w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 uwzględniła m.in.: wyniki 
ewaluacji wewnętrznych, zewnętrznych, kontroli w ramach nadzoru 
pedagogicznego, wyniki egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego, a także plany rozwoju 
zawodowego nauczycieli, realizację podstawy programowej, wnioski nauczycieli 
o udział w doskonaleniu zawodowym oraz wyniki obserwacji zajęć przez dyrekcję 
w ramach nadzoru pedagogicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 29-31, 58-67, 86-89) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w różnych formach dokształcania 
i doskonalenia zawodowego uczestniczyło odpowiednio 75 i 67 nauczycieli ZSTiO. 
Natomiast jeden nauczyciel dyplomowany, który nie uczestniczył w ww. okresie  
w żadnej z form dokształcania i doskonalenia zawodowego to nauczyciel 
dochodzący, zatrudniony na część etatu. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35, 172-197) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 w stażach na stopnie awansu 
zawodowego nauczyciela mianowanego i dyplomowanego uczestniczyło 16 
nauczycieli. W zatwierdzonych przez Dyrektora ZSTiO planach rozwoju 
zawodowego na okres stażu ww. nauczyciele uwzględnili realizację różnych form 
doskonalenia zawodowego (m.in. kursy, warsztaty, szkolenia, udział 
w konferencjach). Z dokumentacji znajdującej się m.in. w teczkach awansu ww. 
nauczycieli wynika, iż korzystali oni w badanych latach z form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków organu 

prowadzącego. W przypadku dwóch nauczycieli Dyrektor ZSTiO nie dofinansował 
form dokształcania i doskonalenia zatwierdzonych w planach rozwoju zawodowego.  

Dyrektor ZSTiO wyjaśniła, iż w przypadku jednego nauczyciela szkolenia, w których 
uczestniczył były nieodpłatne (organizatorem był Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 
w Gorzowie Wlkp.), natomiast w przypadku drugiego nauczyciela szkolenie  
i warsztat, w którym uczestniczył były płatne, jednak nauczyciel nie zwrócił się do 
Dyrektora z wnioskiem o sfinansowanie  kosztów szkolenia. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35, 36, 558-804, 907-974) 

Nauczyciele ukończyli przeciętnie 2 formy doskonalenia zawodowego w ciągu 
dwóch lat szkolnych (m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, studia podyplomowe).  

Dyrektor ZSTiO wyjaśniła m.in., iż uczestnictwo nauczycieli w formach dokształcania 
i doskonalenia zawodowego w latach 2015/2016 wynikało z potrzeb Szkoły. 
Mechanizm dofinansowania dla nauczycieli wynikał z Regulaminu przyznawania 
środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w ZSTiO.  
Refundacja kosztów następuje na podstawie przedstawionego przez nauczyciela 
dowodu dokonania wpłaty w postaci faktury lub przelewu z własnego rachunku 
bankowego. Formy dokształcania i doskonalenia wynikające z potrzeb Szkoły są 
dofinansowywane lub finansowane w całości, pod warunkiem złożenia wniosku 
przez nauczyciela – w przypadku szkoleń indywidualnych. Szkolenia rady 
pedagogicznej i warsztaty organizowane w Szkole nie wymagają składania 
indywidualnych wniosków przez nauczycieli, są finansowane w całości. 

(dowód: akta kontroli str. 34-35) 

Dyrektor ZSTiO składała do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2015, 2016 i 2017 (plany 
wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2015 i 2016, plan doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017 r.). Za lata 
2015 i 2017 ww. wnioski złożono 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 
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szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków13 (dalej: rozporządzenie 
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli). Jedynie wniosek za 2016 r. został złożony z 22 dniowym opóźnieniem. 

(dowód: akta kontroli str. 58-67) 

Zespół Szkół uzyskał środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w następującej wysokości: na rok 2015 – 22.649 zł 
(wyliczona kwota w planie finansowym ZSTiO - 39.708 zł), na rok 2016 – 24.188 zł 
(wyliczona kwota w planie finansowym ZSTiO – 38.890 zł), na rok 2017 – 24.876 zł 
(wyliczona kwota w planie finansowym ZSTiO – 41.356 zł).  

Dyrektor ZSTiO w latach 2015, 2016 i 2017 r (do 30 września) na dofinansowanie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli wydatkował kwotę 
odpowiednio: 12.961,44 zł. (57% kwoty planowanej), 19.389,46 zł. (80,2% kwoty 
planowanej) oraz 2.942,12 zł (11,9% kwoty planowanej). 

Dyrektor ZSTiO wyjaśniła, iż przyczyną niewykorzystania w pełni środków 
otrzymanych na doskonalenie zawodowe jest m.in.: uczestniczenie nauczycieli  
w nieodpłatnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., uczestniczenie w szkoleniach 
w ramach nieodpłatnych wojewódzkich grantów edukacyjnych Lubuskiego Kuratora 
Oświaty, brak chętnych nauczycieli do podejmowania studiów inżynierskich 
i podyplomowych z uwagi na niską kwotę dofinansowania, udział nauczycieli  
w formach doskonalenia zawodowego finansowanych ze środków unijnych, czy też 
wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w samokształceniu nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 29-31, 68-80, 81-85, 90-96) 

Z grupy 62 nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych w Zespole 
Szkół w roku szkolnym 2015/2016 i kontynuujących zatrudnienie w roku szkolnym 
2017/2018, 54 osoby uzyskały dodatkowe uprawnienia służące ich dalszemu 
rozwojowi zawodowemu, tj.:  

 uzyskali wpis do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty14 (33 nauczycieli), 

 wzięli udział w szkoleniu kandydatów na egzaminatorów prowadzonym przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ww. 
ustawy (3 nauczycieli), 

 podjęli lub ukończyli studia drugiego stopnia, studia podyplomowe lub kursy 
kwalifikacyjne dające dodatkowe kwalifikacje zawodowe (42 nauczycieli), 

 uzyskali wpis na listę ekspertów do spraw awansu zawodowego, o której mowa 
w art. 9g ust. 1 KN (1 nauczyciel), 

 podjęli studia doktoranckie lub uzyskali stopień naukowy doktora (1 nauczyciel). 

(dowód: akta kontroli str. 215-221) 

Na podstawie dokumentacji15 dotyczącej wylosowanej próby 15 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 zawodowego16. W przypadku 12 nauczycieli ich 

                                                           
13 Dz. U. Nr 46, poz. 430, ze zm. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
15 M.in. ocena dorobku zawodowego za okres stażu, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego 
nauczyciela, teczka osobowa nauczyciela. 
16 M.in.: warsztaty, szkolenia, studia podyplomowe. 
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aktywność w zakresie doskonalenia zawodowego była większa po uzyskaniu 
stopnia nauczyciela dyplomowanego. Jedynie 3 nauczycieli aktywniej uczestniczyło 
w doskonaleniu zawodowym w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela 
dyplomowanego, niż po jego zakończeniu.17  

(dowód: akta kontroli str. 198-214) 

Dyrektor ZSTiO wyjaśniła, iż w Zespole Szkół funkcjonują mechanizmy motywujące 
nauczycieli, w tym nauczycieli dyplomowanych do dalszego rozwoju zawodowego. 
Są to m.in.: dodatek motywacyjny, nagroda Dyrektora Szkoły, możliwość 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego, doposażanie bazy dydaktycznej 
Szkoły, wniosek Dyrektora o przyznanie nagrody Kuratora i nagrody Prezydenta 
Miasta. 

 (dowód: akta kontroli str. 26-27) 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 Dyrektor ZSTiO nie wnioskował 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  
(m.in. staż pracy na stanowisku nauczyciela, okres pracy jako nauczyciel 
dyplomowany, brak uznanego dorobku zawodowego).  

(dowód: akta kontroli str. 29-31) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Dyrektor ZSTiO złożyła do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2016 rok (plan wykorzystania środków na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli) w dniu 22 grudnia 2015 r., 
tj. 22 dni po terminie określonym w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 58-67) 

Dyrektor ZSTiO wyjaśniła, iż osoba odpowiedzialna za przygotowanie planu 
wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
na rok 2016 przez nieuwagę nie wykonała zadania w terminie do 30 listopada 
2015 r. w związku z tym plan został złożony do organu prowadzącego 
z przekroczeniem terminu, w dniu 22 grudnia 2015 r. W sporządzonej informacji do 
projektu planu finansowego wydatków budżetowych na rok 2016 wyodrębniono 
środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146. Środki te 
zaplanowano w wysokości 1 % rocznych środków przeznaczonych na 
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Informacja została przekazana do organu 
prowadzącego w dniu 12.10.2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-35) 

W ZSTiO zapewniono warunki do rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.  

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 z różnych form dokształcania 
i doskonalenia zawodowego skorzystało 96% nauczycieli Szkoły, w tym 95% 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 doskonalenia zawodowego nauczycieli 

                                                           
17 Na podstawie liczby odbytych przez nauczycieli różnych form doskonalenia zawodowego. 
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odbywających staże na stopnie awansu zawodowego w formach przyjętych w ich 
planach rozwoju zawodowego. 

Określając potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego, Dyrektor ZSTiO 
uwzględniał m.in. wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 
2015/2016, wnioski nauczycieli o udział w doskonaleniu zawodowym oraz wyniki 
obserwacji zajęć przez dyrekcję w ramach nadzoru pedagogicznego.  

W Szkole wprowadzono skuteczne mechanizmy motywujące do dalszego 
doskonalenia zawodowego nauczycieli dyplomowanych poprzez ustalenie wpływu 
aktywności nauczycieli w doskonaleniu zawodowym na ocenę ich pracy  
i na wysokość dodatku motywacyjnego. W latach 2015/2016 i 2016/2017 każdy 
z nauczycieli dyplomowanych ukończył przynajmniej dwie różne formy doskonalenia 
zawodowego.  

Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na rozwój i awans zawodowy 
nauczycieli.  

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli18, wnosi o przestrzeganie terminu składania wniosku 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

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 ust. 1 i 2 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 wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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     grudnia 2017 r.  

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 
 

Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski                                                                                                                                                                    

Tomasz Przybysz 
inspektor k.p. 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

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