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I. Dane identyfikacyjne 

Starostwo Powiatowe w Słubicach, ul. J. Piłsudskiego 20 69-100 Słubice 
 

Leszek Bajon, Starosta Słubicki, od dnia 23.11.2018 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Marcin Jabłoński, Starosta Słubicki od dnia 22.03.2016 r. do 23.11.2018 r.  

Piotr Łuczyński, Starosta Słubicki od dnia 1.12.2014 r. do 22.03.2016 r. 

 

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

 

Lata 2016-2018 (do czasu zakończenia kontroli oraz ewentualnie okres 
wcześniejszy, jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność) 

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

 

 

Lidia Sobkowiak-Mariasz, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LZG/120/2018 z 19.11.2018 r.  

(akta kontroli str.1-7) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524  ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 

Powiat Słubicki w obowiązującym trybie i w wymaganym terminie przyjął przepisy 
reorganizujące sieć szkół, a jego współpraca z kuratorium oświaty była adekwatna 
i skuteczna. W związku ze zwiększoną liczbą absolwentów szkół podstawowych 
i gimnazjów, która w roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie naukę w szkołach 
ponadpodstawowych, organ prowadzący wraz ze szkołami odpowiednio rozszerzył 
ofertę edukacyjną. W latach 2016-2018 podejmowano działania w celu polepszenia 
warunków nauczania w podległych jednostkach oświatowych oraz poszerzenia ich 
oferty edukacyjnej poprzez realizację projektów współfinansowanych ze środków 
zewnętrznych, które pośrednio będą służyć również uczniom przyjętym do szkół 
w kolejnych latach. 
Przygotowanie szkół prowadzonych przez Powiat do wprowadzenia zmian 
w systemie oświaty nie może jednak zostać ocenione przez NIK jako rzetelne 
i skuteczne, ponieważ organ prowadzący jest w trakcie dokonywania analizy potrzeb 
i koniecznych nakładów w związku z przyjęciem większej liczby uczniów oraz nie 
zaplanował jeszcze adekwatnych działań. Organ prowadzący, do rozpoczęcia 
kontroli NIK, nie kierował do dyrektorów szkół szczególnych zaleceń dotyczących 
przygotowania zasobów kadrowych oraz warunków lokalowych i wyposażenia do 
potrzeb kształcenia absolwentów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych 
w nadchodzącym roku szkolnym. Nie sporządzono także bilansu potrzeb 
kadrowych. Zwrócić należy jednak uwagę, że kontrolowana jednostka rozpoczęła 
prace w tym zakresie, zlecając w grudniu 2018 r. dyrektorom szkół przygotowanie 
informacji na temat sytuacji kadrowej. Jednostka samorządu terytorialnego nie 
zaplanowała dotychczas zadań inwestycyjnych, remontowych i organizacyjnych 
mających bezpośredni związek z wprowadzeniem zmian w systemie oświaty 
w związku z przygotowaniem szkół do przyjęcia tzw. dodatkowego rocznika. 
W świetle ustaleń kontroli, jeśli działania w wyżej opisanym obszarze nie zostaną 
zintensyfikowane, Izba dostrzega ryzyko nieodpowiedniego przygotowania szkół do 
właściwego ich funkcjonowania w warunkach nowego ustroju szkolnego, 
od 1 września 2019 r. W konsekwencji może to spowodować pogorszenie warunków 
i organizacji nauczania (w szczególności objawiające się wprowadzeniem systemu 
zmianowego, brakiem wystarczającej liczby miejsc w internatach). 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie oświaty 

1. W roku szkolnym 2018/2019 Powiat Słubicki prowadzi następujące szkoły: 

 Zespół Szkół Licealnych w Słubicach (dalej ZSL), w ramach którego 
wyodrębniono Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży oraz Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych3; 

 Zespół Szkół Technicznych w Słubicach (dalej ZST), w którym funkcjonują: 
Branżowa Szkoła I stopnia z oddziałami zasadniczej szkoły zawodowej, 
Technikum oraz Szkoła Podstawowa dla Dorosłych z oddziałami klas VII-VIII4; 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach (dalej CKZiU), 
z wydzielonymi: Branżową Szkołą I stopnia oraz Technikum5; 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

3 Ul. Bohaterów Warszawy 3A, 69-100 Słubice, odpowiednio: 10 oddziałów i 235 uczniów oraz 3 oddziały i 60 uczniów. 

4 Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, odpowiednio: 2 oddziały i 51 uczniów; 1  oddział i 20 uczniów; 9 oddziałów i 177 
uczniów; 2 oddziały i 20 uczniów. 

OCENA OGÓLNA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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 Zespół Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim (dalej ZSE), na który składają 
się: Technikum oraz Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii z oddziałami klas IV-VIII6;  

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach (dalej SOSW), w którym 
działają: Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałem gimnazjum i oddziałami 
przedszkolnymi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy oraz Branżowa 
Szkoła Specjalna I stopnia z oddziałem zasadniczej szkoły zawodowej7. 

Powiat Słubicki dotuje również liceum ogólnokształcące dla młodzieży utworzone 
z dniem 1.09.2017 r., do którego uczęszcza 22 uczniów, do dwóch oddziałów8. 

W związku z wprowadzeniem reformy oświaty: 

 Gimnazjum specjalne wchodzące w skład SOSW włączono do Szkoły 
Podstawowej specjalnej, ww. zakończyło działalność z dniem 31.08.2017 r.; 

 Gimnazjum dla Dorosłych wchodzące w skład ZST przekształcono w Szkołę 
Podstawową dla Dorosłych o strukturze obejmującej klasy VII-VIII.  

Ww. zmiany odbyły się na następujących warunkach: z dniem 1.09.2017 r. 
rozpoczęły działalność szkoły podstawowe, w których kształcenie w klasie I Szkoły 
Podstawowej Specjalnej oraz w klasie VII Szkoły Podstawowej dla Dorosłych 
rozpoczęło się roku szkolnym 2017/2018.   

W badanym okresie nastąpiły również zmiany niezwiązane z reformą oświaty, 
tj. z dniem 1.09.2017 r.: 

 utworzono Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach na 
bazie rozwiązanego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Rolniczych, w ramach CKZiU 
rozpoczęła działalność branżowa szkoła zawodowa I stopnia9, 

 utworzono Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, który został 
włączony do ZSE10. 

W roku szkolnym 2018/2019 Powiat prowadzi również inne placówki oświatowe, tj.: 

 Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Słubicach11; 

 trzy internaty w ramach: ZSE (przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii), ZST 
oraz SOSW12; 

 dwa młodzieżowe schroniska szkolne13. 

Obsługę ekonomiczno-finansową powiatowych szkół i placówek oświatowych 
zapewnia Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego14. 

(akta kontroli str. 14-35, 45-59) 

2. Szkoły na terenie Powiatu funkcjonują na podstawie aktualnej uchwały w sprawie 
planu sieci szkół, a przepisy reorganizujące sieć szkół przyjęto w obowiązującym 
trybie i w wymaganym terminie, w szczególności: 

                                                                                                                                       
5 Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, odpowiednio: brak oddziałów i brak uczniów, 11  oddziałów i 245 uczniów. 

6 Ul. Rzepińska 8, 69-220 Ośno Lubuskie, odpowiednio: 1  oddział i 11 uczniów; 3 oddziały i 21 uczniów. 

7 Al. Niepodległości 23, 69-100 Słubice, odpowiednio: 10 oddziałów i 50 uczniów, 1 oddział gimnazjum i 8 uczniów, 2 oddziały 
przedszkolne i 7 wychowanków; 2 oddziały szkoły przysposabiającej do pracy i 10 uczniów; 1 oddział szkoły branżowej 
i 6 uczniów, 1 oddział szkoły zawodowej i 5 uczniów. 

8 Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach, ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice. 

9 Uchwała nr XXXVII/166/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28.02.2017 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Rolniczych w Słubicach oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach. 

10 Uchwała nr XXXVII/167/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim, uchwała Nr XL/181/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30.05.2017r. w sprawie 
włączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim do Zespołu szkół ekonomicznych w Ośnie Lubuskim. 

11 Ul. H. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice. 

12 Odpowiednio: 2 grupy  i 21 wychowanków, 3 grupy i 109 wychowanków oraz 1  grupa i 21 wychowanków. 

13 Młodzieżowe Schronisko Szkolne w Zespole Szkół Technicznych w Słubicach - całoroczne, 45 miejsc oraz 
Młodzieżowe Schronisko Szkolne w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim - sezonowe lipiec-sierpień, 40 miejsc. 

14 Ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice. 
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 Rada Powiatu Słubickiego podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego15 
(art. 213 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - 
Prawo oświatowe16, dalej ustawy wprowadzającej), 

 ww. uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Lubuskiego Kuratora 
Oświaty (art. 215 ustawy), pod warunkiem uwzględnienia w uchwale sprawie 
dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 
szkolnego, wskazanych zmian. Uchwała została także przekazana trzem 
związkom zawodowym (na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. 
o związkach zawodowych17 i art. 216 ustawy wprowadzającej) celem 
zaopiniowania, z czego: jeden związek wyraził pozytywną opinię, jeden nie 
wniósł uwag, natomiast jeden - nie wyraził opinii uzasadniając to brakiem 
informacji na temat konsekwencji wynikających dla pracowników zatrudnionych 
w reorganizowanych placówkach, a w szczególności skali zwolnień lub 
ograniczeń wymiaru ich zatrudnienia w związku z zaproponowaną siecią szkół. 

Podjęta przez Radę Powiatu Słubickiego w ustawowym terminie (do dnia 31 marca 
2017 r.) uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo 
oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., była przedmiotem postępowania 
nadzorczego Wojewody Lubuskiego18. Zgodnie z wyjaśnieniami ówczesnego 
Naczelnika Wydziału Oświaty (od 26.11.2018 r. – głównego specjalisty w Wydziale) 
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół został opracowany zgodnie ze 
wzorem zalecanym przez Lubuskiego Kuratora Oświaty, który zawierał załącznik 
nr 3, tj. sieć szkół po 1.09.2019 r. 

W związku z przyjętym w Powiecie sposobem reorganizacji oświaty (włączenie 
Gimnazjum Specjalnego do Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW) nie powstał 
obowiązek zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły organu wykonawczego 
gminy, na obszarze której ma siedzibę ta szkoła (art. 127 ust. 2 ustawy 
wprowadzającej). 

 (akta kontroli str. 60-87) 

3. Na terenie Powiatu, poza szkołami prowadzonymi przez Powiat, funkcjonowały 
szkoły publiczne19: 

 Liceum Ogólnokształcące w Rzepinie, wchodzące w skład Zespołu Szkół 
w Rzepinie20, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rzepin 
(od 1.01.1996 r.); 

                                                      
15 Uchwała nr XXXVI/161/17 z dnia 17 lutego 2017 r. 

16 Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. 

17 Dz. U. z 2015 r. poz. 1881. 

18 Uchwała Nr XXXVIII/171/17 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 29 marca 2017 r. została zmieniona uchwałą nr XL/182/17 
Rady Powiatu Słubickiego z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół 
ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. – skreślono m.in. w § 1 pkt 
3 i załącznik 3,  dotyczący ustalenia sieci szkół od 1.09.2019 r. ponieważ przepisy ustawy wprowadzającej nie przewidują 
ustalenia sieci po 1.09.2019 r.. Nowa sieć szkół będzie uchwalona na podstawie art. 39 ustawy Prawo oświatowe. 

19 Założycielem szkoły publicznej na podstawie zezwolenia może być w zasadzie dowolna osoba fizyczna lub prawna (o ile 
tylko osobą prawną nie jest jednostka samorządu - ta, której organ wydaje zezwolenie lub jakakolwiek inna). Organem 
prowadzącym szkołę publiczną na podstawie zezwolenia nie może być Skarb Państwa, ponieważ choć ma osobowość prawną 
(art. 33 k.c.), to jednak szczególnego rodzaju, gdyż jest uosobieniem państwa w sferze stosunków cywilnoprawnych 
(dominium). Na gruncie komentowanej ustawy możliwości prowadzenia przez państwo szkół i placówek wyczerpuje regulacja 
art. 5, który to przepis zezwala na ich zakładanie i prowadzenie niektórym organom państwowym (ministrom). Mogą natomiast 
wystąpić o zezwolenie inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne (np. przedsiębiorstwa państwowe, spółki z udziałem 
Skarbu Państwa, fundusze i agencje państwowe działające na podstawie ustaw) - M. Pilich, Komentarz do art.58 ustawy o 
systemie oświaty, Lex. 

20 Uchwała Nr XXXI/238/2017 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół 
w Rzepinie, http://www.rzepin.bip.net.pl/?a=6430 [dostęp 29.11.2018 r.] 
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 Technikum Leśne w Starościnie, dla którego organem prowadzącym jest Minister 
Środowiska (od 1.01.2008 r.); 

oraz szkoły niepubliczne: 

 Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Słubicach (od 1.09.2017 r.). 

Z uwagi na charakter ww. szkół i termin utworzenia jednej z nich, wprowadzone 
zmiany w sieci szkół nie skutkowały koniecznością przeprowadzenia aktualizacji 
wydawanych zezwoleń na funkcjonowanie szkół prowadzonych przez osoby 
fizyczne i prawne (inne niż jst), ani aktualizacji ewidencji szkół niepublicznych. 

W toku kontroli odtworzono rejestr szkół niepublicznych. 

(akta kontroli str. 14-15, 88-94) 

4. W związku z wprowadzanymi w systemie oświaty zmianami, w roku szkolnym 
2019/2020 nastąpi kumulacja roczników (absolwentów wygaszanych gimnazjów 
i ośmioklasowych szkół podstawowych) ubiegających się o miejsca w szkołach 
ponadpodstawowych21. Dotychczas, naukę w I klasie szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez Powiat Słubicki rozpoczęło: 

 214 uczniów w roku szkolnym 2016/2017 spośród 417 kończących trzecią klasę 
gimnazjum w roku poprzednim w szkołach na terenie powiatu (51,3%),  

 230 uczniów w roku szkolnym 2017/2018 spośród odpowiednio 387 uczniów 
ostatniego roku nauki w gimnazjum (59,4%), 

 236 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 spośród odpowiednio 394 kończących 
naukę w gimnazjum (59,9%). 

Obecnie w III klasie gimnazjum i VIII klasie szkoły podstawowej w szkołach 
zlokalizowanych na terenie Powiatu Słubickiego uczy się 939 uczniów, w tym 
w klasach VIII szkół podstawowych – 495 uczniów, a w klasach  III gimnazjalnych – 
444 uczniów22. Zakładając, że relacja uczniów rozpoczynających naukę w klasach 
pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat do liczby uczniów w ostatnich klasach 
gimnazjów (i szkół podstawowych dla roku szkolnego 2018/2019) utrzyma się na 
tym samym poziomie jak w roku poprzednim, szkoły prowadzone przez Powiat 
Słubicki powinny być przygotowane na przyjęcie 563 uczniów, w tym 297 
absolwentów szkół podstawowych i 266 absolwentów klas gimnazjalnych23.   

(akta kontroli str.36-43, 95-100) 

5. Liczba uczniów uczących się w szkołach prowadzonych przez powiat 
(za wyjątkiem szkół specjalnych i dla dorosłych)24 zmniejszała się, wynosząc: 

 w roku 2016/2017 – 789 uczniów, w tym: 261 w CKZiU (technikum), 243 w ZSL, 
229 w ZST (176 - technikum i 83 - branżowa szkoła I stopnia) oraz 56 w ZSE 
(technikum); 

 w roku 2017/2018 – 766 uczniów, w tym: 254 w CKZiU (technikum), 236 w ZSL, 
249 w ZST (170 - technikum i 79 - branżowa szkoła I stopnia) oraz 27 w ZSE 
(technikum); 

 w roku 2018/2019 – 739 uczniów, w tym: 245 w CKZiU (technikum), 235 w ZSL, 
248 w ZST (177 - technikum i 71 - branżowa szkoła I stopnia) oraz 11 w ZSE 
(technikum).  

Do szkół tych kandydowało w ww. latach, odpowiednio: 299, 324 i 320 absolwentów. 
Relacja liczby uczniów przyjętych do szkół prowadzonych przez powiat do liczby 

                                                      
21 W analizie nie uwzględnia się szkół specjalnych i dla dorosłych.  

22 Według SIO na dzień 30.09.2018 r. 

23 Na podstawie danych dotyczących poprzednich lat (według stanu na dzień 30.09.) do celów analizy założono, że relacja  
uczniów klas I szkół prowadzonych przez powiat do liczby uczniów kończących naukę w poprzednim roku w gimnazjum (lub 
szkole podstawowej ) pozostanie na niezmienionym poziomie, tj. wyniesie 59,9 %. Natomiast liczba uczniów uczących się 
ostatnich klasach gimnazjum i szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 939 uczniów, w tym gminy: Ośno 
Lubuskie - 130, Cybinka – 133, Słubice – 369, Rzepin – 222 i Górzyca – 85. 

24 Dane według SIO po korektach. 
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kandydatów wyniosła w 2016/2017 – 71,6%, w 2017/2018 – 71,0%, w 2018/2019 – 
73,7%. 
Szkoły prowadzone przez Powiat planowały przygotowanie ok. 600 miejsc dla 
uczniów, tj. w wysokości pokrywającej szacowane zapotrzebowanie w roku 
szkolnym 2019/2020. W szkołach zaplanowano nabór ponad dwukrotnie wyższy niż 
liczba uczniów w klasach pierwszych w bieżącym roku szkolnym25.  
Planowana oferta edukacyjna w szkołach26 prowadzonych przez Powiat w roku 
szkolnym 2019/2020 zasadniczo nie ulegnie ograniczeniu, w stosunku do 
dotychczasowej, z lat szkolnych 2016/2017-2018/2019. W poszczególnych szkołach 
sytuacja kształtuje się następująco: 

 CKZiU dotychczas oferowało kształcenie w technikum w czterech zawodach27, 
w których uruchomiono klasy pierwsze; w szkole branżowej I stopnia 
(wielozawodowej) od roku szkolnego 2017/2018 nie uruchomiono kształcenia 
z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów (2 i 9 kandydatów). Na nadchodzący rok 
szkolny CKUiZ planuje ofertę edukacyjną tożsamą z rokiem poprzednim, 
przygotowaną dla 170 kandydatów i tak samo dostępną dla absolwentów szkoły 
podstawowej (95 miejsc) i gimnazjum (75 miejsc), przy dotychczasowej liczbie 
uczniów przyjętych do klasy pierwszej poprzednich w latach szkolnych 
2016/2017-2018/2019 wynoszącej 51, 71 i 72 uczniów; planuje się utworzyć 
7 oddziałów dla klas pierwszych przy 3 oddziałach w latach objętych kontrolą; 

 ZSL oferował kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży w ramach 
czterech kierunków (klasy: politechniczna, europejska, humanistyczna 
i medyczna) oraz jednej klasy Gimnazjum we Frankfurcie (szkolny projekt 
polsko-niemiecki), jednak od roku szkolnego 2016/2017 nie rozpoczęto 
nauczania w klasie europejskiej, a od 2017/2018 - w klasie medycznej. 
Zaplanowana na przyszły rok szkolny oferta edukacyjna jest tożsama z rokiem 
poprzednim, jednak zróżnicowana dla absolwentów gimnazjum (klasa 
politechniczna i europejska, jedna klasa w ramach projektu polsko-niemieckiego) 
i dla absolwentów szkół podstawowych (klasa humanistyczna i medyczna oraz 
w ramach projektu); planuje się utworzenie miejsc w takiej samej liczbie dla 
absolwentów gimnazjum i absolwentów szkół podstawowych (po: 78 miejsc i trzy 
oddziały), przy dotychczasowej liczbie uczniów przyjętych do klasy pierwszej w 
poprzednich latach szkolnych wynoszącej odpowiednio: 79 uczniów w czterech 
oddziałach, 77 - w trzech oddziałach oraz 71 – w trzech oddziałach;  

 ZST proponował naukę w technikum w czterech zawodach28, a w branżowej 
szkole I stopnia, w zależności od roku w 14-16 zawodach; w latach szkolnych 
2016/2017-2018/2019 liczba kandydatów pozwoliła na rozpoczęcie kształcenia 
w technikum w trzech zawodach (technik pojazdów samochodowych, technik 
spedytor, technik informatyk)29, a w szkole branżowej w klasie wielozawodowej 
(2 oddziały, od roku 2017/2018 – 1 oddział). Na rok szkolny 2019/2020 szkoła ta 
planuje ofertę edukacyjną oddzielnie dla absolwentów szkoły podstawowej (150 
miejsc) i gimnazjum (120 miejsc) - w technikum w trzech zawodach, a w szkole 
branżowej odpowiednio w 15 i 13 zawodach30, przy czym szkoła rozpoczyna 

                                                      
25 Dane przedstawione w toku kontroli na dzień 13.11.2018 r.; w CKZiU planuje się 170 miejsc, w ZSL – 156 miejsc, a w ZST – 
270 miejsc. 

26 Ustalona na podstawie danych przekazanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Słubicki w toku kontroli NIK w 
listopadzie 2018 r. 

27 Technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa - 
od 2017/2018. 

28 Technik pojazdów samochodowych, technik spedytor, technik informatyk i technik logistyk. 

29 Klasy I, w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 odpowiednio: 3 oddziały, 2 oddziały i 3 oddziały. 

30 Klasy I, w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 odpowiednio:  

technikum: 3 odziały dla starej podstawy programowej i 3 oddziały dla nowej podstawy programowej; 

branżowa szkoła I stopnia: 1 odział dla starej podstawy programowej i 2 oddziały dla nowej podstawy programowej. 
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starania o uruchomienie od 1.09.2019 r. zawodu mechanik-kierowca. Liczba 
zaplanowanych miejsc jest ponad dwukrotnie wyższa niż liczba uczniów 
przyjętych do klasy pierwszej w latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 
wynosząca 84, 82 i 93 uczniów. 

ZSE od 2016 r. nie prowadzi naboru do klas pierwszych technikum, nie planuje się 
również naboru do tej szkoły w roku 2019/2020. Zgodnie z wyjaśnieniami 
Naczelnika Wydziału Oświaty: nie było zainteresowania absolwentów gimnazjum tą 
szkołą. Nie było żadnych możliwości utworzenia chociażby 1 oddziału. Młodzież 
z gminy Ośno Lubuskie wybierała szkoły ponadgimnazjalne w Sulęcinie, Kostrzynie 
nad Odrą, Słubicach, Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze […] w Sulęcinie ze względu 
na dobry dojazd środkami komunikacji autobusowej i dość szeroką gamę kierunków 
kształcenia. Jednocześnie przed rokiem 2016 stopniowo zanikł nabór do innych 
typów szkół  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim, takich jak: liceum 
ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa, czy szkoła policealna. Młodzież 
wybierała szkoły w większych miastach, celem wyrwania się ze środowiska 
małomiasteczkowego. Według głównego specjalisty ds. oświaty (byłego 
Naczelnika): do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ośnie Lubuskim od kilku lat 
systematycznie spadał nabór. Poczyniono wiele starań w kierunku zwiększenia 
naboru, żeby szkoła mogła funkcjonować. Poszerzano ofertę zawodów, utworzono 
też liceum ogólnokształcące. Działania te nie przyniosły oczekiwanego skutku, 
w szkole było coraz mniej uczniów. Ostatni nabór był w 2015 r. – 19 osób (technik 
ekonomista) i ci uczniowie w tym roku szkolnym kończą szkołę. W roku 2016 chęć 
nauki w szkole wyraziło 11 uczniów, postanowiono zatem wygasić szkoły 
ponadgimnazjalne i utworzyć tam młodzieżowy ośrodek socjoterapii ze szkołą 
podstawową, funkcjonuje on od roku szkolnego 2017/2018. 

Z powyższego wynika, że liczność planowanych oddziałów klasowych w roku 
szkolnym 2019/2020 pozostanie na zbliżonym poziomie w stosunku do dotychczas 
tworzonych w szkołach prowadzonych przez Powiat. Planowana oferta edukacyjna 
(profile kształcenia i zawody) jest tak samo dostępna dla absolwentów klas 
gimnazjalnych, jak i dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej. W wypadku  
ZSL planowana oferta będzie zróżnicowana: dla absolwentów gimnazjum i dla 
absolwentów szkół podstawowych. Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśniła, że taki 
sposób planowania oferty w ZSL w zakresie profili wynika z ostrożności w sprawie 
wyników naboru uczniów do klas pierwszych.  Oferta szkoły w zakresie profili nie 
zmieniła się, uczniowie podczas rekrutacji deklarują wybór przedmiotów 
rozszerzonych zgodnie z profilami, a pod koniec klasy pierwszej (miesiąc kwiecień) 
składają ostatecznie deklaracje potwierdzone przez rodziców, dotyczące tych 
wyborów. Uczniowie w klasie pierwszej mają po wyborze rozszerzony język polski 
lub matematykę, a od klasy drugiej pełną realizację w zakresie profilowanych 
przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych, co zapewni dostęp do 
wszystkich profili dla każdego ucznia, o ile będzie danym profilem zainteresowany 
i dokona wyboru zajęć. Do wyjaśnień Naczelnik Wydziału Oświaty dołączyła  
informację na ten temat  dyrektora ZSL, z której wynika, że została rozszerzona 
oferta: na dzień 11.12.2018 r. szkoła planuje po cztery oddziały dla absolwentów 
szkół podstawowych i gimnazjum (w tym po jednym w ramach projektu) 
i odpowiednio po 104 miejsca dla absolwentów poszczególnych typów szkół. 
Natomiast w CKZiU zwiększono liczebność planowanych oddziałów do 30 uczniów 
w oddziale, co spowodowało przy dotychczas planowanych siedmiu oddziałach 
(w tym czterech - dla absolwentów szkoły podstawowej i trzech dla absolwentów 
gimnazjum) zwiększenie liczby miejsc  ze 170 do 210.   

(akta kontroli str. 14-44, 101-175, 179, 184, 189-195, 216) 
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6.  Rozpoznanie potrzeb w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia oraz kadry 
nauczycielskiej związanych z wprowadzanymi w systemie oświaty zmianami, 
w szczególności z kumulacją roczników nastąpiło w październiku i listopadzie 
w związku ze skierowanym do Starostwa Powiatowego zapytaniem Lubuskiego 
Kuratora Oświaty w sprawie przygotowania do rekrutacji na rok szkolny 
2019/202031, w przedmiocie określenia planowanej wielkości naboru uczniów 
(absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum) i oddziałów oraz liczby sal 
lekcyjnych do kształcenia ogólnego i zawodowego na podstawie informacji 
pozyskanej od dyrektorów szkół.  
W dniu 25.10.2018 r. wysłano drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty 
zestawienie dotychczasowych naborów w szkołach prowadzonych przez Powiat 
oraz potencjalnej liczby miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym 2019/2020. 
W dniu 20.11.2018 r. przekazano informację odnośnie przewidywanej liczby 
kandydatów do szkół prowadzonych przez Powiat, planowanej liczby miejsc oraz 
działań podjętych w celu zapewnienia miejsc wszystkim kandydatom do szkół 
średnich. Z informacji tej wynika, że pod względem infrastrukturalnym szkoły mają 
możliwość zapewnienia miejsc wszystkim kandydatom do szkół średnich 
(oszacowanych na poziomie 600-650 miejsc). Wynika to z zauważalnego niżu 
demograficznego i spadku liczby uczniów – o 20% w ciągu ostatnich czterech lat. 
W roku szkolnym 2014/2015 w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
na terenie Powiatu uczyło się 1194 uczniów, a w 2018/2019 – 948.  
Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Oświaty w zakresie liczby sal lekcyjnych do 
kształcenia ogólnego i zawodowego: Dyrektorzy przekazali informację, że baza 
w tym zakresie jest wystarczająca. Na pewno brakuje pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej, ale ta sprawa nie była ujmowana w informacji, którą przekazano do 
Lubuskiego Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. Dyrektorzy do tematu podeszli 
ostrożnie. […] Wielokrotnie zgłaszali ustnie, bądź na comiesięcznych spotkaniach, 
że mogą wystąpić braki nauczycieli z określonymi kwalifikacjami, takimi jak: 
nauczyciel: filologii polskiej, angielskiej i germańskiej, matematyki i informatyki. 
Poważnym problemem są nauczyciele z kwalifikacjami do nauczania przedmiotów 
zawodowych, np. technik pojazdów samochodowych. I tu największą barierą jest 
sprawa wynagrodzenia. Specjalista w tym zakresie znajduje zatrudnienie na rynku 
pracy i wynagrodzenie dużo wyższe niż to, które przewiduje Karta Nauczyciela. 
Poza tym bliskość rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza rynku 
niemieckiego i wynagrodzenie tam oferowane powoduje, że ludzie z wyższym 
wykształceniem decydują się na podjęcie pracy za granicą. W najbliższych latach 
może wystąpić załamanie rynku pracy dla nauczycieli – nie będzie chętnych do 
pracy w szkole w zakresie kształcenia zawodowego. [...] W szkołach/placówkach 
prowadzonych przez Powiat Słubicki dyrektorzy ,,pożyczają’’ sobie nauczycieli, 
celem zabezpieczenia braków kadrowych. W czerwcu 2019 r. na rynku pracy mogą 
zaistnieć nauczyciele obecnych gimnazjum, jeżeli nasi dyrektorzy będą mieć braki 
kadrowe, to będą zabiegać o pełne zabezpieczenie kadry nauczycielskiej w swoich 
szkołach i placówkach. Już w tej chwili brakuje zainteresowania pracą                             
w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a wynika to nie tylko ze specyfiki pracy. 
Główny specjalista ds. oświaty (do 23.11.2018 r. Naczelnik Wydziału Oświaty) 
odnosząc się do planów, programów i harmonogramów przyjętych w związku 
z rozpoznaniem potrzeb w zakresie warunków lokalowych i wyposażenia oraz kadry 
nauczycielskiej związanych z wprowadzanymi w systemie oświaty zmianami 
wskazała na niż demograficzny oraz na podejmowane przez Powiat działania 

                                                      
31 Zapytanie z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim  skierowane drogą elektroniczną do Powiatu w dniu 
19.10.2018 r., odpowiedź w dniu 25.10.2018 r. 

Pismo Kuratora z dnia 15.10.2018 r., wpływ do Starostwa 18.10.2018 r., odpowiedź Starostwa: Pismo z dnia 19.11.2018 r. , 
wysłane 20.11.2018 r. 
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zmierzające do przyciągnięcia jak największej liczby uczniów do szkół powiatowych 
(np. powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 
uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki 
i częściową refundację kosztów zakupu biletów miesięcznych na dojazd do szkoły 
środkami komunikacji publicznej uczniom klas pierwszych szkół ponad-
gimnazjalnych / ponadpodstawowych). Stwierdziła również, że: nie będzie zatem 
stanowić problemu podwójny nabór w roku 2019, przynajmniej pod względem 
warunków lokalowych. Ze strony dyrektorów nie było zgłaszanych szczególnych 
potrzeb związanych z wprowadzanymi w systemie oświaty zmianami. Obawiają się 
jedynie o kadrę nauczycielską, dotyczy to szczególnie nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. 

(akta kontroli str. 179, 185, 206-215) 

Powiat Słubicki jako organ prowadzący, podejmował działania w celu polepszenia 
warunków i poszerzenia oferty edukacyjnej poprzez realizację m.in. projektów 
z zakresu szkolnictwa zawodowego: 

 Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim w ramach osi 
priorytetowej VIII. Nowoczesna edukacja, 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia 
zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 (projekt 
realizowany od 2016 r. o wartości 7,5 mln zł w ZST, ZSE, CKZiU oraz 
w SOSW)32,  

 Dobry zawód - dobra praca. Modernizacja warsztatów szkolnych i pracowni do 
praktycznej nauki zawodów w Powiecie Słubickim (w ZST, w 2017 r.); 

 Rozwój e-usług - z projektu przekazano szkołom po 25 notebooków, celem 
prowadzenia dzienników elektronicznych (ZST, ZSL, CKZiU, SOSW, w 2017 r.), 

 Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w Powiecie 
Słubickim, dzięki któremu powstanie nowoczesna hala do kształcenia 
w zawodzie technik architektury krajobrazu (w CKZiU, w trakcie realizacji)33.     

 organ prowadzący szkoły i placówki wyraził zgodę dyrektorom jednostek 
oświatowych na przystąpienie do projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, po 
realizacji projektu każda jednostka będzie miała dostęp szybkiego Internetu. 

Realizowane w latach 2016-2018 remonty i inwestycje  nie miały związku z reformą 
systemu oświaty.  
Na 2019 r. - zgodnie uchwałą budżetową34 - zaplanowano wydatki inwestycyjne 
w związku z realizacją zadań pn.: Boisko wielofunkcyjne oraz Rozwój infrastruktury 
edukacyjnej w Powiecie Słubickim (odpowiednio 400,0 tys. zł i 445,6 tys. zł 
w rozdz. 80140, na potrzeby CKZiU), a także Budowa hali sportowej (2.100 tys. zł 
w rozdz. 92601, ZSL). ZSL od wielu lat zabiega o budowę pełnowymiarowej sali 
gimnastycznej przy szkole (wartość inwestycji 4,5 mln zł)35.  Do dnia 12.12.2018 r. 
Powiat nie zaplanował żadnych zadań inwestycyjnych, remontowych 
i organizacyjnych mających bezpośredni związek z wprowadzeniem zmian 

                                                      
32 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy, klasopracownie do 
nauki języków obcych, tablice interaktywne, sprzęt do nauki zawodów. Przy okazji wykonano remonty w zakresie sieci 
elektrycznej, zmiana na miedzianą o większych parametrach. https://powiatslubicki.pl/projekty-inwestycje-
nieruchomosci/projekty-realizowane-obecnie/214-modernizacja-ksztalcenia-zawodowego-w-powiecie-slubickim [dostęp 
18.12.2018 r.]. 

33 https://bip.powiatslubicki.pl/zamowienia_publiczne/12/66/Modernizacja_istniejacej_hali_warsztatowej_w_ramach_projektu__
0D_0Apn__3A__E2_80_9ERozwoj_infrastruktury_edukacyjnej_ksztalcenia_zawodowego__0D_0Aw_powiecie_slubickim_E2_
80_9D_w_ramach_Osi_9__E2_80_9EInfrastruktura_spoleczna_E2_80_9D_2C_dzialanie_9_3__E2_80_9ERozwoj_infrastrukt
ury_edukacyjnej_E2_80_9D_0D_0A/  [dostęp 18.12.2018 r.]. 

34  Uchwała nr III/28/2018  Rady Powiatu Słubickiego z dnia 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu 
Słubickiego https://bip.powiatslubicki.pl/256/862/Uchwala_budzetowa_na_rok_2019/ [dostęp 27.12.2018.] 

35 Spośród zgłaszanych potrzeb nie zabezpieczono realizacji zadania naprawy dachu w MOS w Ośnie Lubuskim i dyrektor 
ZSE w Ośnie Lubuskim zamknęła salę gimnastyczną do momentu zabezpieczenia środków finansowych na remont i jego 
przeprowadzenia. 
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w systemie oświaty, w szczególności w związku z przygotowaniem szkół do 
przyjęcia tzw. dodatkowego rocznika.  

 (akta kontroli str. 180, 185, 217-268) 
Z protokołów spotkań z dyrektorami powiatowych jednostek oświatowych wynika, że 
były zgłaszane: 

 w dniu 22.08.2018 r. braki kadrowe (SOSW),  

 w dniu 12.09.2018 r. w związku z kumulacją roczników konieczność zatrudnienia 
dodatkowych nauczycieli (ZSL, ZST),  

 w dniu 11.12.2018 r. - w toku kontroli NIK - brak wyposażenia gabinetów, 
niedobór nauczycieli z awansem (ZSL, ZST, PPP, SOSW) oraz problem 
z wystarczającą liczbą toalet (ZSL). 

Ponadto, dyrektor ZSL w dniu 3.12.2018 r. złożyła wniosek o zaplanowanie 
w budżecie na 2019 r. w związku z kumulacją roczników od 1.09.2017 r. dodatkowej 
kwoty 115 tys. zł (100 tys. zł na wynagrodzenie nowo zatrudnionych nauczycieli – 
7,67 etatu oraz 15 tys. zł na zwiększone koszty wynajmu hali sportowej). 
Naczelnik Wydziału Oświaty odnosząc się do ewentualnego pogorszenia warunków 
nauczania w szkołach prowadzonych przez Powiat wyjaśniła: w szkołach może być 
wprowadzony system zmianowy, ale na dzień dzisiejszy jest to trudne do 
przewidzenia, dyrektorzy nie są w stanie określić potrzeb w tym zakresie.  
Liczebność oddziałów zapewne ulegnie zwiększeniu. W zakresie kształcenia w 
określonych zawodach Naczelnik wyjaśniła: jeżeli nie będzie pełnego naboru, to 
nastąpi łączenie klas o różnych kierunkach kształcenia w ramach godzin zajęć 
przedmiotów ogólnokształcących, ale z podziałem na zajęcia kształcenia 
zawodowego. Ponadto Naczelnik stwierdziła: Nie wystąpi zjawisko ograniczenia 
dostępu do wyposażonych pracowni przedmiotowych, ograniczenia dostępu do 
lektur szkolnych, sprzętu komputerowego, szafek uczniowskich. Należy obawiać się 
ewentualnie wystarczającej liczby miejsc dla wychowanków w internacie, ponieważ 
brakuje nam pełnego wyposażenia pokoi w meble, tę sprawę wielokrotnie zgłaszali 
dyrektorzy, który prowadzą internaty: 1) Zespół Szkół Technicznych w Słubicach 
i 2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim. Może wystąpić zjawisko 
nadmiernego obciążenia nadgodzinami nauczycieli, ale nie jesteśmy w stanie 
przewidzieć, ilu nauczycieli będzie to dotyczyć. […] Brakuje nam pełnego 
i właściwego wyposażenia klasopracowni do nauki fizyki i chemii.   

 (akta kontroli str. 185-186, 196-205, 246-248) 

7. W latach 2016-2018, do dnia 11.12.2018 r., Powiat nie kierował szczególnych 
zaleceń do dyrektorów prowadzonych szkół, dotyczących przygotowania warunków 
lokalowych i wyposażenia oraz kadrowych do potrzeb kształcenia absolwentów 
gimnazjów i szkół podstawowych od roku szkolnego 2019/2020. Jak wyjaśniła była 
Naczelnik Wydziału Oświaty wynikało to z niezgłaszania przez dyrektorów potrzeb, 
za wyjątkiem kadrowych. Powiat jest w trudnej sytuacji finansowej, subwencja 
oświatowa nie wystarcza na utrzymanie i inwestycje w szkołach. Szkoły doposażane 
są w ramach realizowanych projektów.  
Obecna Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśniła, że kierowano szereg zapytań 
i zaleceń do dyrektorów prowadzących szkoły, dotyczących przygotowania 
warunków lokalowych i wyposażenia, przede wszystkim w związku z realizacją 
projektów, które mają ogromne znaczenia dla poprawy kształcenia, także pośrednio 
dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych od roku 2019/2020.  

(akta kontroli str. 177, 180, 183, 186) 
Z protokołu ze spotkania z dyrektorami powiatowych jednostek oświatowych w dniu 
11.12.2018 r. (w toku kontroli NIK) wynika, że obecna Naczelnik Wydziału Oświaty 
zwróciła uwagę, aby dyrektorzy sprawdzili sprzęt, ilość mebli (czy jest 
wystarczająca) i rozpoczęli już promocję szkoły. Liczebność klas została określona 
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na 25-30 uczniów. W innym wypadku klasy będą łączone. Poprosiła 
o przygotowanie informacji w sprawie nauczycieli, czy obecna kadra będzie 
wystarczająca przy podwójnym naborze w roku szkolnym 2019/2020. Dyrektor 
CKZiU stwierdziła, że przy zmianie planów nauczania występuje wiele trudności 
z nauczycielami z różnych szkół. Trudno dopasować plan aby zadowolił wszystkich. 
Naczelnik Wydziału Oświaty poprosiła o wyrozumiałość i udzielanie sobie wszelkiej 
pomocy przy „wypożyczaniu nauczycieli”.  

(akta kontroli str. 203-205) 

8. Do dnia 13.12.2018 r. nie sporządzono dla wszystkich szkół prowadzonych przez 
Powiat bilansu potrzeb w zakresie zatrudnienia kadry nauczycielskiej w związku 
z kumulacją roczników w roku szkolnym 2019/2020. Potrzeby takie wynikają 
z protokołów spotkań z dyrektorami szkół oraz z pism kierowanych w związku 
z pracami nad projektem budżetu (opis powyżej w pkt 6) oraz z korespondencji 
z Lubuskim Kuratorem Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Z pisma z dnia 
19.10.2018 r. do Lubuskiego Kuratora Oświaty w zakresie przygotowania Powiatu 
do rekrutacji wynika, że: uwzględniając obecny poziom rekrutacji w szkołach 
prowadzonych przez powiat słubicki stwierdzić należy, że szkoły są dobrze 
przygotowane pod względem zapewnienia kadry pedagogicznej. W przypadku 
pełnej rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020 konieczne będzie zatrudnienia 
dodatkowo nauczycieli z następującymi kwalifikacjami: nauczyciel filologii polskiej, 
nauczyciel filologii angielskiej, nauczyciel filologii germańskiej, nauczyciel 
informatyki, nauczyciel matematyki oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych.  
Naczelnik Wydziału Oświaty wyjaśniła, że nie sporządzano takiego bilansu potrzeb, 
ponieważ de facto nie posiadamy wiedzy, jaki będzie nabór  w roku szkolnym 
2019/2020. Sprawy kadrowe w szkołach prowadzą dyrektorzy. Dyrektorzy 
w kwietniu/maju 2019 r. rozpoczną wstępną rekrutację i będą podejmować starania 
w zakresie pozyskiwania nauczycieli na brakujące stanowiska. 
Główny specjalista ds. oświaty (była Naczelnik Wydziału Oświaty) w wyjaśnieniach 
powołała się na prośbę obecnego Naczelnika Wydziału skierowaną w dniu 
11.12.2018 r. do dyrektorów szkół o przygotowanie informacji, czy obecna kadra 
będzie wystarczająca przy podwójnym naborze w roku szkolnym 2019/2020. 

(akta kontroli str. 180, 187, 210-215) 

9. Obecnie Starostwo jest na etapie ustalania potrzeb szkół w oparciu o prognozy 
demograficzne.  

(akta kontroli str. 203-205) 

10. W latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 liczba potrzebnych miejsc 
w oddziałach klas I prowadzonych przez powiat szkół wynikała m.in. z arkuszy 
organizacyjnych. Dyrektorzy zgłaszali propozycje, co do ilości miejsc w klasach 
pierwszych  oraz nowych profili i kształcenia w zawodach. Główny specjalista 
ds. oświaty wyjaśniła, że nabór uczniów do naszych szkół jest z roku na rok na 
podobnym poziomie z tendencją spadkową – wyjątek stanowi bieżący rok, być może 
za sprawą wprowadzonego programu wyrównywania szans edukacyjnych 
tj. dofinansowania biletów miesięcznych oraz coraz lepszej promocji naszych szkół. 
Zgodnie z wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Oświaty: jeżeli zgodnie z danymi 
z poprzednich lat trafi do nas od 600 do 650 absolwentów, to jesteśmy w stanie ich 
przyjąć chociaż mamy poważnego rywala w postaci Uniwersyteckiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Słubicach. Szkołę prowadzi Uniwersytet Adama Mickiewicza 
z Poznania. Baza szkoły jest doskonale wyposażona i do niej może trafić spora 
część zdolnej i ambitnej młodzieży.  

(akta kontroli str. 181, 187, 269-272) 
Rodzice i uczniowie byli szeroko informowani o możliwości rozpoczęcia nauki 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Słubicki, m.in. za pośrednictwem stron 
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internetowych36. Dyrektorzy szkół prowadzili promocję własnych szkół, w czasie 
których dyrektorzy i nauczyciele poszczególnych szkół informowali o profilach 
i kierunkach kształcenia. Szkoły uczestniczyły w zorganizowanych w Słubicach 
w Collegium Polonicum: I Powiatowym Festiwalu Zawodów (w poprzednich latach 
był to Festiwal Zawodów) w dniu 24.04.2018 r.37, w konferencji promującej 
doradztwo zawodowe w dniu 11.10.2018 r.38 oraz IX Targach Edukacyjnych 
pn. Edukacja-Praca-Kariera w dniu 29.11.2018 r.39. 
Jak wyjaśniła Naczelnik Wydziału Oświaty: pierwsza i trzecia impreza odbywają się 
cyklicznie od wielu lat. Uczestniczy w nich Powiat Słubicki jako gospodarz, sponsor 
lub gość. Chętnie w nich uczestniczą nasze szkoły, ponieważ forma imprez otwarta 
pozwala zaprezentować się uczniom gimnazjów i szkół podstawowych. Szkoły 
przygotowują swoje stoiska i prezentują je. Informacje o liczbie miejsc w oddziałach 
klas pierwszych, i możliwościach rozpoczęcia nauki w danej szkole są 
prezentowane w postaci folderów  i na stronach internetowych szkół.  
Aby zachęcić do nauki w szkołach prowadzonych przez samorząd terytorialny, 
Powiat Słubicki uzdolnionym dzieciom i młodzieży przyznaje stypendia i nagrody 
Starosty Słubickiego40. Od września 2017 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu 
Słubickiego młodzieży dojeżdżającej, która rozpoczęła naukę w klasie I w szkołach 
prowadzonych przez powiat udziela się wsparcia w postaci zwrotu 50% kosztów 
biletów miesięcznych41.  

(akta kontroli str. 125-133, 181, 187-188) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia 
następujące uwagi i wnioski: 
 
Zintensyfikowanie działań przygotowujących szkoły prowadzone przez Powiat do 
przyjęcia absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 
2019/2020, w szczególności w zakresie potencjału kadrowego. 
 
NIK nie formułuje wniosków pokontrolnych. 
 

                                                      
36 Np. na stronach internetowych ZST, CKZiU materiały dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019: http://www.zstslubice.e
du.pl/rekrutacja/pliki-do-pobrania.html, http://ckziu.powiatslubicki.pl/rekrutacja, na stronach ZSL dotyczące roku 2019/2020 
http://www.loslubice.edu.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=914&Itemid=194 [dostęp 28.12.2018 r.] 

37http://www.slubice24.pl/wiadomosci/aktualnosci/12273-i-powiatowy-festiwal-zawodow-za-nami-w-czym-pomogl-mlodym-
ludziom [dostęp 19.12.2018 r.] 

38 https://powiatslubicki.pl/en/news/660-jak-wypromowac-w-regionie-doradztwo-zawodowe [dostęp 19.12.2018 r.] 

39 https://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/372208-targi-edukacji-i-pracy-w-collegium-polonicum-w-slubicach [dostęp 
19.12.2018 r.] 

40 Uchwała nr V/45/11 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie Stypendium i Nagrody Starosty 
Słubickiego w ramach lokalnego systemu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół oraz placówek Powiatu 
Słubickiego (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2011 r. Nr 48, poz. 937 ze zm.) 

41 Uchwała Nr LII/251/18 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie "Powiatowego programu 
wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Słubicki" (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2018 r. poz. 1527) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Uwagi 

Wnioski 
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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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi 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, 31 grudnia 2018 r. 
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