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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?  01 

 istotne znaczenie systemu edukacji dla przyszłych pokoleń 

 wyniki kontroli NIK w obszarze oświaty 

 sygnały ze strony rodziców, nauczycieli  

 skala zmian 

Źródło: Opracowanie własne  NIK.   



Wybrane zmiany w systemie oświaty od 1999 r. 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 

 kolejna zmiana od wprowadzenia gimnazjów 



Czy prawidłowo i skutecznie dokonano zmian w systemie oświaty? 

 

 Czy w sposób rzetelny przygotowano i skutecznie wdrożono zmiany  
w systemie oświaty? 

 Czy szkoły i organy prowadzące prawidłowo i skutecznie dokonały zmian 
warunków lokalowych i organizacyjnych wynikających z reformy? 

 Czy instytucje odpowiedzialne za wprowadzenie reformy prowadziły 
skuteczną i adekwatną współpracę? 

Co kontrolowaliśmy? 03 



Kogo kontrolowaliśmy? 04 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 szkoły publiczne – 48 jednostek (szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne) 

 organy prowadzące – 48 jednostek (gminy i powiaty) 

 badanie kwestionariuszowe  

– 6 846 dyrektorów szkół  

– 1 935 organów prowadzących (1 678 gmin i 257 powiatów) 

 informacje od 16 kuratorów oświaty i Głównego Inspektora Sanitarnego 

 

Okres objęty kontrolą: 2016-2018 



Stwierdzony stan – przygotowanie i wdrażanie zmian  
w systemie oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej 05 

Źródło: Ustalenia kontroli  NIK w Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

 



Stwierdzony stan – finanse jednostek samorządu 
terytorialnego na zadania oświatowe 06 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie ustaleń kontroli oraz danych Ministerstwa Finansów. 

 



Stwierdzony stan – warunki i organizacja nauczania  
w szkołach 07 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Ustalenia kontroli  NIK w szkołach. 



Stwierdzony stan – zróżnicowany wewnątrzszkolny 
system oceniania na przykładzie szkół podstawowych 09 

 

 

 

Źródło: Badania kwestionariuszowe NIK przeprowadzone w szkołach. 



Stwierdzony stan – zapewnienie warunków 
funkcjonowania szkół przez samorządy 10 

Źródło: Ustalenia kontroli  NIK w samorządach. 

 



Stwierdzony stan – informacja od kuratorów oświaty 11 
Stan przygotowania oferty edukacyjnej dla absolwentów  

tzw. podwójnego rocznika na styczeń 2019 r.   
 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie informacji uzyskanych  
od kuratorów oświaty w styczniu 2019 r.  



Ocena ogólna (1) 12 

Minister Edukacji Narodowej w latach 2016-2018 nierzetelnie przygotował                                 
i wprowadził zmiany w systemie oświaty. Przygotowując reformę nie dokonał 
rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków projektowanych 
zmian. Nie dysponował pełnymi i rzetelnymi informacjami na temat:  
– kosztów reformy, 
– stanu przekształcenia lub likwidacji gimnazjów, 
– liczby nauczycieli przeszkolonych z nowej podstawy, 
– możliwości przyjęcia do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 

absolwentów VIII klas szkół podstawowych oraz III klas wygaszanych 
gimnazjów (tzw. podwójnego rocznika). 

Również prowadzony przez Ministra proces przygotowania nowych podstaw 
programowych był nierzetelny. Minister stworzył podstawy prawne do 
przekształceń organizacyjnych i infrastrukturalnych. Podejmował także 
działania informacyjne, w zakresie zaprezentowania wdrażanych zmian  
w systemie oświaty jak największej liczbie osób, w szczególności rodzicom  
i uczniom. Jednocześnie Minister nie ujął kompleksowo wdrażania  
i monitorowania wprowadzanych zmian w swoich rocznych planach 
działalności w 2017 i 2018 roku, co NIK ocenia negatywnie. 



Ocena ogólna (2) 13 
Pomimo dużego zaangażowania wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za 
reformę, zmiany te nie przyczyniły się do zasadniczej poprawy warunków 
nauczania, opieki i wychowania w polskim systemie szkolnym (56% 
kontrolowanych szkół), lub wręcz odnotowano ich pogorszenie (34% 
kontrolowanych szkół). Ponadto w 59% szkół objętych kontrolą stwierdzono 
nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu. Dodatkowo w 16% kontrolowanych 
gmin nie zapewniono w części prowadzonych szkół właściwych warunków 
realizacji podstawy programowej. W jednej czwartej (25%) kontrolowanych 
gmin w części szkół współczynnik zmianowości przekraczał wartość 1, co 
najczęściej wiązało się z prowadzeniem zajęć w wydłużonym czasie. W 19% 
gmin nie zapewniono uczniom możliwości nauki w jednym budynku szkolnym. 
Objęte kontrolą gminy (poza jednym przypadkiem) dokonały zmian  
w funkcjonowaniu sieci szkół i ich obwodów na swoim terenie.  

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (tj. styczeń 2019 r.) 31% 
kontrolowanych powiatów nie dysponowało jeszcze ofertą edukacyjną  
dla kandydatów do klas I w roku szkolnym 2019/2020, a 44% powiatów  
nie przeprowadziło bilansu potrzeb kadry nauczycielskiej w związku  
z przyjęciem tzw. podwójnego rocznika.  



 rozważenie powołania zespołu ekspertów, który oceniłby podstawę 
programową w zakresie adekwatności treści i liczby godzin czy 
dostosowania treści do wieku i możliwości poznawczych uczniów 
(uwzględniając w szczególności tzw. sześciolatki) oraz zarekomendowałby 
podjęcie ewentualnych działań korygujących; 

 kompleksowe monitorowanie zmian w systemie oświaty 

 podjęcie działań wspierających organy prowadzące (jst) na rzecz 
organizacji procesu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych 
i ponadpodstawowych dla tzw. podwójnego rocznika 

 rozważenie  zebrania za pośrednictwem kuratorów oświaty materiałów 
dotyczących zasad i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów,  
a następnie dokonanie ich analizy oraz  ewentualne podjęcie działań 
zmierzających do zapewnienia porównywalności zasad uzyskiwania ocen 
przez uczniów w szkołach 

Wnioski – Ministerstwo Edukacji Narodowej 14 



 poprawę warunków lokalowych i wyposażenia pracowni przedmiotowych 

 uwzględnienie wsparcia szkół w zakresie indywidualizacji procesu 
nauczania w stosunku do zdiagnozowanych potrzeb uczniów 

 podjęcie intensywnych działań na rzecz zapewnienia w szkołach 
ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oferty adekwatnej  
do potrzeb i wielkości populacji w roku szkolnym 2019/2020. 

Wnioski – organy prowadzące szkoły 15 



 wsparcie systematycznego rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnego 
z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty 

 monitorowanie szczególnych potrzeb uczniów młodszych niż przyjęty 
referencyjny wiek dla nauczania treści programowych oraz udzielanie 
adekwatnego wsparcia 

 podjęcie działań na rzecz poprawy higieny nauczania 

 podjęcie działań na rzecz poprawy warunków lokalowych i stanu 
wyposażenia sal lekcyjnych 

 podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w szkołach 

 stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych adekwatnej do potrzeb uczniów 

 

 

Wnioski – dyrektorzy szkół 16 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
 

Źródło: Vectorpocket-stock.adobe.com  
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