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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/026 — Nauczanie matematyki w szkołach 

Okres objęty kontrolą Lata 2015-2017 (do dnia zakończenia kontroli, tj. do 24 listopada 2017 r.) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Przemysław Fidecki, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/153/2017 z dnia 3 października 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim 
(dalej: Zespół Szkół lub Zespół); ul. Generała Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń 
Podlaski. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grażyna Dzida — dyrektor Zespołu Szkół od 1 września 2014 r.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Dyrektor Zespołu monitorował i usprawniał proces nauczania matematyki. Warunki 
i organizacja nauczania w niewystarczającym stopniu sprzyjały rozwojowi 
kompetencji matematycznych.   

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu oraz uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego. 
W salach dydaktycznych, w których prowadzone było kształcenie, zapewniono 
warunki bezpieczeństwa. Oferta zajęć pozalekcyjnych była dostosowana do potrzeb 
uczniów. W sposób systemowy monitorowano i analizowano osiągnięcia uczniów 
z matematyki w trakcie kształcenia oraz wyniki egzaminu maturalnego absolwentów. 
Nadzór pedagogiczny obejmował swym zakresem nauczanie tego przedmiotu, 
co miało w szczególności odzwierciedlenie w przeprowadzeniu ewaluacji 
wewnętrznej jakości działań w obszarze matematyki w roku szkolnym 2014/2015. 
W okresie objętym kontrolą, w wyniku badania osiągnięć uczniów oraz nadzoru 
pedagogicznego, sformułowano i realizowano wnioski dotyczące usprawnienia 
działań nauczycieli oraz organizacji pracy Zespołu. 

Warunki lokalowe Zespołu oraz organizacja nauczania utrudniały nauczycielom 
możliwość realizacji programów nauczania z matematyki, a także nie zapewniały  
wykorzystania w nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w sposób 
umożliwiający pełną realizację wskazań programów. Miały także wpływ 
na niezapewnienie podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 
wymaganej przepisami maksymalnej liczby uczestników oraz niedostosowanie 
tygodniowej organizacji zajęć w Zespole do pełnej zgodności z zasadami higieny 
pracy umysłowej uczniów. 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki 
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 

Ocena ogólna 
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NIK zauważa, że mimo podejmowania działań dotyczących usprawnienia 
kształcenia matematycznego, w okresie objętym kontrolą pogorszyły się średnie 
wyniki egzaminu maturalnego z matematyki absolwentów technikum i liceum 
ogólnokształcącego, co nie potwierdza skuteczności działań w zakresie 
przygotowania uczniów do tego egzaminu zewnętrznego. Analiza wyników 
kształcenia matematyki w siedmiu oddziałach klasowych potwierdziła tylko niewielką 
poprawę skuteczności działań Zespołu po ewaluacji przeprowadzonej w roku 
szkolnym 2014/2015. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 

Według statutu Zespołu Szkół, w kolejnych wersjach obowiązujących w latach 
szkolnych 2014/2015-2017/2018, w skład Zespołu wchodziły: Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa (kształcenie w 11 zawodach)2, Technikum (kształcenie w dziewięciu 
zawodach)3, II Liceum Ogólnokształcące4, Szkoła Policealna Techniki i Ekonomii 
oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Organem prowadzącym Zespół był 
Powiat Radzyński, a organem nadzoru pedagogicznego Lubelski Kurator Oświaty. 

Od 1 września 2017 r. funkcjonująca w Zespole zasadnicza szkoła zawodowa, 
na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe5, stała się branżową szkołą I stopnia, 
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe6. Stwierdzenie przekształcenia szkoły tego typu w szkołę branżową I 
stopnia nastąpiło w drodze uchwały Rady Powiatu Radzyńskiego z dnia 26 
października 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 325, 354-369) 

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na dzień 30 września 
w kolejnych latach szkolnych badanego okresu organizacja Zespołu przedstawiała 
się następująco: 

—  w roku szkolnym 2014/2015 Zespół zatrudniał 110 nauczycieli (w etatach: 
99,97)7; ogólna liczba uczniów wynosiła 1.184 w 44 oddziałach klasowych, 
w tym: 234 w dziewięciu oddziałach liceum ogólnokształcącego, 72 uczniów 
w dwóch oddziałach liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 620 uczniów w 23 
oddziałach technikum, 25 w jednym oddziale technikum uzupełniającego 
dla dorosłych, 233 w dziewięciu oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej;  

— w roku szkolnym 2015/2016 Zespół zatrudniał 114 nauczycieli (w etatach: 
104,38)8; ogólna liczba uczniów wynosiła 1.171 w 46 oddziałach klasowych, 
w tym: 227 w dziewięciu oddziałach liceum ogólnokształcącego, 41 uczniów 
w dwóch oddziałach liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 643 uczniów w 25 
oddziałach technikum, 260 w 10 oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej; 

                                                      
2 Dalej: zasadnicza szkoła zawodowa lub ZSZ. 
3 Dalej: technikum lub T. 
4 Dalej: liceum ogólnokształcące, liceum lub LO. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm. Zwana dalej: ustawą wprowadzającą. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz.59, ze zm. Zwana dalej: Prawem oświatowym. 
7 W tym 51 dyplomowanych (46,87 etatu), 41 mianowanych (38,69), 11 kontraktowych (9,71), 7 stażystów 
(4,70). 
8 W tym 55 dyplomowanych (51,47 etatu), 38 mianowanych (34,81), 14 kontraktowych (12,77), 7 stażystów 
(5,33). 
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— w roku szkolnym 2016/2017 Zespół zatrudniał 108 nauczycieli (w etatach: 
101,08)9; ogólna liczba uczniów wynosiła 1.183 w 49 oddziałach klasowych, 
w tym: 232 w 10 oddziałach liceum ogólnokształcącego, 50 uczniów w dwóch 
oddziałach liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 630 uczniów w 26 
oddziałach technikum, 271 w 11 oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej; 

— w roku szkolnym 2017/2018 Zespół zatrudniał 117 nauczycieli (w etatach: 
111,19)10; ogólna liczba uczniów wynosiła 1.214 w 53 oddziałach klasowych, 
w tym: 251 w 11 oddziałach liceum ogólnokształcącego, 36 uczniów w dwóch 
oddziałach liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, 617 uczniów w 26 
oddziałach technikum, 113 w pięciu oddziałach branżowej szkoły I stopnia i 197 
w dziewięciu oddziałach zasadniczej szkoły zawodowej. 

W Zespole przeważali nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym. Według danych SIO na 30 września w roku 
szkolnym 2014/2015 nauczycieli tych było 99 (na 110), 2015/2016 — 105 (na 114), 
2016/2017 — 100 (na 108), 2017/2018 — 107 (na 117).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 10-25) 

1.1. Osoby nauczające matematyki w Zespole posiadały kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela matematyki w odpowiednim typie szkoły wchodzącej 
w skład Zespołu (tj. liceum ogólnokształcącym, technikum, zasadniczej szkole 
zawodowej i szkole branżowej I stopnia) zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w badanym okresie11. 

Ogółem w latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 (do dnia zakończenia kontroli) 
matematyki (przedmiot matematyka lub matematyka rozszerzona) uczyło 12 
nauczycieli12. 11 z nich ukończyło studia wyższe magisterskie na kierunku 
matematyka (w tym jedna studia niestacjonarne). Jedna osoba (ucząca w roku 
szkolnym 2014/2015 w niewielkim wymiarze godzin w zasadniczej szkole 
zawodowej) ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku innym niż 
matematyka oraz dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie nauczania 
matematyki. Wszyscy nauczyciele posiadali przygotowanie pedagogiczne. 

W roku szkolnym 2014/2015 matematyki13 uczyło siedmiu nauczycieli, 
zatrudnionych w łącznym wymiarze 5,41 etatu (godziny matematyki, 
bez ponadwymiarowych)14, w tym: czterech dyplomowanych (3,19 etatu) i trzech 
mianowanych (2,22 etatu). W 2015/2016 uczyło siedmiu nauczycieli (6,79 etatu): 
czterech dyplomowanych (3,79), jeden mianowany (1), jeden kontraktowy (1), jeden 
stażysta (1). W 2016/2017 — ośmiu nauczycieli (7,56): czterech dyplomowanych 
(3,93), dwóch mianowanych (1,63), dwóch kontraktowych (2). W 2017/2018 
dziewięciu (8,43): pięciu dyplomowanych (4,86), dwóch mianowanych (1,57), dwóch 
kontraktowych (2). 

                                                      
9 W tym 58 dyplomowanych (54,27 etatu), 29 mianowanych (27,80), 20 kontraktowych (18,19), 1 stażystę (0,82). 
10 W tym 65 dyplomowanych (63,15 etatu), 24 mianowanych (22,63), 24 kontraktowych (22,24), 4 stażystów 
(3,17). 
11 Tj. obowiązującym od 1 września 2017 r. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575) oraz 
poprzednio obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można 
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1264) 
12 Łącznie ze szkołą dla dorosłych. 
13 Przedmiot matematyka i matematyka rozszerzona. 
14 Dodatkowo jedna nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim (jeden etat).  
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Na jeden etat nauczyciela matematyki15 w Zespole w szkołach dla młodzieży 
przypadało (według stanu na 30 września) około 227 uczniów w roku szkolnym 
2014/2015, 176 w 2015/2016, 160 w 2016/2017 i 147 w 2017/2018. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 49-62, 135-142) 

1.2. Nauczyciele matematyki podnosili swoją wiedzę ogólną i zawodową. 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli matematyki związane było głównie 
z przygotowaniem do egzaminu maturalnego z matematyki i dotyczyło udziału 
w kursach i szkoleniach m.in. w zakresie: sprawdzania i oceniania zadań 
na egzaminie maturalnym z matematyki, analizy rozwiązań zadań egzaminacyjnych, 
wspomagania uczniów w zakresie przygotowania do egzaminu maturalnego oraz 
szkoleniach egzaminatorów poprzedzających ocenianie arkuszy egzaminacyjnych 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym, organizowanych w szczególności przez 
CKE16, OKE17 w Krakowie oraz LSCDN18 (uczestniczyło w nich od jednego 
do ośmiu nauczycieli, wymiar godzin: od czterech do ośmiu). 

Ponadto doskonalenie zawodowe nauczycieli matematyki dotyczyło warsztatu pracy 
nauczyciela (np. efektywności organizacji pracy własnej nauczyciela, skutecznej 
komunikacji z uczniami, motywowania uczniów, rozbudzania i rozwijania 
zainteresowań matematycznych uczniów, dostosowania wymagań edukacyjnych 
i indywidualizacji nauczania, wykorzystania wyników egzaminów zewnętrznych 
w planowaniu pracy nauczyciela matematyki). 

Spośród 12 nauczycieli uczących matematyki, ośmiu uczestniczyło w badanym 
okresie w różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych z pracą nauczyciela 
w liczbie od pięciu do ponad 20 (w tym trzy nauczycielki powyżej 14 szkoleń); trzech 
nauczycieli, uczących matematyki tylko w roku szkolnym 2014/2015, 
nie uczestniczyło w żadnej formie doskonalenia; jedna nauczycielka (zatrudniona 
w roku szkolnym 2016/2017, nauczyciel kontraktowy) uczestniczyła tylko 
w szkoleniowych radach pedagogicznych. 

W formach doskonalenia zawodowego związanych ze stosowaniem technologii 
informacyjno-komunikacyjnych19 w nauczaniu uczestniczyło sześciu nauczycieli 
matematyki. Czterech z nich ukończyło szkolenie pn. „Wsparcie procesu nauczania 
i uczenia się matematyki narzędziami TIK”, czterech — warsztaty z wykorzystania 
kalkulatorów graficznych. Ponadto trzech nauczycieli ukończyło studia 
podyplomowe z informatyki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 63-68, 391, 432-433) 

W ocenie dyrektor Zespołu przedmiotem form doskonalenia nauczycieli matematyki 
powinny być m. in.  problemy, jakie napotykają nauczyciele w swojej pracy 
dydaktycznej oraz analiza strategii nauczania matematyki w kontekście ich 
efektywności. Dyrektor podała, że w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 starała 
się zorganizować szkolenie dla nauczycieli matematyki, dotyczące metodyki 
nauczania matematyki z uwzględnieniem praktycznych warsztatów poświęconych 
metodyce rozwiązywania zadań (w tym zadań maturalnych), ale nie udało jej się 
znaleźć chętnej osoby/instytucji do przeprowadzenia takich szkoleń (występowała 
w tej sprawie do instytucji szkoleniowych i wieloletnich nauczycieli matematyki innej 
szkoły w ramach współpracy pomiędzy szkołami). 

                                                      
15 Uczącego matematyki lub matematyki rozszerzonej, bez uwzględnienia godzin ponadwymiarowych. 
16 Centralna Komisja Egzaminacyjna. 
17 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. 
18 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
19 W skrócie: TIK. 
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Dyrektor wskazała na ograniczenia w zakresie wsparcia merytorycznego 
i metodycznego nauczycieli matematyki, które jej zdaniem, polegały na: zbyt ubogiej 
ofercie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli matematyki szkół 
ponadgimnazjalnych20 oraz braku spotkań metodycznych nauczycieli matematyki21.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 185-187) 

1.3. W roku szkolnym 2017/201822 kształcenie matematyki odbywało się w 11 
salach dydaktycznych, w tym w czterech pracowniach matematycznych oraz 
siedmiu innych pracowniach (pracowni fizycznej, trzech pracowniach języka 
polskiego, pracowni katechetycznej, dwóch pracowniach historycznych). 
We wszystkich tych salach, a w szczególności w pracowniach matematycznych, 
oprócz zajęć z matematyki, realizowane były tygodniowo zajęcia lekcyjne także 
z innych przedmiotów.  

Sale lekcyjne miały powierzchnię od 57,24 m2 do 81,97 m2, a pracownie 
matematyczne od 59,71 m2 do 63,75 m2. Ich kubatura wynosiła od 194,39 m3 
do 266,40 m3, a w przypadku pracowni matematycznych: od 194,65 m3 do 207,18 
m3. Powierzchnia przypadająca na jednego ucznia w salach lekcyjnych była 
zróżnicowana w zależności od liczby uczniów zapisanych do dzienników lekcyjnych. 
W czterech pracowniach matematycznych wynosiła: od 2,2  m2 do 7,5 m2 (sala 
nr 109), od 1,78 m2 do 4,44 m2 (nr 250), od 1,82 m2 do 4,76 m2 (nr 252), od 1,82 m2 
do 4,90 m2 (nr 253a). W przypadku sal dydaktycznych najniższy wskaźnik wynosił 
1,59 m2 na ucznia (36 uczniów oddziału 2s na 57,24 m2 w sali nr 206), a najwyższy 
4,76 m2 (13 uczniów oddziału 2lph_h na 61,94 m2 w sali nr 50).  

Ogółem stwierdzono, że w przypadku 55 oddziałów klasowych w dziesięciu salach 
dydaktycznych powierzchnia przypadająca na jednego ucznia nie przekraczała 
3 m2, w przypadku siedmiu w pięciu salach powierzchnia wynosiła od 1,59 m2 
do 2 m2. Dyrektor Zespołu, wyjaśniając przyczyny niskich wskaźników na jednego 
ucznia, m.in. stwierdziła, że organizując pracę Zespołu dostosowuje się wielkość 
oddziału klasowego do wielkości bazy dydaktycznej, w miarę posiadanej bazy.  

Wszystkie sale lekcyjne, w których realizowano zajęcia z przedmiotu matematyka 
(matematyka rozszerzona), miały wysokość powyżej 3 m, były dobrze oświetlone 
(oświetlenie jarzeniowe), okna były chronione przed nadmiernym nasłonecznieniem 
i były przystosowane do otwarcia co najmniej 50% powierzchni. Sale posiadały 
wentylację grawitacyjną, były ogrzewane (centralne ogrzewanie). W dniu oględzin 
(19 października 2017 r.) sale w czasie przerw były wietrzone, gniazdka elektryczne 
oraz inne sprzęty i elementy konstrukcyjne nie stwarzały zagrożenia. W przypadku 
czterech sal lekcyjnych (108, 206, 208, 209) stwierdzono, że ustawienie przednich 
ławek od tablicy wynosiło poniżej 2,2 m (od 1,31 m do 1,84 m), co mogło utrudniać 
uczniom, siedzącym w tych ławkach, widzenie znaków na tablicy (w trakcie kontroli 
ustawienie ławek zostało poprawione). 

Oględziny wykazały, że wszystkie cztery pracownie matematyczne posiadały 
wyposażenie w pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, takie jak: komputer 

                                                      
20 Tematyka doskonalenia rzadko obejmowała problemy metodyczne i merytoryczne, jakie napotykali 
nauczyciele, szczególnie z niewielkim stażem pracy. 
21 Według dyrektor, doskonalenie zawodowe w formie  spotkań metodycznych, które funkcjonowało przed 
kilkunastu laty, było bardzo skuteczne, ponieważ pozwalało na  cykliczne spotkania nauczycieli danego 
przedmiotu pracujących w szkołach na tym samym etapie kształcenia; nauczyciel przeprowadzał lekcje 
w obecności innych nauczycieli matematyki, następnie zajęcia były omawiane, wyciągano wnioski do pracy 
dydaktycznej. Nauczyciele dzielili się swoją wiedzą, wspólnie rozwiązywali problemy dydaktyczno–
wychowawcze. Spotkania (konferencje metodyczne) nauczycieli były obowiązkowe. 
22 Według stanu na 18 października 2017 r. 
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dla nauczyciela z dostępem do Internetu i telewizor, przyrządy do kreślenia 
na tablicy, tablice matematyczne i plansze, miejsce do prezentowania prac uczniów, 
książki matematyczne. Dwie pracownie posiadały kratkowaną tablicę do pisania 
kredą, tablicę z naniesionym układem współrzędnych i siecią kwadratową, 
przezroczyste modele brył matematycznych, zestawy brył do mierzenia 
i porównywania objętości oraz do demonstracji pola i objętości. W jednej były: 
tablica metalowa/magnetyczna do pisania flamastrami i przypisania wykresów 
i grafoskop. Żadna z pracowni nie posiadała drukarki, zainstalowanego 
na komputerze e-podręcznika, tablicy interaktywnej podłączanej do komputera, gier 
komputerowych i programów multimedialnych do nauki matematyki. 

Pozostałe siedem sal, niebędących pracowniami matematycznymi, nie posiadało 
wymienionych powyżej pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki. 
Wyposażone były standardowo w komputery dla nauczyciela i telewizory 
(z wyjątkiem jednej), grafoskopy (z wyjątkiem dwóch), w jednym przypadku 
(pracownia fizyczna) w sali były tylko przyrządy do kreślenia na tablicy. 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że nauczyciele do prowadzenia zajęć potrzebują przede 
wszystkim kredy wraz z tablicą, na której mogą objaśniać reguły i rozwiązania 
matematyczne, zaś sam fakt, że nie czynią tego na tablicy interaktywnej, a nanoszą 
odrębne zapisy na tablicy tradycyjnej, nie wpływa na jakość przekazu wiedzy. 
Potrzebne inne materiały organizują wcześniej, przystępując do prowadzenia lekcji 
w innej pracowni niż sala matematyczna. Wykorzystują przybory szkolne, takie jak 
bryły przestrzenne, linijki, ekierki.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 104-134, 213-214, 332-333, 403) 

W badanym okresie, ze środków finansowych przekazanych przez organ 
prowadzący, zakupiono środki dydaktyczne do nauczania matematyki, których 
potrzebę zakupu zgłaszali nauczyciele matematyki do dyrektora szkoły. Zakupiono 
m.in.: tablice pojedyncze w zieloną kratkę (dwie sztuki), ekran projekcyjny 
(Buenoscreen), plansze dydaktyczne (Ułamki, Procent, Jednostki miar, Wzór 
skróconego mnożenia), programy edukacyjne i podręczniki.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 185-187) 

1.4. Analiza wybranych tygodniowych rozkładów zajęć obowiązujących w badanym 
okresie23 wykazała m.in., że: 

— W trzech tygodniowych planach zajęć obowiązujących kolejno od lutego, maja 
i od 4 września do 7 listopada 2017 r. zajęcia odbywały się na ogół o godzinie 
8.00 lub w niektórych przypadkach później o jedną godzinę lekcyjną (8.45); 
a także później o dwie godziny lekcyjne (9.45) w jednym dniu tygodnia: w planie 
obowiązującym od lutego do kwietnia 2017 r. wystąpiło to w przypadku siedmiu 
oddziałów klasowych (na ogółem 50)24, w planie od maja do czerwca 2017 r. 
w przypadku czterech oddziałów (na ogółem 41)25, w planie od 4 września do 7 
listopada 2017 r. (rok szkolny 2017/2018) — 12 na ogółem 51 oddziałów26. 

— Wystąpiły przypadki kumulowania zajęć z matematyki z innymi zajęciami 
z przedmiotów ścisłych: w planie obowiązującym od lutego do kwietnia 2017 r. 

                                                      
23 Tygodniowych planów zajęć dla wszystkich oddziałów klasowych od lutego do listopada 2017 r. 
24 2la wtorek, 3lbs środa, 4ts piątek, 2tb czwartek,  4te czwartek, 4tbm czwartek, 4tf czwartek. 
25 1tf czwartek, 1ts środa, 2bb środa, 2gh poniedziałek,  
26 1la wtorek, 1tbm poniedziałek, 3tg środa, 4th środa, 4tbm czwartek, 3tb poniedziałek, 2g czwartek, 1be wtorek 
i środa, 3gh wtorek, 2e czwartek, 3O wtorek, 2O środa. 
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w przypadku 13 oddziałów klasowych na ogółem 50, tj. 26%27, w planie 
od 4 września do 7 listopada 2017 r. (2017/2018) — w przypadku czterech 
oddziałów na ogółem 51 (8%)28. 

— Zajęcia z matematyki były planowane i realizowane po piątej godzinie lekcyjnej: 
w planie obowiązującym od lutego do kwietnia 2017 r. (2016/2017) stwierdzono 
to w przypadku 28 na ogółem 50 oddziałów klasowych, tj. 56%29; w planie 
od 4 września do 7 listopada 2017 r. (2017/2018) — w przypadku 30 oddziałów 
na ogółem 51 oddziałów, tj. 58,7%30. 

—  Zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia uwzględniały podobną liczbę godzin 
lekcyjnych. Prawie wszystkie lekcje zaczynały się o 8.00, a kończyły o 15.15; 
w tym okresie było siedem przerw, w tym dwie trwające 5 minut (8.45-8.50, 
14.25-14.30), jedna trwająca 25 minut (po szóstej godzinie lekcyjnej, 13.15-
13.40), pozostałe cztery trwały po dziesięć minut.  

— W badanych tygodniowych planach zajęć zajęcia wymagające koncentracji oraz 
zajęcia niewymagające koncentracji były na ogół rozłożone naprzemiennie  
w ciągu dnia oraz równomiernie w tygodniu. 

Zbadano także tygodniowy rozkład zajęć obowiązujący dla wybranych losowo trzech 
oddziałów w okresie roku szkolnego 2015/2016 (od stycznia do marca 2016 r.). 
W jednym przypadku (oddział 2la) matematyka była realizowana na siódmej 
godzinie lekcyjnej, przerwy lekcyjne były identyczne jak w roku szkolnym 2017/2018, 
nie było przypadków kumulowania zajęć z matematyki z innymi zajęciami 
z przedmiotów ścisłych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 216-252, 301-303, 384) 

1.5. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018, według szkolnych zestawów 
programów nauczania, w Zespole Szkół obowiązywały następujące programy 
nauczania matematyki: w technikum i liceum ogólnokształcącym (w zakresie 
podstawowym i rozszerzonym) — Matematyka. Program nauczania matematyki 
dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą  (autor Dorota Ponczek); 
w zasadniczej szkole zawodowej (w roku szkolnym 2017/2018 branżowej I stopnia) 
— Odkrywamy na nowo. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej 

                                                      
27 1lph wtorek (fizyka, matematyka, matematyka, od 6 do 8 godziny lekcyjnej), 2lb wtorek (chemia, matematyka, 
chemia, od 1 do 3), 2lph wtorek (matematyka, matematyka, matematyka, geografia, od 1 do 4, grupa), 2ls 
wtorek (biologia, biologia, matematyka, od 2 do 4), 1tb czwartek (informatyka, matematyka, matematyka, od 1 
do 3), 4te środa (matematyka, matematyka, matematyka, od 3 do 5), 1ti czwartek (biologia/fizyka, matematyka, 
geografia, od 1 do 3), 1tgh poniedziałek (matematyka, matematyka, biologia, od 1 do 3), 4tg czwartek (chemia, 
matematyka, chemia, od 4 do 6), 4tf czwartek (matematyka, chemia, matematyka, od 4 do 6), 1b środa (biologia, 
matematyka, chemia, od 4 do 6), 1h środa (biologia, matematyka, chemia, od 4 do 6),  4tbm poniedziałek 
(fizyka, fizyka, matematyka, od 2 do 4).  
28 2ls poniedziałek (geografia, matematyka, biologia, od 3 do 5 godziny lekcyjnej), 2lb środa (matematyka, 
matematyka, biologia, od 4 do 6 godziny lekcyjnej), 3ls piątek (geografia, matematyka, biologia, od 5 do 7), 1tl 
wtorek (matematyka, geografia, chemia, od 1 do 3).  
29 3la (poniedziałek, 7 godzina zajęć), 2la (wtorek 8 i piątek 7), 1lph (wtorek 7 i 8, czwartek 7), 1ls (wtorek 6, 
czwartek 8), 1lbs (środa 6), 1ts (poniedziałek 8, piątek 6), 2ts (piątek 6), 2lph (poniedziałek 6, środa 7), 1te 
(czwartek 6, środa 8), 2te (piątek 6, poniedziałek 8), 3 ts (wtorek 6), 4ts (poniedziałek 7, wtorek 6, czwartek 7, 
piątek 7), 1tb (środa 7), 3te (wtorek 7), 1ti (poniedziałek 6, wtorek 8), 2ti (środa 6, czwartek 6, wtorek 7), 4tbm 
(wtorek 6, środa 6, czwartek 7 i 8),  3ti (czwartek 6, 2tg piątek 6), 3th (wtorek 7), 3tg (środa 7), 4tg (poniedziałek 
6, wtorek 6, czwartek 7), 3tf (wtorek 7, środa 7), 1tf (poniedziałek 6), 4tf (poniedziałek 6, czwartek 6, piątek 7), 
3gb (piątek 7), 2O (poniedziałek 7), 3se (piątek 7), 2th (poniedziałek 8). 
30 1ls (środa 6), 1la (wtorek 6), 2la (czwartek 7), 2ls (środa 7 i 8), 2lph (wtorek 6, czwartek 6), 3ls (poniedziałek 6, 
piątek 6), 1ts (poniedziałek 6, wtorek 6), 1ti (poniedziałek 6), 1te (poniedziałek 6, wtorek 6), 1tgh (środa 6, piątek 
6), 1tf (czwartek 6, piątek 7), 1tl (środa 6, piątek 7), 2ts (wtorek 8, piątek 6), 2tb (piątek 6), 2tf (czwartek 7), 2ti 
(czwartek 6), 3tg (wtorek 8), 3teh (środa 8, piątek 8), 4tbm (wtorek 7, środa 7), 3tb (piątek 7), 4tg (poniedziałek 
6), 4ts (poniedziałek 6, piątek 6), 1bb (poniedziałek 8), 4tf (czwartek 7), 1s (poniedziałek 7), 1be (wtorek 7), 2e 
(poniedziałek 7), 3seb (wtorek 6, środa 7), 3bb (piątek 7), 1O (czwartek 7). 
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(autorzy: Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, 
Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 149-159) 

Oględziny pięciu prowadzonych lekcji z matematyki31 wykazały m.in., że nauczyciele 
realizowali przyjęte programy nauczania z matematyki. Lekcje odbywały się 
w pracowniach matematycznych, a w klasach panowały odpowiednie warunki 
higieniczno-sanitarne. Nauczyciele podawali uczniom tematy i zakres 
wprowadzanego materiału, sprawdzali i oceniali pracę domową uczniów, 
indywidualizowali sposób nauczania, angażowali wszystkich uczniów, podsumowali 
lekcje, zadali pracę domową utrwalającą nowe treści poznane na lekcji, korzystali 
z pomocy dydaktycznych. Uczniowie byli aktywni podczas lekcji i mogli dokonać 
samooceny swojej pracy. Podczas jednej z obserwowanych lekcji 
stosowano metodę pracy zespołowej (w czterech nie stosowano). Nauczyciele nie 
korzystali z technologii informacyjno-komunikacyjnych podczas lekcji oraz nie 
wykorzystywali e-podręczników do matematyki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 310-322, 344-346, 370-383) 

1.6. W Zespole prowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki m.in. w formie zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów i zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. 

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 prowadzono zajęcia pozalekcyjne 
rozwijające zainteresowania z matematyki.  

W roku szkolnym 2015/2016 oraz 2017/2018 jedna z nauczycielek prowadziła 
zajęcia w klasach maturalnych technikum w wymiarze dwóch godzin tygodniowo dla 
grupy liczącej od 19 do 25 uczniów. Inna nauczycielka w roku szkolnym 2016/2017 
prowadziła zajęcia rozwijające zainteresowania z matematyki dla uczniów technikum 
w wymiarze łącznym 13 godzin dla grupy liczącej od 17 do 23 uczniów (spośród 597 
uczniów technikum), a w 2017/2018 realizowała zajęcia w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo. 

Od maja 2017 r. (rok szkolny 2016/2017) do czerwca 2018 r. (2017/2018),  
w wymiarze jednej godziny tygodniowo (w łącznym wymiarze 40 godzin), 
realizowany był program autorski opracowany przez dwie nauczycielki matematyki 
w Zespole pn. „Rozwijanie zdolności matematycznych w klasach politechnicznych". 
Program matematyki w zakresie rozszerzonym realizowany był w formie zajęć 
nadobowiązkowych dla uczniów liceum ogólnokształcącego z klas politechnicznych, 
którzy chcieliby rozwijać swe zdolności matematyczne. W zajęciach uczestniczyło 
13 uczniów (spośród odpowiednio w ww. latach szkolnych 218 i 251 uczniów 
liceum). 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 143, 145, 172-184, 188) 

W obowiązujących w okresie kontroli trzech kolejnych statutach32 określono formy 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Zespół oraz zadania 
zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (§ 9, § 9a, § 10, § 43a statutów).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 354-369) 

Według danych Zespołu, zajęcia dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki 
obejmowały zajęcia przygotowujące do matury i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. 

                                                      
31 W tym trzech w liceum ogólnokształcącym, jednej w zasadniczej szkole zawodowej i jednej w technikum. 
32 Według stanu na 28 sierpnia 2015 r., 30 sierpnia 2016 r. i 14 marca 2017 r. 
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Zajęcia te prowadziło łącznie w okresie lat szkolnych 2014/2015-2017/2018 
jedenastu nauczycieli.   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadziło łącznie ośmiu nauczycieli: w roku 
szkolnym 2014/2015  —  czworo nauczycieli w wymiarze łącznym około  88 godzin, 
w których uczestniczyło w sumie około 26 uczniów; w 2015/2016 sześcioro 
nauczycieli w łącznym wymiarze 86 godzin, w których uczestniczyło 84; 
w 2016/2017 sześcioro nauczycieli w łącznym wymiarze około 100 godzin, 
w których uczestniczyło 67 uczniów. 

W każdym roku szkolnym w latach 2014/2015-2016/2017 prowadzono zajęcia 
przygotowujące do egzaminu maturalnego (ogółem w badanym okresie dziewięciu 
nauczycieli, w wymiarze godzin rocznie od dziewięciu do 30, średnia liczba uczniów 
na zajęciach od trzech do 30). W roku szkolnym 2014/2015 zorganizowano dla 
ośmioosobowej grupy uczniów technikum dodatkowe zajęcia przygotowujące 
do egzaminu maturalnego z matematyki w ramach projektu dofinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej pt. „Nowoczesna edukacja zawodowa — gwarancją 
sukcesu”. Zajęcia zrealizowano w wymiarze 60 godzin. Wszyscy zapisani na zajęcia 
uczniowie uczestniczyli w zajęciach i ukończyli cały kurs. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-189, 347-350, 418) 

W wyniku badania dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć pozalekcyjnych33 
przez trzech nauczycieli matematyki w okresie lat szkolnych 2015/2016-2016/2017 
stwierdzono, że potwierdzili oni realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 
przygotowujących do matury, zajęć rozwijających zdolności matematyczne 
i zainteresowania oraz konsultacji (jeden nauczyciel w roku szkolnym 2016/2017 
nie określił formy prowadzenia 22 zajęć). Liczba uczniów obecnych na zajęciach 
wynosiła od jednego do ponad dwudziestu. Stwierdzono, że dwie nauczycielki 
prowadziły zajęcia wyrównawcze w łącznym wymiarze 5 godzin w 2015/2015 i 38 
godzin w 2016/2017 (jedna) oraz 27 godzin w 2015/2015 i jednej godziny 
w 2016/2017 (druga); trzeci nauczyciel nie prowadził zajęć wyrównawczych. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 72-85, 89-90) 

Liczba uczniów niepromowanych i powtarzających klasę z powodu matematyki 
w Zespole (w trzech typach szkół: LO, T, ZSZ) wynosiła w roku szkolnym 2014/2015 
— 55 (w tym 15 LO, 24 T, 16 ZSZ), 2015/2016 — 37 (w tym 8 LO, 24 T, 5 ZSZ), 
2016/2017 — 25 (w tym 7 LO, 15 T, 3 ZSZ), a liczba uczniów nieklasyfikowanych 
z matematyki: w roku szkolnym 2014/2015 — trzech (w tym jeden T, dwóch ZSZ), 
2015/2016 — jeden (ZSZ), 2016/2017 — jeden (ZSZ).  

Liczba uczniów niepromowanych i powtarzających klasę z powodu matematyki 
w Zespole (w trzech typach szkół: LO, T, ZSZ) stanowiła w badanych trzech latach 
szkolnych odpowiednio 84,6%, 58,7%, 54,3% ogółu uczniów niepromowanych 
i powtarzających klasę w tych latach, a liczba uczniów nieklasyfikowanych 
z matematyki odpowiednio 42,8%, 25%, 25% ogółu uczniów nieklasyfikowanych.  

Dyrektor wyjaśniła, że prawie wszyscy uczniowie, którzy nie otrzymali promocji 
z matematyki, uzyskali na koniec roku więcej niż jedną ocenę niedostateczną. 
Część uczniów podjęła decyzję o powtarzaniu klasy, część o zmianie typu szkoły 
lub o rezygnacji z dalszego kształcenia. Większość uczniów, zmieniając typ szkoły,  
podjęło dalszą naukę w zasadniczej szkole zawodowej, co według niej, okazało się 

                                                      
33 W tym zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach jednej godziny zajęć w tygodniu (tzw. „19 godziny”) 
zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189, 
ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2016 r. (dalej: Karta Nauczyciela). 
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trafną decyzją, bo uczniowie ci dobrze radzili sobie w zasadniczej szkole 
zawodowej. 

W ramach wsparcia w procesie nauczania nauczyciele matematyki m.in. w trakcie 
prowadzenia zajęć dostosowywali stopień trudności zadań do możliwości ucznia,  
różnicowali zadawaną pracę domową, stwarzali uczniom możliwości poprawienia 
oceny niedostatecznej, a w szczególności oferowali dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze, których harmonogram podawali do wiadomości uczniów.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 147, 413-415) 

Zajęcia z matematyki dla uczniów z uzdolnieniami realizowane były w roku szkolnym 
2016/2017 przez jednego nauczyciela w wymiarze 11 godzin dla trzech uczniów 
oraz w roku szkolnym 2017/2018 przez jednego nauczyciela w ramach koła 
matematycznego w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla pięciu uczniów. 

W roku szkolnym 2015/2016 11 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem, w tym 
czterech uczniów z liceum i siedmiu z technikum. Stypendia Prezesa Rady 
Ministrów otrzymały dwie uczennice, jedna z liceum, a druga z technikum. 

W trakcie bieżącej pracy nauczyciele indywidualizowali pracę z uczniami 
uzdolnionymi m.in. poprzez przygotowanie dodatkowych zadań do rozwiązania 
w trakcie lekcji, przygotowanie zadań problemowych, różnicowanie zadań 
domowych, stwarzanie możliwości wykorzystania wiedzy poprzez udział 
w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych34. 

W Zespole nie było uczniów, którym w okresie objętym kontrolą zezwolono 
na indywidualny program nauki z matematyki lub indywidualny tok nauki. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 189, 323-324, 413-415) 

W Zespole zajęcia pozalekcyjne z matematyki (w tym dydaktyczno-wyrównawcze) 
nie były finansowane przez organ prowadzący. Nauczyciele realizowali je w ramach 
godzin wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela35 i nie otrzymywali odrębnego 
wynagrodzenia z tytułu prowadzenia tych zajęć. W związku z przygotowaniem, 
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu, arkusza organizacji Zespołu na rok 
2016/2017, dyrektor Zespołu36 poinformowała Zarząd Powiatu w Radzyniu 
Podlaskim, że w ogólnej liczbie godzin zajęć edukacyjnych, finansowanych 
ze środków przydzielonych przez organ prowadzący, uwzględniono zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze w wymiarze 36 godzin tygodniowo (2 etaty) oraz zajęcia 
rozwijające zainteresowania w wymiarze 45 godzin tygodniowo (2,5 etatu), jednak  
Zarząd nie wyraził zgody na prowadzenie wskazanych zajęć w ramach tych środków 
finansowych. Według dyrektor Zespołu, w sytuacji braku finansowania tych zajęć 
przez organ prowadzący, ich realizacja była jedynie możliwa w ramach zajęć 
przewidzianych w 42 ust. 2 Karty Nauczyciela. Dyrektor podała, że w roku szkolnym 
2017/2018 nauczyciele społecznie prowadzą zajęcia pozalekcyjne. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 160-162, 334) 

1.7. W badanym okresie w Zespole wystąpiła potrzeba uwzględnienia w kształceniu 
zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych 
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne  w odniesieniu do: pięciu uczniów 
w roku szkolnym 2014/2015, czterech uczniów w 2015/2016, pięciu w 2016/2017 

                                                      
34 Na przykład prowadzenie zajęć z matematyki w klasach gimnazjalnych. 
35 W tym zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach jednej godziny zajęć w tygodniu (tzw. „19 godziny”) 
zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b Karty Nauczyciela, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 sierpnia 2016 r. 
36 W piśmie z dnia 5 maja 2016 r. 
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i dziewięciu w 2017/2018. Badanie 10 orzeczeń wykazało, że zespoły orzekające 
w zaleceniach określiły formy pomocy, które na ogół bezpośrednio nie odnosiły się 
do zajęć związanych z matematyką, ale, ze względu na zindywidualizowany 
charakter wskazań dotyczących zaleconego sposobu i metod prowadzenia zajęć 
przez nauczycieli, miały zastosowanie także na tych zajęciach37. W niektórych 
przypadkach zalecenia miały bezpośredni związek z nauczaniem podczas zajęć 
matematyki38. 

W Zespole formy udzielonej pomocy uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego polegały na: dostosowaniu wymagań edukacyjnych 
do zaleceń zawartych w orzeczeniu poradni w stosunku do ucznia w ramach 
każdego przedmiotu w bieżącej pracy nauczyciela, prowadzeniu dla uczniów zajęć 
rewalidacyjnych (w badanej próbie 10 uczniów w ośmiu przypadkach w wymiarze 
dwóch godzin tygodniowo), poradnictwie pedagoga szkolnego i prowadzeniu zajęć 
z doradztwa zawodowego. 

Według obowiązujących w Zespole procedur, po dostarczeniu przez rodziców  
orzeczenia, zespół nauczycieli uczących danego ucznia zapoznawał się z diagnozą 
i zaleceniami, a nauczyciele w formie pisemnej przygotowali opracowania dotyczące 
dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb psychofizycznych 
uczniów. W badanych 10 przypadkach od daty zebrania zespołu nauczycieli 
i poinformowania ich o zaleceniach minęło na ogół od czterech do sześciu dni, 
w skrajnym jednym przypadku 14 dni. Uczniowie ci w szczególności otrzymali, 
w zakresie matematyki, pomoc w ramach bieżącej pracy podczas zajęć nauczycieli 
(zgodnie z zaleceniami orzeczenia) oraz doraźną poza lekcjami. Według dyrekcji 
Zespołu jednym z efektów udzielonej pomocy było systematyczne uzyskiwanie 
przez uczniów promocji do klasy programowo wyższej bez egzaminów 
poprawkowych (czworo z dziesięciu) oraz uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej (czworo). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 97-103, 326-331) 

1.8. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie technikum uczestniczyli w olimpiadzie 
statystycznej, obejmującej wiedzę z matematyki, geografii i ekonomii. Uczennica 
klasy IV technikum na etapie centralnym uzyskała tytuł finalisty. W roku szkolnym 
2015/2016 20 uczniów wzięło udział w międzynarodowym konkursie 
matematycznym „Pangea” (jeden finalista). W 2016/2017 uczniowie wzięli udział 
m.in. w konkursie Matematyka w technice dla technika (poziom województwa, 10 
uczestników z Zespołu). Uczniowie wzięli udział i osiągnęli sukcesy także w innych 
konkursach (m.in. Euklides matematyczny, powiatowy konkurs matematyczny 
ILORaZ, powiatowy konkurs matematyczny „Logika młodego matematyka”, konkurs 
wiedzy o życiu i działalności naukowej profesora Stefana Banacha). 

Uczniowie Zespołu nie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez kuratorów 
oświaty. 

                                                      
37 Np. w orzeczeniu nr PPP-430-7/16/17: „wydłużać czas pracy podczas sprawdzianów, prac klasowych, 
odpowiedzi ustnych”, w orzeczeniu nr PPP-I-12/12/13: „przeprowadzanie krótszych sesji ćwiczeniowych 
z wykorzystaniem różnorodnych pomocy w celu zapobiegania zmęczeniu”. 
38 Np. w orzeczeniu nr PPP-430-1/14/15 podano, że w obszarze edukacji matematyczno-przyrodniczej należy 
zwracać szczególną uwagę na eksperymenty, obserwacje i doświadczenia, które dają możliwość odkrywania 
związków między pojęciami i faktami, kształtują postawę poszukującą oraz pozwalają rozwijać podstawowe 
procesy psychiczne, w tym myślenie logiczne, przyczynowo-skutkowe, a w orzeczeniu nr PPP-I-445/29/12/13: 
„rozumowanie matematyczne i układanie równań do rozwiązywanych zadań tekstowych należy wspomagać 
materiałami graficznymi”. 
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Uczniowie, którzy przygotowywali się do konkursów, uczestniczyli w konsultacjach 
indywidualnych i grupowych, podczas których uzyskiwali merytoryczną pomoc przy 
rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności. Nauczyciele analizowali 
wraz z uczniami zagadnienia obejmujące dany konkurs i wyjaśniali uczniom 
poszczególne zagadnienia zawarte w wymaganiach konkursu. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 146, 189-190, 414-415) 

1.9. Szkolne programy nauczania zostały dopuszczone do użytku szkolnego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zostały pozytywnie zaopiniowane przez zespół przedmiotów matematyczno-
przyrodniczo-informatycznych, następnie został sporządzony wniosek do dyrektora 
o dopuszczenie programu nauczania i na radzie pedagogicznej dyrektor 
po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, stosowną uchwałą wprowadził program 
nauczania do szkolnego zestawu. Na etapie dopuszczenia nie modyfikowano 
przyjętych programów nauczania przygotowanych przez wydawnictwa oświatowe. 
Dostosowywanie programów nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, 
dla których były przeznaczone, odbywało się na poziomie przygotowania rozkładów 
materiału przez nauczycieli i w zespole przedmiotów matematyczno-przyrodniczo-
informatycznych. Dotyczyło głównie form i metod pracy z uczniem. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 130, 144-145, 342, 415-416) 

1.10. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 
2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych39 minimalny 
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z matematyki w trzyletnim 
okresie nauczania w liceum ogólnokształcącym (według załącznika nr 7 
do rozporządzenia) w przypadku realizacji na poziomie podstawowym wynosił 
300 godzin, a rozszerzonym — dodatkowo 180 godzin. W zasadniczej szkole 
zawodowej (według załącznika nr 6) wymiar ten w trzyletnim okresie nauczania 
wynosił 130 godzin. 

Oddziały klasowe w wybranej losowo próbie pięciu oddziałów klasowych liceum 
ogólnokształcącego (1la, 1lbs40) i zasadniczej szkoły zawodowej (1bb, 1gb, 1se41) 
w roku szkolnym 2014/2015, które rozpoczęły kształcenie w tym roku szkolnym 
zrealizowały cały cykl kształcenia w wymaganym minimalnym wymiarze godzin 
zajęć z matematyki, tj. 300 godzin dla liceum ogólnokształcącego (1la, 1lbs)42 
oraz 130 godzin dla zasadniczej szkoły zawodowej (1bb, 1gb, 1se). 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 385) 

1.11. W wyniku badania zapisów tematów lekcji w pięciu dziennikach lekcyjnych 
oddziałów klasowych 1la, 1lbs, 1bb, 1gb, 1se w wybranych latach szkolnych 
stwierdzono, że w oddziałach tych realizowano treści zawarte w przyjętych 
programach nauczania matematyki. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 133-134, 385-386) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

                                                      
39 Dz. U. z 2012 r. poz. 204, ze zm. 
40 1la — oddział łączony o profilu humanistycznym i prawno-administracyjnym, 1lbs — oddział łączony o profilu 
biologiczno-medycznym i sportowym. 
41 1bb — kształcenie w zawodzie ślusarz, 1gb — kształcenie w zawodzie stolarz i kucharz, 1se — kształcenie 
w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik. 
42 W oddziałach tych realizowano kształcenie matematyki na poziomie podstawowym. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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1. W przypadku 18 spośród 38 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
z matematyki w roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych przez jednego nauczyciela 
matematyki oraz 18 spośród 27 godzin tych zajęć w 2015/2016 i jednej godziny 
zajęć w 2016/2017 prowadzonych przez drugiego nauczyciela matematyki, liczba 
uczestników zajęć przekraczała liczbę ośmiu uczniów i wynosiła maksymalnie 
odpowiednio 14, 23 i 16 uczniów. Stanowiło to naruszenie § 10 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach 
i placówkach43. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła m.in., że zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze 
z matematyki realizowane były w ramach art. 42 Karty Nauczyciela. Nauczyciele nie 
uzyskiwali za przeprowadzenie tych zajęć wynagrodzenia44. Każdy z nauczycieli 
matematyki uczył średnio w sześciu klasach i gdyby nauczyciel chciał prowadzić 
zajęcia w grupach liczących maksymalnie osiem osób, to biorąc pod uwagę wyniki 
z matematyki, jakie uczniowie uzyskali w gimnazjum i jakie osiągali w szkole 
ponadgimnazjalnej, powinien realizować zajęcia dla każdej klasy odrębnie 
i dodatkowo prowadzić kilka godzin zajęć rozwijających zainteresowania45. Drugim 
powodem były utrudnienia, spowodowane brakiem połączeń komunikacyjnych 
do miejsca zamieszkania uczniów w godzinach popołudniowych46, przez 
co większość z nich mogła uczestniczyć w zajęciach dodatkowych realizowanych 
do godz. 15.15. Biorąc powyższe pod uwagę, dyrekcja uznała, że lepszym 
rozwiązaniem jest prowadzenie zajęć dydaktyczno–wyrównawczych dla większej 
liczby chętnych uczniów, niż ograniczyć liczbę do ośmiu uczestników, tym samym 
wykluczając część uczniów z udziału w zajęciach w jedynym dla nich dogodnym 
terminie. Podała, że trudno byłoby uzasadnić decyzję rodzicom uczniów, którzy nie 
mogliby z tego powodu uczestniczyć w zajęciach dodatkowych z matematyki i tym 
samym byliby pozbawieni wsparcia ze strony szkoły.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 72-85, 89-90, 438-439) 

1. W tygodniowych rozkładach zajęć obowiązujących w Zespole stwierdzono przypadki 
organizacji zajęć, wpływające w sposób niekorzystny na higienę pracy umysłowej 
uczniów. Polegały one na: rozpoczynaniu zajęć z odchyleniem powyżej jednej 
godziny w tygodniu, kumulowaniu zajęć z matematyki z innymi zajęciami 
z przedmiotów ścisłych, ustaleniu przerw krótszych niż 10 minut, realizowaniu zajęć 
z matematyki na końcowych godzinach lekcyjnych (szóstej, siódmej i ósmej). 
W szczególności realizowanie zajęć z matematyki na końcowych godzinach 
lekcyjnych miało dużą skalę (56% oddziałów klasowych w roku szkolnym 2016/2017 
w badanym okresie od lutego do kwietnia 2017 r., 58,7% w 2017/2018 w badanym 
okresie od września do listopada 2017 r.). 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że tygodniowy plan zajęć obarczony jest wieloma 
ograniczeniami, do których m.in. zaliczyła: dużą liczbę uczniów i oddziałów 
klasowych, oddziały łączone, konieczność podziału na grupy na niektórych 
zajęciach, konieczność przestrzegania planów nauczania47, dużą liczbę nauczycieli 
                                                      
43 Dz. U. z 2013 r. poz. 532, ze zm. 
44 Dyrektor ubiegała się o finansowanie zajęć dodatkowych, ale nie otrzymała zgody od organu prowadzącego. 
45 Ogółem to dla nauczyciela minimalnie osiem godzin dodatkowych zajęć w tygodniu. 
46 Dyrektor Zespołu nadmieniła, że wielokrotnie przeprowadziła rozmowy, zarówno z przedstawicielem firmy 
transportowej, jak i przedstawicielem organu prowadzącego, na temat wprowadzenia większej liczby połączeń 
komunikacyjnych pomiędzy Radzyniem Podlaskim i miejscowościami położonymi na terenie Powiatu 
Radzyńskiego. Rozmowy te nie przyniosły jednak spodziewanych efektów.  
47 Utrudnia to w szczególności organizację nauczania w technikach, ze względu na konieczność zakończenia 
kształcenia przedmiotów zawodowych w klasach maturalnych w pierwszym semestrze (w związku z egzaminem 
zawodowym). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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(104), z których część pracuje w szkole dla dorosłych w soboty i niedziele 
(w związku z czym muszą mieć dzień wolny w tygodniu), a część prowadzi 
nauczanie indywidualne, ograniczoną liczbę sal lekcyjnych (46). Z powodu tych 
ograniczeń zdarzają się przypadki niezachowania warunków do higienicznej pracy 
umysłowej uczniów. Poinformowała, że Zespół stara się, aby uczniowie kończyli 
zajęcia po ośmiu lekcjach, tj. 15:15, ponieważ mają problem z powrotem do domu, 
w związku z rozkładem jazdy komunikacji publicznej. Próby negocjacji zmiany 
rozkładu jazdy z przewoźnikami nie przyniosły rezultatu. Dwie przerwy zostały 
ustalone jako pięciominutowe, aby lekcje kończyły się o 15:15, natomiast przerwa 
13:15–13:40 to przerwa obiadowa. 

Uwzględniając wyjaśnienia, w związku z § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach48, NIK zwraca uwagę 
na potrzebę ograniczania w tygodniowych rozkładach zajęć organizacji zajęć 
wpływającej w sposób niekorzystny na higienę pracy umysłowej uczniów.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 216-252, 404-406) 

2. Warunki lokalowe Szkoły utrudniały nauczycielom realizację podstawy programowej 
i przyjętych w szkole programów nauczania z matematyki. 

W roku szkolnym 2017/2018 w 16 oddziałach klasowych49, spośród łącznej liczby 48 
oddziałów w Zespole realizujących zajęcia w siedzibie Zespołu (33,3%), nie 
realizowano zajęć z matematyki w żadnej z czterech pracowni matematycznych, 
wyposażonych w pomoce dydaktyczne do nauczania tego przedmiotu. 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że w Zespole znajdują się cztery pracownie matematyczne. 
Przy pełnym obłożeniu pracowni50 możliwa liczba godzin do zrealizowania w tych 
pracowniach to 160, a liczba godzin matematyki to 178. Ponieważ łączna liczba 
godzin z matematyki jest większa, zajęcia odbywają się w innych pracowniach. 
Nadmieniła, że większość młodzieży dojeżdża z terenu powiatu, w związku z czym 
problemem jest rozkład jazdy komunikacji publicznej. Autobusy powrotne do domu 
odjeżdżają po ósmej lekcji, dlatego plan zajęć większości klas zamyka się w ośmiu 
godzinach lekcyjnych. 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego szkoła 
w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania 
z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem. Zdaniem NIK, dyrekcja 
Zespołu, we współpracy z organem prowadzącym, powinna podejmować działania 
mające na celu zapewnienie uczniom, podczas możliwie jak największej liczby zajęć 
z matematyki, możliwości kształcenia w pracowniach matematycznych 
wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 104-134) 

3. W Zespole nie stosowano w nauczaniu matematyki technologii informacyjno-
komunikacyjnych w sposób wystarczający do pełnej realizacji wskazań, zawartych 
w stosowanych programach nauczania. Wynikało to z braków w wyposażeniu 
Zespołu w pomoce dydaktyczne z zakresu technologii informacyjno-
komunikacyjnych do nauczania matematyki oraz niezorganizowania części zajęć 

                                                      
48 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69. Zgodnie z § 2 dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 
w szkole, § 4 ww. rozporządzenia stanowi, że plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych powinien uwzględniać 
potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 
49 1la, 2ls, 3lb, 2tf, 2tgh,2ts, 3ti, 3tf, 4te, 1s, 1gh, 1be, 2s, 2bh, 2g, 3gh. 
50 Cztery pracownie x pięć dni x osiem godzin. 
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z matematyki w pracowniach komputerowych umożliwiających pracę każdego 
ucznia z komputerem. 

W obowiązującym w technikum i liceum ogólnokształcącym  programie nauczania 
uwzględniono zastosowanie nowoczesnych technologii (m.in. komputera, tablicy 
multimedialnej), wykorzystywanie urządzeń technicznych (m.in. typu komputer) 
i technik informacyjnych, a wśród osiągnięć koniecznych ucznia (zarówno 
dla zakresu podstawowego, jak i zakresu podstawowego i rozszerzonego) podano, 
że powinien on wykorzystywać w różnych sytuacjach urządzenia techniczne, takie 
jak m.in. komputer51. W programie nauczania w zasadniczej szkole zawodowej 
przewidziano rozwijanie  umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami 
do wymiany informacji52. 

Sale dydaktyczne, w których nauczana była matematyka, nie były w pełni 
wyposażone w pomoce dydaktyczne umożliwiające wykorzystanie przez 
nauczycieli, podczas zajęć, technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy 
z uczniami53. Organizacja zajęć nie umożliwiała uczniom korzystania z komputerów 
(przez każdego z uczniów), ponieważ żadne zajęcia matematyki w Zespole nie były 
realizowane w pracowniach informatycznych. Według dyrektor Zespołu, nie było 
możliwości organizowania zajęć matematyki w pracowniach informatycznych, 
ponieważ sale te były w pełni „obłożone” ze względu na fakt, że odbywały się w nich 
zajęcia z informatyki i przedmiotów zawodowych54.  

Dyrektor wyjaśniła, że stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w nauczaniu matematyki było realizowane w miarę potrzeb, poprzez doraźne 
organizowanie zajęć w pracowni informatycznej w formie „zamiany” sal między 
nauczycielami matematyki a nauczycielami przedmiotów zawodowych 
i informatycznych, a także w ramach współpracy interdyscyplinarnej55. 

NIK zauważa, że nauczyciele matematyki posiadali przygotowanie do stosowania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. Zdaniem NIK, dyrekcja 
Zespołu powinna zwrócić większą uwagę na planowe wykorzystywanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w organizacji zajęć z matematyki.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 305-309, 333, 351-353, 392, 435-436) 

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu oraz uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego, 
mających związek z potrzebami Zespołu. Warunki lokalowe sal lekcyjnych, 
w których nauczano matematyki, zapewniały bezpieczeństwo. Oferta zajęć 
pozalekcyjnych z matematyki była dostosowana do potrzeb uczniów. Warunki 

                                                      
51 Strony 15, 19, 51 i 52 programu nauczania. 
52 Strony 5 i 26 programu nauczania. 
53 W pracowniach matematycznych uczniowie nie posiadali dostępu do komputerów, komputer posiadał jedynie 
nauczyciel w pracowni, żadna z pracowni nie posiadała tablicy interaktywnej podłączanej do komputera, 
drukarki, zainstalowanego na komputerze nauczyciela e-podręcznika, gier komputerowych i programów 
multimedialnych do nauki matematyki. Inne sale dydaktyczne nie posiadały także takich pomocy. 
54 Podczas których wymagane jest specjalistyczne oprogramowanie. Dyrektor wskazała także, że organizacja 
zajęć matematyki w pracowniach informatycznych wynika ze zbyt małej liczby pracowni komputerowych, zbyt 
małej liczby komputerów w pracowniach, a także braku autobusu powrotnego dla uczniów po godzinie 15.15 
i dużej liczebności uczniów w niektórych oddziałach. 
55 Nauczyciele matematyki zwracali się z prośbą do nauczycieli informatyki, by na swoich lekcjach pokazywali 
zastosowania technologii informatycznej w matematyce, np. przy rysowaniu wykresów funkcji. 
56 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie 
oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się 
ocenę opisową. 

Ocena cząstkowa56 
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lokalowe utrudniały nauczycielom realizację podstawy programowej i przyjętych 
w szkole programów nauczania z matematyki, a także nie zapewniały  
wykorzystania w nauczaniu matematyki technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w sposób w pełni wynikający ze stosowanych programów nauczania. Organizacja 
procesu nauczania nie była w pełni zgodna z zasadami higieny nauczania. 

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki 

2.1. W Zespole rozpoznawano potrzeby uczniów i rodziców w zakresie organizacji 
i procesu nauczania matematyki oraz ewentualnych problemów w nauczaniu 
matematyki m.in. poprzez: diagnozę potrzeb uczniów klas pierwszych (ankieta 
pedagoga szkolnego), sprawdzian diagnozujący w klasach pierwszych 
przeprowadzany we wrześniu danego roku szkolnego, kontrolę wyników nauczania 
(matury próbne), ankietowanie uczniów na temat sposobu prowadzenia lekcji, 
analizę wyników nauczania, analizę świadectw uczniów z gimnazjum, rozmowy 
indywidualne z uczniami, rozmowy z rodzicami.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207) 

2.2. Organizacja pracy Zespołu w obszarze matematyki pod kątem jej usprawnienia 
była analizowana w zakresie: minimalizacji różnic programowych w sytuacji 
przenoszenia się uczniów do innych klas lub typu szkoły; przygotowania materiału 
ćwiczeniowo–diagnostycznego Baza zestawów zadań maturalnych z podziałem 
na działy; ograniczonego dostępu niektórych uczniów do udziału w zajęciach 
pozalekcyjnych; niewypracowania metod nauczania-uczenia się przez nauczycieli 
rozpoczynających pracę w Zespole; wypracowania jednakowej siatki godzin dla 
poszczególnych typów szkół z uwzględnieniem realizacji rozszerzenia w klasie 
pierwszej; wprowadzenia zmian w planach nauczania poprzez ujęcie w nich 
dodatkowych zajęć na rozwiązywanie zadań, które sprawiają uczniom problemy. 
W wyniku analizy wskazanych powyżej obszarów sformułowano i zrealizowano 
wnioski: nauczyciele matematyki opracowali jednakowe plany nauczania 
do poszczególnych klas; zebrali zadania z podziałem na działy i wydali zbiór zadań 
matematycznych;  wprowadzili (niektórzy) możliwość uczestnictwa w zajęciach 
pozalekcyjnych również w soboty; zapraszali (nauczyciele z dłuższym stażem) 
młodszych nauczycieli do obserwacji zajęć z matematyki; opracowali jednakowe 
siatki godzin z uwzględnieniem realizacji rozszerzenia w klasie pierwszej 
oraz uwzględnili w planach nauczania zajęcia poświęcone na rozwiązywanie zadań, 
z którymi uczniowie mieli najwięcej problemów. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207) 

2.3. W Zespole monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki m.in. poprzez: 
analizę wyników nauczania po pierwszym półroczu i na koniec roku szkolnego, 
sprawdzian „rok przed maturą”, matury próbne, matury, sprawdzian 
tzw. „dyrektorski”, ewaluację wewnętrzną, obserwacje zajęć.   

Wnioski z monitorowania, które zrealizowano lub realizowano, m.in. dotyczyły: 
uwzględniania przez nauczycieli w planach nauczania treści, które były objęte 
sprawdzianem na tzw. „wejście” oraz dodatkowych lekcji na rozwiązywanie zadań, 
które sprawiają uczniom problemy; przygotowania dodatkowych ćwiczeń z zakresu 
materiału, z którym uczniowie radzą sobie najsłabiej57; monitorowania nieobecności 
uczniów na lekcjach; powtarzania materiału z poprzednich klas po realizacji 
zagadnień zawartych w podstawie programowej; wspomagania uczniów mających 

                                                      
57 Działania na ułamkach, potęgach i pierwiastkach, obliczanie pola powierzchni i objętości brył, zapis układu 
równań do zadania tekstowego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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problemy w nauce, szczególnie poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz 
 konsultacji indywidualnych. 

Wnioski, które były realizowane przez nauczycieli w różnym stopniu, m.in. dotyczyły: 
bieżącego informowania rodziców o postępach uczniów w nauce i zachowaniu; 
prowadzenia dla uczniów klas pierwszych zajęć wyrównawczych; zwiększenia liczby 
zadań maturalnych rozwiązywanych samodzielnie przez uczniów w domu; 
rozwiązywania podczas zajęć z matematyki przykładowych arkuszy maturalnych; 
poświęcenia dodatkowo od dwóch do trzech lekcji na rozwiązywanie zadań 
z dowodzenia; zapoznania uczniów ze strategiami rozwiązywania zadań 
zamkniętych; indywidualnych konsultacji z uczniem potrzebującym dodatkowego 
wytłumaczenia poszczególnych zagadnień; przygotowania dodatkowych zestawów 
ćwiczeniowych, uwzględniających te zadania, z którymi uczniowie mieli największe 
problemy do samodzielnej pracy w domu; zwiększenia poziomu motywacji 
uczniów58.  

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207) 

W latach 2014/2015-2016/2017 nie było w szkołach dla młodzieży, wchodzących 
w skład Zespołu, uczniów z oceną celującą z matematyki na koniec roku szkolnego 
(nie było także takich uczniów z języka polskiego), a liczba uczniów ze średnią 
powyżej 4,75 z matematyki w okresie trzech ww. lat szkolnych wzrosła (w LO: 4, 5, 
8; w T: 5, 6, 10; w ZSZ: 0, 0, 1). Liczba egzaminów poprawkowych z matematyki 
była na ogół wyższa od liczby egzaminów z języka polskiego (dla trzech typów szkół 
w Zespole odpowiednio w latach: 81 do 42; 54 do 54; 45 do 39)59. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 148) 

Badanie dwóch, wyodrębnionych dla celów kontroli NIK, pięcioosobowych grup 
uczniów, którzy osiągnęli najsłabsze wyniki z matematyki z egzaminu gimnazjalnego 
(grupa A) oraz którzy osiągnęli najlepsze wyniki z tego przedmiotu na egzaminie 
gimnazjalnym (grupa B) z oddziałów klasowych liceum ogólnokształcącego (1la 
i 1lbs), które rozpoczęły kształcenie w roku szkolnym 2014/2015 i zakończyły cykl 
kształcenia, wykazało m.in., że:  

— w grupie A wynik egzaminu gimnazjalnego kształtował się na poziomie od 4% 
do 18%; troje uczniów nie ukończyło kształcenia w oddziale klasowym, do którego 
zostali przyjęci, pozostałych dwóch uczniów (wynik na egzaminie gimnazjalnym 4% 
i 18%) zakończyło kształcenie i przystąpiło do egzaminu maturalnego, uzyskując 
wynik 20% i 28% (nie zdali egzaminu), ich oceny końcoworoczne w każdym 
z badanych lat szkolnych to „dopuszczający”; uczniowie nie brali udziału w zajęciach 
dydaktyczno–wyrównawczych — korzystali z pomocy nauczycieli matematyki 
doraźnie, najczęściej podczas długich przerw; 

— w grupie B wynik egzaminu gimnazjalnego kształtował się na poziomie od 61% 
do 75%; wszyscy uczniowie ukończyli kształcenie w oddziale klasowym, do którego 
zostali przyjęci i przystąpili do matury, uzyskując wynik od 44% do 76%; wyniki 
końcoworoczne czterech uczniów pogarszały się w kolejnych latach szkolnych60; 
jeden uczeń z tej grupy często korzystał z biblioteki szkolnej, wypożyczał zbiory 

                                                      
58 Przeprowadzone zostały szkolenia w tym zakresie w roku szkolnym 2015/2016 „Jak zachęcać uczniów 
do nauki. Skuteczne metody i techniki uczenia się”. 
59 Jedynie w roku szkolnym 2015/2016 w technikum i zasadniczej szkole zawodowej oraz w 2016/2017 
w zasadniczej szkole zawodowej liczba egzaminów poprawkowych z języka polskiego była wyższa 
od matematyki. 
60 Według informacji dyrektor Zespołu przyczyny pogorszenia wyników m.in. wynikały z problemów osobistych 
uczniów, a także braku ich zainteresowania matematyką ze względu na niezwiązane z matematyką planowane 
kierunki studiów. 
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zadań z matematyki, systematycznie konsultował się z nauczycielem i wziął udział 
w konkursie PANGEA.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 387, 392-393, 420, 436-437) 

2.4.1. Średni wynik zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym (po egzaminach poprawkowych) dla oddziałów uczniów liceum 
ogólnokształcącego wynosił w latach 2015, 2016 i 2017: 89,7% (zdało 61 osób z 68 
przystępujących), 90,3% (56 z 62), 71,4% (25 z 35). Wynik dla województwa wynosił 
odpowiednio: 89%, 90%, 90%, zaś dla kraju 90%, 90% i 90%. Wynik oddziałów 
liceum był w 2015 r. nieznacznie wyższy od wyniku dla województwa (o 0,7%) 
i nieznacznie niższy od wyniku w kraju (o 0,3%), w 2016 r. nieznacznie wyższy 
od wyników w województwie i kraju (o 0,3%), zaś w 2017 r. dużo niższy od wyników 
zarówno w województwie, jak i w kraju (o 18,6%). 

W liceum ogólnokształcącym w 2015 r. średni wynik na egzaminie maturalnym 
z matematyki (poziom podstawowy)61 wyniósł 40,1%62 i był niższy od średniego 
wyniku w województwie lubelskim i w kraju odpowiednio o 14% i 15%. W 2016 r. 
wynik w liceum wyniósł 52%63 i był niższy o 9% od wyniku dla województwa i Polski. 
W 2017 r. średni wynik liceum uzyskany z egzaminu wyniósł 38% i był niższy 
od średniej w województwie i kraju o 22%64.  

Dyrektor wyjaśniła m.in., że wynik zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki 
w liceum znacząco obniżył się w roku 2017, ponieważ do egzaminu przystąpili 
uczniowie tylko dwóch klas, które realizowały matematykę na poziomie 
podstawowym, a w poprzednich latach do egzaminu przystępowali także uczniowie 
uczący się matematyki na poziomie rozszerzonym. Na obniżenie wskaźnika 
zdawalności wpłynęły preferencje uczniów oraz ich umiejętności na tzw. „wejściu”. 
Jeden z oddziałów klasowych miał profil humanistyczny i prawno-administracyjny, 
a drugi sportowy i biologiczno-medyczny. Biorąc pod uwagę osiągnięcia uczniów 
na poziomie gimnazjum, w jednym oddziale 81,8% uczniów miało wyniki niskie, 
a 18,2% średnie, zaś w drugim 53,9% wyniki niskie, a 46,2% średnie. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207, 425-431, 433-435) 

2.4.2. Średni wynik zdawalności egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
podstawowym (po egzaminach poprawkowych) dla oddziałów technikum w latach 
2015, 2016 i 2017 wynosił odpowiednio: 93,9% (zdało 92 osób na 98 
przystępujących do egzaminu), 87,1% (101 ze 116), 84,5% (109 ze 129). Wynik dla 
województwa lubelskiego wynosił odpowiednio: 66%, 76%, 77%, zaś dla kraju 73%, 
80% i 79%. Wynik oddziałów technikum był wyższy od średniej w województwie 
lubelskim o odpowiednio 27,88%, 11,1% i 7,5% oraz w kraju o 20,88%, 7,1% i 5,5%. 

W technikum w  2015 r. średni wynik na egzaminie maturalnym z matematyki 
(poziom podstawowy)65 wyniósł 57%66 i był wyższy od średniego wyniku 
w województwie i kraju odpowiednio o 17% i 14%. W 2016 r. wyniósł 50,3%67 i był  
wyższy od średniej dla Polski o 4,3% oraz dla województwa 5,3%. W 2017 r. średni 

                                                      
61 Dane według stanu na maj. 
62 Mediana 38%, najniższy wynik 14%, najwyższy 90%. 
63 Mediana 49%, najniższy wynik 16%, najwyższy 92%. 
64 Mediana 34%, najniższy wynik 16%, najwyższy 76%. 
65 Dane według stanu na maj. 
66 Mediana 58%, najniższy wynik 12%, najwyższy 92%. 
67 Mediana 56%, najniższy wynik 12%, najwyższy 96%. 
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wynik uzyskany na egzaminie wyniósł 47,5%68 i był wyższy od wyników 
w województwie o 3,5% a od średniej krajowej o 2,5%. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207, 417, 425-431) 

2.4.3. W 2015 r. do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym 
przystąpiło dziewięciu uczniów z technikum (średni wynik wyniósł 14% i był niższy 
od wyniku w województwie lubelskim o 8%, a w kraju o 16%) oraz ośmiu uczniów 
liceum  (średni wynik 21%, niższy o 20% od średniej dla województwa lubelskiego 
i kraju). W 2016 r. do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
rozszerzonym przystąpiło pięciu uczniów liceum (średni ich wynik wyniósł 12,4%, 
średni w województwie 38%, w kraju 40%) oraz 73 uczniów technikum, średni ich 
wynik punktowy wyniósł 6,7% (średni w województwie 11%, a w Polsce 13%). 
W 2017 r. do egzaminu na poziomie rozszerzonym z matematyki przystąpiło 57 
absolwentów technikum, którzy osiągnęli średni wynik 10,5%,  niższy o 6,5% 
od średniej dla województwa i Polski. 

We wszystkich oddziałach technikum, z których uczniowie zdawali egzamin 
na poziomie rozszerzonym w 2016 r. i 2017, matematyka była realizowana 
na poziomie rozszerzonym. Dyrektor wyjaśniła m.in., że niskie wyniki osiągane 
przez uczniów w wielu przypadkach spowodowane były nieprzemyślanym wyborem 
przedmiotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczeń ma obowiązek przystąpić 
do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, ale wynik tego 
egzaminu nie decyduje o zdaniu egzaminu maturalnego. Uczeń nie ma 
wystarczająco dużej motywacji, szczególnie jeżeli wybiera się na studia, na których 
matematyka nie jest wiodącym przedmiotem lub nie zamierza studiować. Ponadto 
do technikum przyjęto uczniów o zróżnicowanym potencjale, wielu z nich 
w gimnazjum osiągnęło wyniki niskie (np. w zawodzie technik fryzjerstwa przyjęto 
50% z niskim wynikiem).  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207, 425-431, 435) 

2.4.4. Analiza wskaźników EWD69 wykazała dla liceum ogólnokształcącego: 
w 2015 r. (cztery oddziały) — średnie EWD w trzech oddziałach były niższe od zera 
(najniższe -4,6), tylko w jednym wyższe (1,8); w 2016 r. (trzy oddziały) — w dwóch 
oddziałach niższe od zera (najniższy -3,6), w jednym wyższe (1,2); w 2017 r. (dwa 
oddziały) — EWD w dwóch oddziałach niższe od zera (-4,6, -4,7). 

Analiza wskaźników EWD dla technikum: w 2015 r. (cztery oddziały) — EWD 
w trzech oddziałach wyższe od zera (najwyższe 9,4), w jednym niższe (-0,9); 
w 2016 r. (pięć oddziałów) — w trzech oddziałach EWD wyższe od zera 
(najwyższe 9), w dwóch niższe (najniższy -5,4); w 2017 r. (siedem oddziałów) — 
EWD w czterech oddziałach wyższe od zera (najwyższe 13,3), w trzech oddziałach 
niższe (najniższe -4,6). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 198-207) 

2.5. Wyniki próbnego egzaminu maturalnego oraz egzaminu maturalnego 
z matematyki były analizowane przez nauczycieli, zespół przedmiotowy oraz 
kierownictwo Zespołu. Nauczyciele matematyki sporządzali w formie pisemnej 
analizę wyników egzaminu dla oddziałów klasowych, w których uczyli, a także 
formułowali wnioski do dalszej pracy. Nauczyciele matematyki omawiali wyniki także 
podczas posiedzeń zespołu przedmiotowego. Wicedyrektor opracowywała w formie 

                                                      
68 Mediana 46%, najniższy wynik 12%, najwyższy 98%. 
69 Edukacyjna wartość dodana. 
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pisemnej analizę wyników dla każdego roku i poziomu oraz prezentowała wyniki 
i wnioski do dalszej pracy podczas posiedzeń rady pedagogicznej.  

Wnioski do dalszej pracy, wynikające z analizy wyników egzaminu maturalnego 
z matematyki w 2017 r., opracowane wspólnie przez nauczycieli matematyki, były 
następujące: zorganizować w miarę możliwości dodatkowe konsultacje indywidualne 
lub grupowe, wspomagające przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego; ze 
względu na słabą frekwencję uczniów na lekcjach i zajęciach dodatkowych 
zaangażować wychowawców do zmotywowania uczniów, aby aktywnie uczestniczyli 
w zajęciach; zadawać uczniom długoterminowe prace domowe, mające formę 
zadań egzaminacyjnych, a następnie sprawdzać je w formie pisemnych 
sprawdzianów; pokazywać różne metody radzenia sobie z rozwiązywaniem zadań 
zamkniętych; wskazywać różne metody rozwiązania tego samego zadania; uczyć 
podczas każdych zajęć efektywnego korzystania z tablic matematycznych 
udostępnianych na egzaminie maturalnym oraz umiejętnego korzystania 
z kalkulatora; przeprowadzić co najmniej dwie próbne matury z matematyki oraz 
dokładnie je omówić; zachęcać do korzystania z materiałów udostępnianych przez 
CKE oraz z innych źródeł podczas nauki matematyki; poświęcić dodatkowe kilka 
godzin w klasach maturalnych na pokazanie oraz przećwiczenie zadań 
na dowodzenie, obowiązkowo omawiać matury z lat poprzednich.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 398-402) 

2.6. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 zaplanowano i przeprowadzono 
w Zespole łącznie dziewięć ewaluacji wewnętrznych70, po trzy w każdym roku 
szkolnym. Spośród ww. ewaluacji wewnętrznych, z nauczaniem matematyki 
bezpośredni związek miała ewaluacja przeprowadzona w roku szkolnym 2014/2015. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 253-260) 

Celem ewaluacji wewnętrznej dotyczącej matematyki, w roku szkolnym 2014/2015, 
była m.in. ocena skuteczności wdrażanych działań mających na celu podniesienie 
jakości kształcenia matematycznego. Uzasadnieniem wyboru tematu ewaluacji była 
potrzeba zbadania przyczyn stwierdzonego w Zespole faktu, że wyniki 
sprawdzianów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych uczniów Zespołu z tego 
przedmiotu nie są zadowalające. W trakcie ewaluacji przeprowadzono badania 
ankietowe uczniów, nauczycieli, rodziców, wywiady z rodzicami oraz 
przeanalizowano dokumentację szkolną.  

W wyniku ewaluacji stwierdzono: przeciętny poziom realizacji podstawy 
programowej z uwzględnieniem potrzeb i możliwości uczniów oraz zaleceń 
warunków jej realizacji71, przeciętny poziom wdrażania wniosków z diagnoz i analiz 
dotyczących nauczania matematyki72; przeciętny poziom skuteczności działań 
dotyczących matematyki w odniesieniu do zdawalności oraz do wyników 
wewnętrznych i zewnętrznych z matematyki73. 

W konkluzji raportu z ewaluacji, opracowanego pod koniec roku szkolnego 
2014/2015 i przedstawionego podczas posiedzenia rady pedagogicznej, 

                                                      
70 W rozumieniu § 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270). 
71 Podano, że prawie 40% rodziców i 30% uczniów uważała, że zajęcia z matematyki nie uwzględniają potrzeb 
i możliwości uczniów i ich zdaniem było za mało zajęć pozalekcyjnych. 
72 Większość rodziców uważała, że nie miała na ten temat informacji, 27,4% uczniów uważało, że wnioski 
uczniów nie były uwzględniane w pracy nauczycieli. 
73 Podano, że większość rodziców, uczniów i nauczycieli wysoko oceniała skuteczność nauczania matematyki, 
jednak opinie te nie miały odzwierciedlenia w wynikach egzaminów. 
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sformułowano 10 rekomendacji dotyczących poprawy efektywności kształcenia 
matematycznego. Podano, że należy podjąć następujące działania: 1) w większym 
stopniu zindywidualizować kształcenie matematyczne wykorzystując do tego celu 
również zajęcia dodatkowe organizowane zarówno dla uczniów uzdolnionych 
matematycznie, jak i dla uczniów mających problemy w nauce matematyki; 
2) organizować więcej wewnątrzszkolnych konkursów matematycznych; 
3) zmodyfikować ofertę zajęć pozalekcyjnych tak, by w większym stopniu 
odpowiadała na potrzeby uczniów; 4) na bieżąco informować rodziców o działaniach 
podejmowanych na rzecz podniesienia jakości kształcenia matematycznego; 
5) zaprosić rodziców do publicznej dyskusji na temat wspomagania ucznia 
i rozwijania umiejętności matematycznych; 6) motywować uczniów do doskonalenia 
umiejętności matematycznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych środków 
dydaktycznych; 7) w miarę możliwości na bieżąco informować rodziców o postępach 
ich dzieci z matematyki; 8) kontynuować działania diagnozujące wiedzę 
i umiejętności matematyczne uczniów; 9) zachęcać nauczycieli matematyki poprzez 
realizację atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego do systematycznej analizy 
i modyfikacji warsztatu pracy; 10) realizować zajęcia dodatkowe ze szczególnym 
uwzględnieniem uczniów liceum. 

W Zespole podjęto działania, mające na celu zrealizowanie ww. rekomendacji. 
W szczególności w odniesieniu do wskazanych powyżej punktów, m.in.: 
1) w większej liczbie realizowano w kolejnych latach szkolnych zajęcia pozalekcyjne 
wyrównawcze i rozwijające zainteresowania; 2) zorganizowano większą liczbę 
konkursów matematycznych; 3) corocznie przeprowadzano ankietę dotyczącą 
potrzeb uczniów, a uczniowie na bieżąco zgłaszali propozycje zajęć pozalekcyjnych; 
4) informacje o działaniach związanych z kształceniem matematyki były 
przekazywane rodzicom podczas zebrań i w innych formach; 5) podjęto temat 
nauczania matematyki podczas spotkania z rodzicami w roku 2015/201674; 
6) nauczyciele zachęcali uczniów do korzystania w ramach samokształcenia 
z matematycznych programów komputerowych; 7) w roku szkolnym 2017/2018 
w Zespole był stosowany dziennik elektroniczny, który pozwalał na bieżąco 
informować rodziców o postępach uczniów; 8) kontynuowano sprawdziany i analizy 
wyników nauczania; 9) prowadzono formy doskonalenia wewnątrzszkolnego 
nauczycieli w zakresie związanym z nauczaniem matematyki; 10) w ofercie zajęć 
pozalekcyjnych dla uczniów liceum uwzględniono zajęcia dodatkowe z matematyki 
(przygotowujące do egzaminu maturalnego i do udziału w konkursach). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 214-215, 261-288, 337-343) 

Analiza wyników nauczania, udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz frekwencji 
siedmiu wybranych oddziałów klasowych w Zespole w latach szkolnych 2014/2015-
2016/201775 (w tym dwóch oddziałów LO, dwóch T i trzech ZSZ) wykazała m.in., że: 

— na dzień 30 września w oddziałach tych było łącznie 192 uczniów w roku 
szkolnym 2014/2015, 178 w 2015/2016 i 174 w 2016/2017. Spośród nich liczba 
niepromowanych z matematyki w kolejnych latach szkolnych wynosiła odpowiednio: 
23 (12%), 7 (3%)  i 3 (2%), a liczba uczniów z ocenami dopuszczającymi 
z matematyki na koniec roku szkolnego76: 101 (53%), 92 (52%), 87 (50%); 
jednocześnie liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75: 1 (0,5%), 1 (0,6%), 2 (1%); 

                                                      
74 Referat szkoleniowy „Problemy z matematyką i nasza pomoc” oraz dyskusja z rodzicami. 
75 W roku szkolnym 2014/2015 oddziałów 1la, 1lbs, 1tf, 1te, 1bb, 1gb, 1 se, odpowiednio z liczbami 2 i 3 
w nazwie w kolejnych latach szkolnych. 
76 Oraz promowanych z oceną niedostateczną z matematyki na koniec roku szkolnego. 



 

23 

— spośród grupy uczniów z ocenami dopuszczającymi z matematyki na koniec roku 
szkolnego w zajęciach dodatkowych z matematyki dla uczniów mających problemy 
w nauce uczestniczyło odpowiednio w kolejnych latach szkolnych: 4 (4%), 0 (0%) 
i 20 (23%); 

— spośród grupy uczniów ze średnią powyżej 4,75 w zajęciach dodatkowych 
z matematyki dla uczniów uzdolnionych matematycznie i rozwijających 
zainteresowania uczestniczył w kolejnych latach szkolnych jeden uczeń 
(odpowiednio: 100%, 100% i 50%); 

— spośród uczniów siedmiu ww. oddziałów w konkursach matematycznych w latach 
2014/2015 i 2015/2016 nie uczestniczył żaden uczeń, a w 2016/2017 — trzech 
uczniów; 

— średnia ocen końcoworocznych uczniów w tych oddziałach wynosiła w roku 
szkolnym 2014/2015 — 2,4; w 2015/2016 — 2,5; w 2016/2017 — 2,6; 

— średnia frekwencja dla tych oddziałów w latach 2014/2015-2016/2017 w miesiącu 
październiku wynosiła odpowiednio: 85,7; 82,0; 65,077; marcu: 79,7; 80,7; 79,3; 
kwietniu: 82,1; 80,1; 73,0. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 419) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 kierownictwo Zespołu zrealizowało 
zaplanowane obserwacje zajęć z matematyki (pięć w 2014/2015, dziewięć 
w 2015/2016, 10 w 2016/2017) oraz zaplanowane kontrole związane z kształceniem 
matematyki (pięć w 2014/2015, trzy w 2015/2016, trzy w 2016/2017).  

Analizowano efektywność nauczania nauczycieli w kontekście wpływu doskonalenia 
zawodowego na efektywność kształcenia. Według dyrekcji, porównanie liczby 
ukończonych form doskonalenia zawodowego nauczyciela z wynikami nauczania 
tego nauczyciela nie wskazywało na jakikolwiek związek78.  

W opinii dyrektor wyposażenie pracowni matematycznych było adekwatne 
do potrzeb nauczycieli prowadzących kształcenie matematyczne, a kadra 
kierownicza, uczestnicząc w obserwacjach lekcji matematyki i na bieżąco oceniając 
zastosowanie środków dydaktycznych, nie stwierdziła, aby realizacja celów 
nauczania matematyki była zagrożona z powodu niedostatecznego doposażenia 
pracowni.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 214, 333-341, 406-413) 

Dyrektor Zespołu, wraz z innymi osobami zajmującymi stanowiska kierownicze, 
przedstawiała na zebraniach rady pedagogicznej, w szczególności zebraniach 
organizowanych pod koniec roku szkolnego, analizę wyników nauczania 
(w tym m.in. wyników matury próbnej79) oraz wyniki i wnioski ze sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego. W zakresie nauczania matematyki dotyczyły one 
w szczególności: analizy wskaźnika ocen niedostatecznych z matematyki na tle 
innych przedmiotów (wskaźnik ten był wysoki w każdym roku szkolnym, szczególnie 
w szkołach kończących się maturą; wynikało to, według dyrekcji, w szczególności 

                                                      
77 W miesiącu tym wpływ na obniżoną frekwencję miał udział uczniów jednego oddziału w praktykach 
zawodowych. 
78 Na przykład uczniowie tego samego nauczyciela matematyki uzyskują różne wyniki z egzaminu maturalnego, 
w jednej klasie jest 100% zdawalność, a w innej wynosiła niespełna 70%. 
79 Na przykład podczas posiedzenia rady pedagogicznej w czerwcu 2017 r. dokonano analizy wyników 
klasyfikacji i promocji uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w odniesieniu  do wyników matury próbnej 
z matematyki. Wyniki końcoworoczne uczniów w oddziałach klasowych, które uzyskały najniższe wyniki z matury 
próbnej, według ustaleń z posiedzenia rady pedagogicznej, poprawiły się. 



 

24 

z niskiej frekwencji uczniów podczas zajęć z tego przedmiotu), analizy wyników 
matury próbnej i wniosków do dalszej pracy80.  

Wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, w zakresie związanym 
z matematyką, dotyczyły m.in.: rozszerzenia oferty pomocy uczniom mającym 
problemy z nauką poprzez m.in. prowadzenia zajęć wyrównawczych; wprowadzania 
skuteczniejszych metod działań dydaktycznych oraz metod pracy w celu poprawy 
osiąganych wyników egzaminów zewnętrznych; zwiększenia współpracy 
i koordynacji działań nauczycieli w zespołach przedmiotowych; zwiększenia liczby 
zadań mających na celu kształtowanie umiejętności logicznego, analitycznego 
myślenia; zmotywowania uczniów do uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz 
pracy nad poprawą frekwencji na zajęciach; usprawnienia kontaktów rodziców 
ze szkołą. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 289-300, 394-397) 

2.7. W badanym okresie pracownicy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 
przeprowadzili w Zespole kontrolę prawidłowości naliczania i wypłacania nagród 
jubileuszowych i uznaniowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz godzin 
ponadwymiarowych i zastępstw. Kontrola nie miała związku z organizacją nauczania 
matematyki. 

Organ prowadzący corocznie był zapoznawany z wynikami egzaminu maturalnego 
podczas sesji Rady Powiatu Radzyńskiego i posiedzeń Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu. Rada Powiatu nie przekazała dyrektorowi Zespołu wniosków 
lub zaleceń, związanych z analizą tych wyników. 

 (dowód: akta kontroli, tom I str. 69-71, 185-187) 

2.8. Lubelski Kurator Oświaty przeprowadził w badanym okresie w Zespole dwie 
ewaluacje problemowe oraz trzy kontrole. Pod koniec 2014 r. przeprowadzono 
ewaluację problemową w zasadniczej szkole zawodowej w zakresie trzech 
wymagań81. Wnioski z ewaluacji bezpośrednio nie odnosiły się do nauczania 
matematyki, chociaż miały związek z nauczaniem tego przedmiotu82.  

Przeprowadzone przez przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Lublinie kontrole 
nie obejmowały swym zakresem nauczania matematyki. Jedną przeprowadzono 
w technikum i zasadniczej szkole zawodowej, w zakresie kształcenia praktycznego 
(grudzień 2014 r.), drugą w technikum w zakresie prawidłowości organizacji 
i funkcjonowania biblioteki szkolnej (marzec 2017 r.), trzecią w zasadniczej szkole 
zawodowej w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki 
zawodu (maj 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 208-212) 

                                                      
80 W czerwcu roku szkolnego 2014/2015 na podstawie analizy wyników matury próbnej z matematyki 
przedstawiono np. następujące wnioski do dalszej pracy: na lekcjach matematyki rozwiązywać przykładowe 
arkusze maturalne, motywować uczniów do samodzielnego rozwiązywania w domu arkuszy maturalnych 
i zestawów powtórzeniowych, zachęcać uczniów do wykorzystywania materiałów z matematyki znajdujących się 
w Internecie, poświęcić dodatkowo dwie-trzy godziny dziennie na rozwiązywania zadań na dowodzenie, 
we współpracy z wychowawcami klas i dyrekcją zdopingować uczniów do uczęszczania na zajęcia 
z matematyki. 
81 W tym wymagania: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 
82 Na przykład podano, że: szkoła realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego wykorzystując zalecane 
warunki i sposoby jej realizacji z uwzględnieniem wstępnej diagnozy osiągnięć oraz umiejętności uczniów 
z poprzedniego etapu edukacyjnego; nauczyciele analizują wyniki egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji 
wewnętrznej. Spełnianie badanych wymagań oceniono na poziomie B, tj. oznaczający wysoki stopień spełnienia 
wymagania. 
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2.9. Zagadnienia procesu nauczania, odnoszące się bezpośrednio lub mogące mieć 
wpływ na nauczanie matematyki, nie były przedmiotem innych kontroli czy audytów.  

(dowód: akta kontroli, tom I str. 86-88) 

2.10. W celu uzyskania  opinii uczniów i ich rodziców na temat zajęć z matematyki, 
w ramach kontroli NIK przeprowadzono badanie ankietowe uczniów najwyższych 
programowo klas liceum ogólnokształcącego i technikum oraz ich rodziców. 
Rodzicom i uczniom przekazano do wypełnienia po 109 kwestionariuszy ankiet. 
Wypełnione kwestionariusze przekazało kontrolerowi 35 rodziców (32%), w tym 23 
rodziców uczniów liceum ogólnokształcącego (66%) i 12 technikum (34%) oraz 36 
uczniów (33%), w tym 23 uczniów liceum ogólnokształcącego (64%) i 13 technikum 
(36%). 

Według opinii rodziców, ustalonej na podstawie największej liczby odpowiedzi 
na zadane pytanie w łącznej liczbie wypełnionych kwestionariuszy: na zajęciach 
matematyki panuje atmosfera sprzyjająca nauce (25 odpowiedzi, w tym 13 rodziców 
uczniów LO, tj. 52%); odrabianie prac domowych z matematyki zajmuje dziecku 
przeciętnie mniej niż godzinę dziennie (20 odpowiedzi, w tym 11 LO, tj. 55%) oraz 
do dwóch godzin dziennie 11 (w tym 9 LO; 81%); liczba prac domowych 
z matematyki, jakie odrabia dziecko jest w sam raz (24, w tym 18 LO, tj. 75%); 
dziecko nie lubi uczyć się matematyki (14 odpowiedzi nie, jednocześnie 12 
odpowiedzi tak); w poprzednim roku szkolnym nie zdarzyły się  sytuacje, że dziecko 
nie chciało iść do szkoły z powodu matematyki (29, w tym 18 LO, tj. 62%); dziecko 
na ogół nie stresuje się na lekcji podczas odpowiedzi ustnej z matematyki (12 
odpowiedzi na nie, w tym 5 LO, 41,7%; jednocześnie 9 odpowiedzi tak, w tym 8 LO, 
88,9%); dziecko zgłaszało problemy ze zrozumieniem matematyki (24, w tym 17 LO, 
71%). Większość rodziców uważała, że w razie wystąpienia trudności w zrozumieniu 
matematyki dziecku na ogół pomagają koledzy (14, w tym 10 LO) lub korepetytor (9, 
w tym 6 LO); dziecko korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki 
organizowanych w szkole — zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (15, w tym 12 LO; 
w 14 odpowiedziach, w tym 6 dotyczących LO, podano, że nie korzysta); dziecko nie 
korzysta z płatnych zajęć pozalekcyjnych (korepetycji) z matematyki (24 odpowiedzi 
nie, w tym 16 LO). Zdaniem rodziców, nauczyciel matematyki jest przyjazny 
uczniom (15, w tym 6 LO), dobrze wyjaśnia nowe zagadnienia (14, w tym 8 LO), 
a dziecko lubi swojego nauczyciela matematyki (17 odpowiedzi na tak, w tym 9 LO, 
53%). 

Według opinii uczniów, ustalonej według największej liczby odpowiedzi na zadane 
pytanie w łącznej liczbie wypełnionych kwestionariuszy: uczniowie raczej lubią 
chodzić na lekcje matematyki (odpowiedź raczej tak — 22, w tym 15 LO); 
w poprzednim roku szkolnym nie mieli sytuacji, że denerwowali się przed 
lub w trakcie lekcji matematyki (18 odpowiedzi, w tym 11 LO) lub denerwowali się 
kilka razy (12, w tym 8 LO); w poprzednim roku szkolnym nie zdarzało się im nie 
przyjść do szkoły z powodu lęku przed lekcją matematyki (32 odpowiedzi, w tym 20 
LO). Uczniowie najbardziej boją się na matematyce prac pisemnych 
(np. sprawdzianów, kartkówek; 17 odpowiedzi, w tym 14 LO), trudnych zagadnień 
omawianych na lekcji (13 odpowiedzi, w tym 8 LO), ustnych odpowiedzi (12, w tym 
11 LO; 10 uczniów, w tym 3 z LO, podało, że nie odczuwa lęku ani stresu); dziennie 
odrabianie pracy domowej i nauka matematyki zajmuje im średnio do jednej godziny 
(27; 17 LO). Uważają, że są dobrze traktowani i doceniani przez nauczyciela 
matematyki (10 tak, 5 LO; 21 raczej tak, 15 LO), nauczyciel matematyki obiektywnie 
ocenia wszystkich uczniów (15 tak, 9 LO; 15 raczej tak, 9 LO) oraz dobrze 
i zrozumiale tłumaczy nowy materiał (13 tak, 10 LO; 17 raczej tak, 8 LO). Większość 
uczniów podała, że nigdy na lekcji matematyki nie pracowali w grupach 
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(24 odpowiedzi, 14 LO) oraz nigdy na lekcji matematyki nauczyciel 
nie wykorzystywał pomocy multimedialnych83 (31, 21 LO); nauczyciel rzadko 
omawia temat bez udziału uczniów (16, 9; jednocześnie 16 odpowiedzi nigdy, w tym 
12 LO), mogli swobodnie zadawać nauczycielowi pytania (31, 20 LO); najczęściej 
korzystali na lekcjach matematyki z podręcznika papierowego (35; 23 LO). 
Uczniowie podali, że czasami tematy omawiane są zbyt szybko (18, 9 LO), 
a najwięcej trudności sprawiają im ciągi (23, 15 LO), funkcje (19, 16 LO), równania i 
nierówności (15, 12 LO), trygonometria (12, 6 LO). Gdy nie rozumieją czegoś 
z matematyki, najczęściej pomagają koledzy (20, 13 LO; lub korepetytor — w 10 
przypadkach, w tym 7 LO). Na ogół nie korzystają z korepetycji z matematyki 
(23 nie, 14 LO; tak regularnie — 8, 6 LO; tak czasami — 5, 3 LO), korzystają z zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych (16, 13 LO), nie chodzą na płatne kursy 
przygotowujące do matury (30, 19 LO) oraz na zajęcia z matematyki organizowane 
przez uczelnie (33, 20 LO). 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 163-169) 

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

1. W Zespole podejmowano systemowe działania w ramach nadzoru pedagogicznego 
i badania osiągnięć uczniów, mające na celu analizę i ocenę procesu i efektów 
nauczania matematyki oraz formułowanie i wdrażanie wniosków do dalszej pracy. 
W  okresie objętym kontrolą w badanych siedmiu oddziałach klasowych zmniejszył 
się udział uczniów z ocenami dopuszczającymi, średnie oceny końcoworoczne 
uczniów nieznacznie wzrosły, a w roku szkolnym 2016/2017 zwiększył się udział 
uczniów w dodatkowych zajęciach i (nieznacznie) w konkursach. Nie zwiększyła się 
jednak frekwencja uczniów na zajęciach z matematyki, dopuszczające oceny 
końcoworoczne otrzymywała co roku połowa uczniów, a udział tych uczniów 
w dodatkowych zajęciach był bardzo niewielki. Pogorszyły się także wyniki 
absolwentów technikum i liceum ogólnokształcącego uzyskane na egzaminie 
maturalnym.  

Uwzględniając, że wpływ na to miało wiele zróżnicowanych czynników, w tym 
w szczególności kształcenie się w Zespole i przystąpienie do matury uczniów, którzy 
prezentowali niski poziom wiedzy i umiejętności z matematyki na etapie przyjęcia 
do Zespołu i nie wykazywali w trakcie kształcenia aktywności w uzupełnianiu 
braków, zdaniem NIK, niewystarczająco skuteczne były działania dotyczące 
usprawnienia kształcenia matematycznego, w tym w szczególności pod kątem 
zdawalności egzaminu maturalnego. 

NIK zwraca uwagę na konieczność prowadzenia dalszych działań, mających na celu 
diagnozę i poprawę skuteczności kształcenia matematyki, a w szczególności 
monitorowania realizacji wniosków do dalszej pracy, sformułowanych przez 
nauczycieli matematyki na podstawie analizy wyników egzaminu maturalnego 
z matematyki w 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, tom I str. 188-207, 398-402, 419, 425-431) 

W Zespole monitorowano i analizowano organizację pracy w zakresie kształcenia 
matematyki oraz osiągnięć uczniów z tego przedmiotu. Analizowano wyniki 
egzaminu maturalnego. Dyrektor prawidłowo sprawowała nadzór pedagogiczny 
nad warunkami i organizacją procesu nauczania matematyki. Przedmiotem jednej 
z ewaluacji wewnętrznych (w roku szkolnym 2014/2015) była ocena skuteczności 
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działań w zakresie podniesienia jakości kształcenia matematycznego. W wyniku 
analizy osiągnięć uczniów oraz nadzoru pedagogicznego sformułowano 
i realizowano wnioski do dalszej pracy. Wyniki egzaminu maturalnego z matematyki 
na poziomie podstawowym w  liceum ogólnokształcącym były niższe od średniej 
w województwie lubelskim i w kraju i pogorszyły się w 2017 r. Wyniki egzaminu 
maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym oraz zdawalności tego 
egzaminu w technikum były znacząco wyższe od średniego wyniku dla kraju 
i województwa, lecz w badanych trzech latach pogorszyły się. Analiza procesu 
i wyników kształcenia matematyki w siedmiu oddziałach klasowych potwierdziła 
tylko niewielką poprawę skuteczności działań Zespołu po ewaluacji 
przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015. 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli84, wnosi o podjęcie działań organizacyjnych 
umożliwiających realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki 
dla grup uczniów nieprzekraczających wymaganej liczby uczestników. 

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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

 

Lublin, dnia 12 grudnia 2017 r. 

 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

Przemysław Fidecki 
doradca ekonomiczny 

(—) 

........................................................ 

(—) 

........................................................ 

podpis 

 

podpis 
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