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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/026 – Nauczanie matematyki w szkołach1 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie 

Kontroler Inga Piotrowska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/120/2017  
z 8 września 2017 r. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Puławskiego w Warce, 
ul. Polna 17, 05-660 Warka2 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maryla Szajner – Dyrektor Szkoły 
(dowód: akta kontroli tom I str. 2-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Szkoła zapewniła odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych niezbędne do 
zapewnienia realizacji podstawy programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. 
Zapewniono także bezpieczeństwo i higienę osób przebywających na terenie Szkoły. 
Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
matematyki. W szkole monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki. Wyniki egzaminów 
zewnętrznych z matematyki w okresie objętym kontrolą kształtowały się powyżej średniej 
krajowej. Wprowadzony system diagnoz zapewniał skuteczny nadzór pedagogiczny nad 
warunkami i organizacją nauczania matematyki. Proces nauczania był zgodny z przepisami 
oświatowymi, z wyjątkiem organizacji zajęć pozalekcyjnych.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły organizacji zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych dla więcej niż ośmiu uczniów oraz łączenia zajęć rozwijających 
uzdolnienia z zajęciami dla uczniów zorganizowanych w celu rozwoju ich zainteresowań  
i zagospodarowania czasu wolnego, co stanowiło naruszenie § 9 oraz 10 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach4. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 

W roku szkolnym 2017/2018 (stan na 30 września 2017 r.) Szkoła zatrudniała czterech 
nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego5, a w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
trzech nauczycieli matematyki. Nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej było 15 w roku 
szkolnym 2014/2015, 19 w 2015/2016, 16 w 2016/2017 i 146 w 2017/2018. 
W roku szkolnym 2014/2015 przypadało średnio 83,7 uczniów II etapu edukacyjnego7 na 
jeden etat nauczycieli matematyki, a w kolejnych latach szkolnych odpowiednio: 89,78, 899  
i 95,510 uczniów.  

                                                      
1  NIK kontrolą objęła lata 2015-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2  Dalej: Szkoła. 
3  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. 

4  Dz.U. z 2013 r. poz. 532. Dalej: rozporządzenie w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
5  W tym po dwóch nauczycieli dyplomowanych i mianowanych. 
6  W tym: 10 nauczycieli dyplomowanych, trzech mianowanych i jeden stażysta. 
7  Uczęszczających do 12 oddziałów klasowych, gdzie średnia liczba uczniów w klasie wynosiła 20,9. Najliczniejszy oddział liczył 

25 uczniów, a najmniej liczny 13. 
8  Uczęszczających do 12 oddziałów klasowych w roku szkolnym 2015/2016, średnia liczba uczniów w klasie wynosiła 22,4. 

Najliczniejszy oddział liczył 26 uczniów, a najmniej liczny 15. 
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Wszyscy nauczyciele (18), którym powierzono nauczanie matematyki w I i II etapie edukacji  
w roku szkolnym 2017/2018, posiadało wymagane kwalifikacje zawodowe do nauczania 

przedmiotu matematyki11. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 340-356) 
W kontrolowanym okresie spośród czterech nauczycieli matematyki II etapu edukacyjnego 
uczących matematyki, jeden uczestniczył w szkoleniu z zakresu matematyki  
pt. „Matematyka inaczej – nauczyciel matematyki w zmieniającej się rzeczywistości. 
Nauczanie z TIK w XXI wieku”. Pozostali nauczyciele matematyki II etapu edukacyjnego oraz 
wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej nie uczestniczyli w szkoleniach związanych  

z podnoszeniem wiedzy i kompetencji matematycznych.  
 (dowód: akta kontroli tom I str. 357-446) 

Dyrektor Szkoły podała wyjaśnieniach, iż jeden z nauczycieli matematyki II etapu 
edukacyjnego odbył szkolenie12 w okresie poprzedzającym okres kontroli NIK, tj. w 2014 r. 
Szkolenie to w formie rozszerzonej w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych odbył inny nauczyciel matematyki w okresie 2014-2015. Natomiast 
nauczyciel matematyki niebędący na ww. szkoleniach zdobył wiedzę w ramach 
samokształcenia oraz przekazu informacji w ramach wewnątrzszkolnego dzielenia się wiedzą 
pomiędzy nauczycielami. Ponadto nauczyciele matematyki II etapu edukacyjnego brali udział 
w szkoleniu organizowanym przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty dotyczące nowej 
podstawy programowej z zakresu matematyki w roku szkolnym 2016/2017 (udział w tym 
szkoleniu nie był potwierdzony zaświadczeniem). Zarówno nauczyciele matematyki jak  
i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczący matematyki w I etapie edukacji uczestniczyli  
w ramach doskonalenia zawodowego w szkoleniach, które w nazewnictwie nie zawierały 
kluczowego słowa „matematyka”, a które pośrednio był związane z danym przedmiotem,  
tj. szkolenia nt. „Ocenienie kształtujące w pracy nauczyciela” i „Neurodydaktyka w praktyce 
szkolnej. Lepiej, ciekawej, skutecznej”. Odbycie zaledwie jednego szkolenia w zakresie 
matematyki przez nauczycieli II etapu edukacyjnego oraz nie odbycie przez nauczycieli  
I etapu edukacyjnego typowego szkolenia w zakresie nauczania matematyki, wynikała  
z braku ofert szkoleniowych oferujących tego typu szkolenia odnoszące wprost do nauczania 
matematyki w szkole. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 242-245, 248-249) 
W okresie objętym kontrolą szkoła posiada dwie pracownie matematyczne13. Analiza planów 
zajęć dydaktyczno-wychowawczych 12 oddziałów klasowych II etapu edukacyjnego w latach 
szkolnych 2014/2015-2016/2017 oraz 18 w 2017/2018 wykazała, że nie wszystkie14 zajęcia  
z matematyki w II etapie edukacyjnym odbywały się w pracowniach matematycznych15. 
Największą dysproporcją w dostępie do pracowni matematycznych odnotowano w roku 
szkolnym 2017/201816. Nauczanie matematyki na etapie edukacji wczesnoszkolnej odbywało 
się w sześciu salach17 przeznaczonych dla klas I-III18. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 1-5) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż różna dostępność poszczególnych oddziałów klasowych do 
pracowni matematycznych wynikała z braku możliwości ułożenia tygodniowego planu zajęć 
lekcyjnych tak, aby umożliwić wszystkim klasom równorzędne odbywanie zajęć wyłącznie  

                                                                                                                                          
9  Uczęszczających do 12 oddziałów klasowych w roku szkolnym 2016/2017, średnia liczba uczniów w klasie wynosiła 22,3. 

Najliczniejszy oddział liczył 26 uczniów, a najmniej liczny 14.  
10 Uczęszczających do 18 oddziałów klasowych w roku szkolnym 2017/2018, średnia liczba uczniów w klasie wynosiła 21,3.  

Najliczniejszy oddział liczył 26 uczniów, a najmniej liczny 15.  
11 Określone w rozporządzeniu 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 Pt. „Matematyka inaczej  nauczyciel matematyki w zmieniającej się rzeczywistości. Droga do sukcesu  kompetencje, 
kreatywność kariera”. 

13 W sali nr 9 i nr 16 (stanowiła pracownię matematyczno-informatyczną). 
14 Jeden oddział klasowy w 2015/2016 i w 2017/2018 nie miał zajęć z matematyki w pracowni matematycznej, po dwa oddziały 

klasowe w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 miały więcej niż połowę zajęć w pracowni matematycznej, a po cztery 
oddziały klasowe w 2014/2015 i w 2015/2016, sześć w 2016/2017 oraz 11 w 2017/2018 miało mniej jak połowę zajęć  
w pracowni matematycznej i jeden oddział w 2017/2018 miał 50% zajęć w pracowni matematycznej. 

15 Zajęcia z matematyki odbywały się również w salach nr: 4, 10, 17, 27 (sale ogólne), 14 (przyrodnicza), 20 (j. polskiego)  
i 22 (muzyczno-plastyczna). 

16 Pięć z 18 oddziałów klasowych miało wszystkie zajęcia z matematyki w pracowni matematycznej. 
17 Sale nr: 1, 2, 3, 11, 12 i 24. 
18 Po 14 oddziałów klasowych I etapu edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2017 oraz 16 w 2015/2016  

i 12 w 2017/2018. 
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w salach matematycznych. W szkole są tylko dwie pracownie matematyczne na aktualnie  
18 oddziałów klasowych (IV-VII), wcześniej było 12 oddziałów klasowych (IV-VI) i niemożliwe, 
aby każda klasa miała każdą godzinę matematyki w pracowni matematycznej. Wskazała 
również, że starała się tak układać plan zajęć, aby dany oddział klasowy miał przynajmniej  
po 2 godziny matematyki w pracowni matematycznej. Największa dysproporcja w dostępie do 
pracowni matematycznych w roku szkolnym 2017/2018, wynika także ze zwiększonej liczby 
oddziałów klasowych (zostały oddziały klasowe łącznie cztery, które obecnie są w klasie VII), 
w związku z reformą oświaty.  
Ponadto Dyrektor Szkoły poinformowała, że szkoły podstawowe nie miały obowiązku 
tworzenia pracowni przedmiotowych, mimo to podjęła starania, w wyniku których utworzono 
dwie pracownie matematyczne. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 177-179) 
W wyniku przeprowadzonych oględzin sześciu sal lekcyjnych19 stwierdzono, iż Szkoła 
zapewniła bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia oraz możliwość korzystania  
z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem.  
Sale wyposażono w metalowe tablice do pisania kredą oraz przyrządy drewniane (np. linijka, 
ekierka) do kreślenia na tablicy20. Pracownie matematyczne wyposażone były także m.in.  
w tablice matematyczne, plansze (ze wzorami, z wykresami, figurami), przeźroczyste modele 
brył matematycznych, zestawy brył do mierzenia i porównywania objętości. Jedna z pracowni 
matematycznych wyposażona była również w tablicę interaktywną z projektorem 
podłączonym do komputera, który miał dostęp do internetu. W sali ogólnej i sali muzyczno-
plastycznej brak było wyposażenia w ww. pomoce dydaktyczne.  
Dyrektor Szkoły poinformowała, że pomoce te wypożyczane są w zależności od potrzeb  
i możliwości z pracowni matematycznych. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 6-26) 
Obydwie sale edukacji wczesnoszkolnej miały wyodrębnioną część rekreacyjną i edukacyjną, 
w tym jedna z sal wyposażona była w tablicę interaktywną z projektorem, a w drugiej był 
projektor ze ekranem. Sale te wyposażone były także m.in. w liczmany, modele figur 
geometrycznych, papierowe kolorowe tabliczki dodawania i mnożenia, lizaki cyfrowe, liczby  
w kolorach, termometr, zegar, kalendarz, kuferek matematyczny o nazwie „Galeria 
możliwości”, planszę do gry w warcaby i szachy, kolorowe klocki o nazwie Kolorowe liczby, 
gry planszowe z wykorzystaniem kostki i kolorowej planszy z numerami, Patyczaki, Figuraki, 
zestaw „Podróże z cyferkami”, gry matematyczne. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 27-37) 
Z ankiety przeprowadzonej przez NIK21 wynika, że 87% nauczycieli matematyki wykorzystuje 
pomoce multimedialne na lekcjach matematyki. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 304) 
W badanym okresie Szkoła otrzymała nieodpłatnie z Urzędu Miejskiego w Warce dwie tablice 
interaktywne i dwa projektory znajdujące się odpowiednio w pracowni matematycznej  
i w sali edukacji wczesnoszkolnej.  
W sierpniu 2017 r. został złożony wniosek o wsparcie finansowe w ramach rządowego 
programu „Aktywna tablica” na zakup dla szkoły dwóch dotykowych tablic interaktywnych bez 
projektora, współpracujących z komputerem. Wniosek ten został pozytywnie rozpatrzony. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 182-195) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż zakupu dwóch tablic interaktywnych i projektorów 
sfinansowanych przez Urząd Miejski w Warce dokonano na jej prośbę. W okresie objętym 
kontrolą nie kupowano innych pomocy dydaktycznych do nauczania matematyki, ponieważ 
nauczyciele nie zgłaszali takiego zapotrzebowania, uznając ich poziom za wystarczający. 
Ponadto nie dokonywano modernizacji pracowni matematycznych, bo nie było takiej potrzeby 
w naszej placówce. Ponadto wskazała, że do sierpnia 2017 r. nie było obowiązku utworzenia 
takiej pracowni w szkole podstawowej. Sytuacja uległa zmianie z chwilą wprowadzenia 
reformy oświatowej od 1 września 2017 r., ponieważ na szkołach podstawowych spoczywa 
obowiązek utworzenia pracowni przedmiotowych oraz w związku ze zwiększoną ilością 

                                                      
19 Oględziny pracowni matematyczno-informatycznej (nr 16) i sali edukacji wczesnoszkolnej (nr 11) przeprowadzone 21 września 

2017 r., pracowni matematycznej (nr 9) i sali edukacji wczesnoszkolnej (nr 12)  2 października 2017 r. oraz sali ogólnej  

(nr 10) i sali muzyczno-plastycznej (nr 22)  3 października 2017 r. 
20 Sala edukacji wczesnoszkolnej nr 11 nie miała na wyposażeniu przyrządów drewnianych (np. linijki, ekierki). 
21 Badaniem objęto 77 uczniów klas siódmych. 
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oddziałów szkolnych od roku 2017/2018 zostaną pojęte działania na rzecz utworzenia kolejnej 
pracowni matematycznej. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 177-181) 
W  wyniku badania planów zajęć dydaktyczno-wychowawczych 18 oddziałów klasowych 
w roku szkolnym 2017/2018 stwierdzono, iż: 
− 15 z 18 zbadanych oddziałów zajęcia rozpoczynano w różnych porach dnia (różnica 

wynosiła od dwóch do pięciu godzin),  
− we wszystkich 18 oddziałach klas IV-VII liczba godzin lekcyjnych była równomiernie 

rozłożona pomiędzy poszczególne dni tygodnia, 
− występowały dni, w których odbywały się zajęcia bezpośrednio po sobie (np. dwie godziny 

matematyki lub fizyka i matematyka) zdominowane przez pracę statyczną i wymagającą 
długotrwałej koncentracji,  

− w 15 z 18 oddziałów klas IV-VII planowano zajęcia wymagające większej koncentracji po 
piątej godzinie lekcyjnej (np. matematyka, przyroda, biologia, chemia). 

(dowód: akta kontroli tom II str. 39-60) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż na tworzenie planu zajęć w roku szkolnym 2017/2018 miały 
wpływ bezpośrednio takie czynniki jak zwiększenie liczby oddziałów w szkole o cztery więcej 
(w związku z reformą oświaty zostały klasy VI, obecnie VII), warunki lokalowe (szkoła 
dysponuje 24 salami dla 34 oddziałów klasowych) oraz cześć nauczycieli jest zatrudnionych 
na niepełnym etacie i pracują w innych szkołach, co powoduje, że plany zajęć muszą być 
dostosowane tak, aby ci nauczyciele mogli odbywać w naszej Szkole zajęcia. Wymienione 
wyżej czynniki obiektywnie wpłynęły na pogorszenie warunków higienicznych uczestnictwa  
w zajęciach niektórych klas. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 178, 181) 
W okresie objętym kontrolą przerwy międzylekcyjne 10. minutowe były po pierwszej, drugiej, 
trzeciej i czwartej godzinie lekcyjnej, a przerwa 15. minutowa po piątej godzinie lekcyjnej.  
Po szóstej, siódmej, ósmej i dziewiątej godzinie lekcyjnej była przerwa pięciominutowa.  

(dowód: akta kontroli tom II str. 38) 
Jak wynika z wyjaśnień Dyrektor Szkoły, pięciominutowe przerwy podyktowane są faktem, 
skrócenia czasu pobytu uczniów w szkole, ze względu na uczniów dojeżdżających  
(około 120). 

(dowód: akta kontroli tom III str. 178, 181) 
W wyniku oględzin (obserwacji) lekcji matematyki w czterech oddziałach klasowych22 
stwierdzono, iż nauczyciele matematyki realizowali przyjęte programy nauczania i podstawę 
programową oraz założone cele lekcji. W trakcie lekcji nauczyciele wykorzystywali pomoce 
dydaktyczne (plansze) oraz tablice interaktywne, korzystali z multibooków oraz z własnych 
opracowanych materiałów. Ocenianie uczniów było zgodne z przyjętymi kryteriami 
Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 61-86) 
Wyniki ankiet NIK wskazują, iż w ocenie 75,4% uczniów nauczyciele obiektywnie oceniają 
wszystkich uczniów, 14,2% uważa, że nieobiektywnie, a 10,4% miało trudności w ocenie. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 303) 
W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła rozpoznawała potrzeby uczniów odnoszące się do zajęć 
pozalekcyjnych w oparciu o prowadzone badanie ankietowe, których wyniki zostały omówione 
na radzie pedagogicznej. Nie było rozpoznawania potrzeb uczniów odnoszące się wyłącznie 
do zajęć z matematyki. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 121-124, 277, 279, 355, 360, 363-364; tom III str. 245) 
Dyrektor Szkoły podała, iż w pozostałych latach objętych kontrolą rozpoznano potrzeby 
uczniów poprzez rozmowy indywidualne z uczniami, dyskusje na godzinach wychowawczych 
oraz podczas spotkań wychowawców z rodzicami. Ponadto nie przeprowadzano rozpoznania 
potrzeb uczniów odnoszących się tylko do zajęć pozalekcyjnych z matematyki, ponieważ 
przeprowadzając rekonesans wśród uczniów nie skupialiśmy się tylko na tych potrzebach, ale 
interesowały nas wszystkie rodzaje zajęć na jakie dzieci chciałyby uczęszczać, aby jak 
najlepiej wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 242, 245-246)  

                                                      
22 Oględziny (obserwacje) lekcji w klasie VI i VII przeprowadzono 4 października 2017 r. i w klasie IV i V  5 października 2017 r. 
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W Statucie Szkoły wskazano podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej 
szkoły, do których należy m.in. organizacja zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów oraz uregulowano kwestie dotyczące udzielania pomocy i wsparcia uczniom, którzy 
jej potrzebują.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 14-313)  
W latach objętych kontrolą Szkoła organizowała ogólnodostępne bezpłatne zajęcia 
pozalekcyjne z matematyki łącząc zajęcia dla uczniów w celu rozwoju ich zainteresowań  
i zagospodarowania czasu wolnego z zajęciami dla uczniów rozwijających uzdolnienia, za 
wyjątkiem trzech zajęć. W każdym kolejnym roku zorganizowano po cztery takie zajęcia,  
a w roku szkolnym 2017/2018 trzy (stan na 27 września 2017 r.). 
W roku szkolnym 2015/2016 i 2016/217 zorganizowano po jednym zajęciu wyłącznie dla 
uczniów w celu rozwoju zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego (po 12 
uczestników), a w roku szkolnym 2017/2018 zorganizowano jedne zajęcia wyłącznie dla 
uczniów uzdolnionych (dla jednego uczestnika).  
Każdy uczeń miał możliwość uczestniczenie w tych zajęciach raz w tygodniu w wymiarze 
45 minut, poza dwoma zajęciami w roku szkolnym 2016/2017, które odbywały się wymiennie 
co dwa tygodnie po 30 min23. 
W roku szkolnym 2014/2015 uczęszczało na te zajęcia (z wyłączniem ww. trzech zajęć) 
ogółem 60 uczniów (10,7% ogółu uczniów w szkole), 47 (7,5%) w 2015/2016, 61 (10,5%)  
w 2016/2017 oraz 42 (6,3%) w 2017/2018 (zajęcia w trakcie organizacji).  
W roku szkolnym 2016/2017 w zajęciach tych uczestniczyli również uczniowie, którzy 
otrzymali promocję z wyróżnieniem (tj. średnią powyżej 4,75 i powyżej), stypendyści, laureaci 
konkursów przedmiotowych z matematyki. 
Z analizy ocen (śródrocznych i końcoworocznych z matematyki w roku szkolnym 2016/2017) 
ww. uczniów oraz uczniów, którzy nie uczęszczali na te zajęcia (mających m.in. średnią ocen 
powyżej 5,4) nie stwierdzono dysproporcji w poziomie ocen z matematyki. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 447-460, 518-528) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że w poszczególnych latach organizacja zajęć 
rozwijających uzdolnienia i zajęć rozwijających zainteresowania i zagospodarowujące czas 
wolny, była niewielka, ponieważ jest bardzo duża ilość uczniów (średnio około 140 rocznie) 
posiadających opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej zawierające w swej diagnozie 
wskazania w zakresie deficytów i trudności w nauce oraz zalecania dotyczące uczestnictwa 
uczniów w zajęciach wyrównawczych itp. Dlatego też nauczyciele w większości poświęcają 
swój czas na organizację zajęć dodatkowych o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym (lub 
też innym terapeutycznym), aby wyrównać szanse edukacyjne uczniów z problemami. 
Realizacja zaleceń zawartych w ww. opiniach należy do głównych obowiązków Szkoły, stąd  
w pierwszej kolejności organizuje się zajęcia dla uczniów z opiniami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, a pozostałe godziny na zajęcia pozalekcyjne rozdysponowuje 
się na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zajęcia rozwijające zainteresowania  
i zagospodarowujące czas wolny. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 277-280) 
Uczniowie z trudnościami w nauce matematyki otrzymywali wsparcie poprzez organizację 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych również o charakterze rewalidacyjnym i zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych24. Zajęcia te prowadzono raz w tygodniu odpowiednio po 45 min i 60 min. 
Liczba uczniów na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych nie przekraczała osiem osób, za 
wyjątkiem czterech zajęć. W przypadku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych liczba 
uczestników nie przekraczała pięciu osób, a po jednym uczniu było na zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych o charakterze rewalidacyjnym.   
Zajęcia rozwijające uzdolnienia25, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne26 prowadzili nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje do rodzaju 
prowadzonych zajęć, zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

                                                      
23 Z uwagi na dużą liczbę chętnych. 
24 W okresie objętym kontrolą zorganizowano ogółem 67 takich zajęć, w tym 50 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

10 korekcyjno-kompensacyjnych i siedem dydaktyczno-wyrównawczych o charakterze rewalidacyjnym. 
25 Objęto badaniem kwalifikacje trzech nauczycieli prowadzącym odpowiednio zajęcia w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017. 
26 Badaniem objęto kwalifikacje 16 nauczycieli prowadzących te zajęcia w kontrolowanym okresie. 
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(dowód: akta kontroli tom I str. 461-496) 
W okresie objętym kontrolą nie było uczniów zdających egzamin poprawkowy z matematyki 
W roku szkolnym 2015/2016 uczeń drugiej klasy nie otrzymał promocji do klasy trzeciej  
i powtarzał drugą klasę z powodu matematyki. Uczeń27 ten w kolejnych latach szkolnych 
otrzymał wsparcie w procesie nauczania z matematyki poprzez uczestnictwo w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych oraz w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych raz w tygodniu 
w wymiarze 45 min. W wyniku tych działań uczeń otrzymał promocję do klasy trzeciej. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 497-499) 
Pozostali uczniowie posiadający wydane opinie przez poradnie psychologiczno- 
pedagogiczne, które w swej diagnozie/zaleceniach odnosiły się do trudności w nauce 
matematyki, uzyskali pomoc w kolejnych latach szkolnych poprzez m.in. uczestnictwo  
w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych28. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 498-499, 531-536) 
Jak wynika z wyjaśnień nauczycieli wychowawców/nauczycieli matematyków efektem tej 
pomocy jaką uczniowie uzyskali to mniej popełnianych przez nich błędów w obliczeniach  
i uzyskiwanie lepszych wyników na sprawdzianach. Większa ich aktywność na zajęciach  
i systematycznie odrobiona praca domowa. Podejmowanie przez nich samodzielnej próby 
rozwiązywania zadań. Chętniej pracowali w grupie i podejmowali inicjatywę w zakresie 
nowych działań. W przypadku jednego z uczniów, mimo znaczącej poprawy ocen  
z matematyki, dalej uczęszczał na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, aby utrzymać ten 
poziom wiedzy. Uczniowie także opanowali działania na liczbach naturalnych i ułamkach, 
potrafili obliczyć pola figur i obwód, znają właściwości figur i stosują je w zadaniach, nauczyli 
się korzystać z tabliczki mnożenia, kalkulatora. W wyniku tej pomocy uczniowie uzyskiwali 
promocje do następnej klasy. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 282-300) 
Badania NIK wykazały, że 72,1% uczniów nie korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych  
z matematyki organizowanych w szkole, 20,3% uczniów uczęszcza na tego typu zajęcia. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 305) 

W okresie objętym kontrolą nie było uczniów realizujących indywidulany program nauczania29 
lub indywidulany tok nauki30. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 530) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż brak ITN i IPN wynika z tego, iż nie zgłaszano takich 
potrzeb ze strony grona pedagogicznego ani rodziców uczniów. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 178, 181) 
W badanym okresie uczniowie wzięli udział w konkursie matematycznym „Mazowieckie 
talenty„ organizowanym przez Kuratorium Oświaty. Łącznie liczba uczniów wynosiła 3931, 
w tym: w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 po dziewięć (stanowiło to odpowiednio 1,6%  

i 1,4% ogółu uczniów), a w roku szkolnym 2016/2017  21 (3,6%). Żaden z uczniów nie 
zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu. W 2014/2015 uczniowie (4532) uczestniczyli 
w konkursie międzynarodowym Pangea. Żaden z uczniów nie był finalistą33. Uczniowie34 brali 
udział także w międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur matematyczny”. 
Udział w konkursach był bezpłatny, z wyjątkiem ww. konkursu „Kangur matematyczny”, gdzie 
każdy z uczestników ponosił koszt w wysokości 8 zł w 2014/2015 i 9 zł w 2015/2016  
i w 2016/2017. Konkurs ten cieszył się największym zainteresowaniem wśród uczniów 
(odpowiednio w kolejnych latach szkolnych uczestniczyło w nim: 68, 92 i 111 uczniów, 
zdobywając ogółem cztery wyniki bardzo dobre i 46 wyróżnień). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 537-538) 

                                                      
27 Miał wydaną opinię przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, która w swej diagnozie odnosiła się do trudności  

w nauce matematyki i w zaleceniach wskazano udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 
28 Badaniem objęto 11 z 22 uczniów posiadających opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które w swej 

diagnozie/zaleceniach odnosiły się do trudności w nauce matematyki. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 uczęszczało 
ogółem 185 uczniów z opiniami (155) i orzeczeniami (30) wydanymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym 67 
(56 opinii i 11 orzeczeń) w roku szkolnym 2014/2015, 63 (52 i 11) w 2015/2016, 51 (45 i 6) w 2016/2017 i cztery (po 2)  
w 2017/2018. 

29 Dalej: IPN. 
30 Dalej: ITN. 
31 W tym dwóch uczniów klas V i 37 klas VI. 
32 Stanowiło to 8% ogółu uczniów.  
33 Jednemu uczniowi do zakwalifikowania się do finału zabrakło 0,75 punktu. Uczestniczyli uczniowie klas od IV do VI. 
34 Klas od II do VI. 
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Odnośnie wsparcia dla uczniów przygotowujących się do konkursów Dyrektor Szkoły 
poinformowała, iż uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia 
matematyczne, rozwiązywali zestawy zadań i testy z konkursów z lat wcześniejszych. 
Uczniowie, którzy nie uczestniczyli w powyższych zajęciach otrzymywali zestawy zadań  
z konkursów do pracy samodzielnej, które były omawiane wspólnie z nauczycielami. Ponadto 
udostępniano uczniom zadania matematyczne pod kątem konkursów na stronie internetowej 
szkoły. Na sprawdzianach klasowych uczniowie mieli także możliwość rozwiązywania zadań 
dodatkowych wykraczających poza podstawę programową. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 255, 263-264) 
W latach objętych kontrolą Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
dopuściła do użytku w Szkole przedstawiony odpowiednio przez nauczycieli/zespół 
nauczycieli Szkolny Zestaw Programów Nauczania, w tym program nauczania z matematyki 
obowiązujący dla I i II etapu edukacji, zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty35. Powyższe Programy stanowiły gotowe opracowania 
przygotowane przez wydawnictwa oświatowe. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 87, 101-110, 276-292, 466-468, 512-518;  
tom III str. 73-75, 80-89) 

Dyrektor Szkoły poinformowała, iż zatwierdzone gotowe programy nauczania z matematyki są 
podstawą do nauczania matematyki, natomiast nauczyciele dostosowują wymagania 
programowe do potrzeb i możliwość wszystkich uczniów w toku bieżącej pracy z uczniami,  
a w przypadku również uczniów posiadających wydane opinie oraz orzeczenia przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne nauczyciele, opierają się i wdrażają zawarte w nich zalecenia.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 196, 198, 213-241) 
Dyrektor Szkoły corocznie ustalała zestaw podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych 
obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, bez zasięgnięcia opinii rady rodziców.  
Dyrektor nie podała do publicznej wiadomości wszystkich zestawów podręczników oraz 
materiałów ćwiczeniowych36 obowiązujących w danym roku. Publikując informację w roku 
szkolnym 2015/2016 i 2016/201737 wskazała, iż zestawy podręczników dla ucznia zostaną 
sfinansowane z budżetu państwa i uczniowie otrzymają podręczniki po rozpoczęciu roku 
szkolnego.  
Do publicznej wiadomości zostały podane zestawy podręczników oraz materiały ćwiczeniowe 
dla klas II-VI w roku szkolnym 2014/2015, klas V i VI w 2015/2016, klas VI w 2016/2017. 
Do 11 października 2017 r. Dyrektor Szkoły nie podała do publicznej wiadomości zestawu 

podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017/2018.  
W trakcie kontroli NIK, tj. 12 października 2017 r. został opublikowany zestaw podręczników 

oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018. 
 (dowód: akta kontroli tom II str. 87-100, 111-153; tom III str. 198, 203-212) 

Jak podała w wyjaśnieniach Dyrektor Szkoły, brak podania do publicznej wiadomości 
wszystkich zestawów podręczników do nauki matematyki wynikało z faktu, że zestawy 
edukacyjne dla tych klas zostały sfinansowane z dotacji celowej MEN przydzielonej dla szkół 
podstawowych. Do wiadomości publicznej podane zostały tylko te zestawy podręczników, 
które mieli zakupić rodzice, a nie podano tych, które finansował budżet państwa, w celu 
uniknięcia zakupów podręczników przez rodziców. W przypadku podręczników w roku 
szkolnym 2017/2018 nie podała ich do publicznej wiadomości z przeoczenia.  
Ponadto Dyrektor Szkoły poinformowała, że od 2014 r. nie obowiązuje termin opublikowania 
wykazu podręczników na dany rok szkolny. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 196-198) 
W wyniku badania dzienników lekcyjnych trzech oddziałów klasowych38 stwierdzono, że liczba 
godzin planowych39 i zrealizowanych z matematyki II etapu edukacyjnego w poszczególnych 

                                                      
35 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm. Dalej: ustawa o systemie oświaty. 
36 Dla klasy I w roku szkolnym 2014/2015, klas I-IV w 2015/2016 i klas I-V w 2016/2017.  
37 W roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor nie podała tej informacji do publicznej wiadomości. 
38 Po jednym oddziale klasowym kończącym szkołę (etap edukacyjny) odpowiednio w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016  

i 2016/2017. 
39 W tygodniowym rozkładzie zajęć zaplanowano od 4 do 5 godzin matematyki. 
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oddziałach40 była zgodna z ramowymi planami nauczania określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych41. 
Stwierdzono również, iż treści zawarte w dopuszczonych Szkolnych Programach Nauczania 
matematyki zostały zrealizowane.  

(dowód: akta kontroli tom I str. 539-554) 

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

1. W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły zorganizowała dla uczniów zajęcia rozwijające 
uzdolnienia niezgodnie z warunkami określonymi w § 942 rozporządzenia w sprawie zasad 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez połącznie zajęć dla uczniów 
rozwijających uzdolnienia z zajęciami dla uczniów zorganizowanych w celu rozwoju ich 
zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego oraz przekroczeniem liczby uczestników 
(na zajęcia te uczęszczało więcej niż 8 uczniów). 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 447-460,  518-520) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, iż łączono zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla 
uczniów rozwijających zainteresowania i zagospodarowujące czas wolny z zajęciami dla 
uczniów uzdolnionych, z powodu wykorzystania możliwości szkoły na organizację zajęć dla 
uczniów posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Szkoła jest szkołą 
integracyjną i uczęszczają do niej uczniowie z opiniami z poradni psychologiczno-
pedagogicznej. W związku z powyższym zalecenia zawarte w opiniach są realizowane 
priorytetowo i należą do głównych obowiązków szkoły, dlatego też ilość zajęć dedykowanych 
uczniom z opiniami jest większa niż zajęć rozwijających uzdolnienia, czy zajęć rozwijających 
zainteresowania i zagospodarowujące czas wolny. Przekroczona liczba uczniów 
uczęszczających na zajęcia rozwijające uzdolnienia wynikała z faktu, iż część chętnych 
uczniów dochodziła do utworzonych wcześniej grup w trakcie roku szkolnego (co powiększało 
stan danej grupy). Szkoła nie mogła utworzyć nowych grup, ponieważ przekroczyło to 
możliwości kadrowe szkoły i godzinowe zajęć pozalekcyjnych. Ponadto w przypadku, kiedy 
uczeń wyraził chęć uczestnictwa w takich zajęciach, to szkoła mu nie odmawiała. 

 (dowód: akta kontroli tom III str. 277-281) 

2. W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 Dyrektor Szkoły zorganizowała po dwa zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, w których odpowiednio uczestniczyło 9, 10, 12 i 16 uczniów, co 
było niezgodnie z warunkami określonym w § 10 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ograniczającym liczbę uczestników do ośmiu. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 461-495) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych 
uczęszczało więcej niż osiem osób, ponieważ ilość osób, którym należało udzielić takiej 
pomocy w formie tych zajęć zwiększała się sukcesywnie w ciągu roku szkolnego. Uczniowie, 
których opinie dotarły później niż podczas rozdzielania zajęć w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zostali dołączeni do utworzonych wcześniej grup. Pomimo 
nadmiaru uczniów na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych szkoła nie mogła utworzyć 
nowych grup z takimi zajęciami, ponieważ przekroczyło to możliwości kadrowe szkoły. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 277-281) 

3. Dyrektor Szkoły ustaliła zestaw podręczników oraz materiały ćwiczeniowe dla I i II etapu 
edukacyjnego w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018 bez 
zasięgnięcia opinii rady rodziców, co stanowiło naruszenie wymogów art. 22ab ust. 4 ustawy 
o systemie oświaty. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 87) 

                                                      
40 W oddziale klasowym „A” kończącym Szkołę w 2014/2015 zrealizowano 482 godziny matematyki w II etapie edukacyjnym,  

w oddziale klasowym „B” kończącym Szkołę w 2015/2016  426, a w oddziale klasowym „C” kończącym etap edukacji  

w 2016/2017  470. 
41 Dz.U. poz. 204 ze zm. W załączniku nr 1 Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej (…) do ww. rozporządzenia 

określono, iż w klasach IV-VI szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) w trzyletnim okresie nauczania minimalny wymiar 
godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z matematyki wynosi 385 godzin. 

42 Stanowi, iż zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy 
wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać osiem. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że brak zasięgnięcia opinii rady rodziców w sprawie 
zestawu podręczników wynikał z faktu przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 196-198) 

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania przedmiotu 
matematyki. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych umożliwiały realizację podstawy 
programowej i przyjętych w szkole programów nauczania. Zapewniały także bezpieczeństwo  
i higienę osób przebywających na terenie Szkoły. Organizacja procesu nauczania była 
zgodna z przepisami oświatowymi oraz zasadami higieny nauczania w tym zakresie. Oferta 
zajęć pozalekcyjnych z matematyki była zróżnicowana i adekwatna do zdiagnozowanych 
potrzeb uczniów. Stwierdzone nieprawidłowości nie miały zasadniczego wpływu na warunki  
i organizację procesu nauczania matematyki. 

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania matematyki 

W Szkole funkcjonował system diagnoz obejmujący m.in. badanie umiejętności 
matematycznych uczniów na danym poziomie edukacyjnym poprzez przeprowadzanie testów/ 
sprawdzianów m.in.: trzecioklasistom (test K-3), czwartoklasistom43, piątoklasistom (test  
K-5)44, szóstoklasistom (próbny sprawdzian) oraz uczniom rozpoczynających naukę w klasie 
piątej, szóstej i siódmej. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 154-179, 208-221, 276-280, 301-354, 393-444,  
448-465, 500-510, 523-557, 566-590) 

Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, iż w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 tylko 
sprawdzian szóstoklasisty był ustawowo obowiązujący dla szkoły. Pozostałe formy 
diagnozowania, sprawdzania i analizowania umiejętności uczniów w latach szkolnych 
2014/2015 i 2017/2018 były nieobowiązkowe i przeprowadzano je z inicjatywy szkoły. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 254, 261-262) 

Od roku szkolnego 2015/2016 na wniosek Dyrektora Szkoły w ramach nadzoru 
pedagogicznego powołano zespół ds. analiz i badań edukacyjnych45, po przeprowadzonej 
ewaluacji zewnętrznej46. Zadaniem zespołu było m.in. opracowanie planu badań 
edukacyjnych na każdy rok szkolny, dokonywanie jakościowej/ilościowej analizy wyników 
badań (sprawdzianów, testów kompetencji, próbnych egzaminów/sprawdzianów 
zewnętrznych) na podstawie ilościowych opracowań i prezentowanie ich na posiedzeniach 
rady pedagogicznej.  
W zależności od potrzeb wprowadzano zmiany w systemie diagnoz, które omawiano  
i akceptowano na posiedzeniach rady pedagogicznej. Zmiany te dotyczyły terminów 
przeprowadzania diagnoz m.in. dla klas piątych, szóstych oraz objęcie tą diagnozą uczniów 
klasy siódmej47. 
Wyniki ilościowe i jakościowe tych sprawdzianów/testów omawiano na radach 
pedagogicznych oraz porównywano z wynikami województwa i ogólnopolskimi. Formułowano 
wnioski i zalecenia do dalszej pracy. 
Do zadań zespołu należał również monitoring prowadzonych diagnoz. W styczniu każdego 
roku szkolnego zespół przedstawiał wyniki monitoringu na posiedzeniu rady pedagogicznej, 
na którym omawiano najważniejsze wnioski i zalecenia oraz wskazywano czego dotyczyły 
zmiany wprowadzane przez nauczycieli w zakresie nauczania matematyki. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 154-179, 200-205, 208-221, 276-280, 293-354, 360,  
365, 393-444, 448-465, 500-511, 523-557, 566-590; tom III str. 1-17, 21-27, 94-97) 

Dyrektor Szkoły poinformowała, iż efekty monitorowania wprowadzonego systemu diagnoz 
zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych ankiety wśród nauczycieli. 
W zależności od wyników ankiet i wniosków z monitorowania procesu diagnozy zespół 
dokonywał modyfikacji planu diagnoz na następny rok szkolny, a w zakresie 
sprawdzianów/testów jakie należy przeprowadzić w danej klasie i w którym momencie 
(diagnoza na początku roku - tzw. diagnoza wstępna, czy w trackie roku szkolnego, czy na 
koniec) i na jakim etapie edukacyjnym. W roku szkolnym 2016/2017 nie przeprowadzono 

                                                      
43 Po klasie trzeciej przeprowadzony na początku klasy czwartej (tzw. diagnoza wstępna). 
44 Przeprowadzony w roku 2014/2015 i 2015/2016. 
45 W skład tego zespołu wchodzili nauczyciele: j. polskiego, j. angielskiego, matematyki i edukacji wczesnoszkolnej.  
46 W maju 2015 r. przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 
47 Diagnoza planowana na czerwiec 2018 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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testu kompetencji matematycznych K-3 i K-5 ze względu na zawieszenie prac Instytutu Badań 
Edukacyjnych48. W klasach trzecich, zamiast testu K-3, nauczyciele skorzystali z innego 
gotowego testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczniów w klasie trzeciej (test „Wokół 
nas”), a w roku szkolnym 2017/2018 wprowadzono zmiany w planie diagnoz wynikające  
z wprowadzenia reformy edukacji i likwidacji IBE.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 253-259) 
Dyrektor Szkoły podała, iż poza funkcjonującym systemem diagnoz, potrzeby społeczności 
szkolnej w zakresie organizacji i procesu nauczania matematyki rozpoznawano w ramach 
bieżącego nadzoru pedagogicznego poprzez zbieranie informacji o środowisku uczniów, 
zebrań z rodzicami, indywidualnych rozmów z nauczycielami, pracy zespołów nauczycielskich 
(klasowych i przedmiotowych) oraz bieżącej obserwacji uczniów. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 243, 246) 
Analiza wyników z matematyki uzyskanych przez uczniów49 w trakcie trwającego trzy lata 
etapu edukacyjnego50 wykazała, iż w przypadku pięciu uczniów, którzy osiągnęli najwyższe 
wyniki z matematyki na teście trzecioklasisty w kolejnym etapie edukacyjnym osiągali oni 
wysokie wyniki w nauce matematyki (bardzo dobre, celujące) oraz m.in. brali udział 
w konkursach matematycznych, otrzymywali stypendia. Trzech z nich uczęszczało na zajęcia 
dla uczniów uzdolnionych i rozwijających zainteresowania, w tym dwóch miało oceny bardzo 
dobre a jeden celujące. W przypadku pięciu uczniów51, którzy osiągnęli słabe wyniki 
z matematyki na teście trzecioklasisty, czworo z nich w kolejnym etapie edukacyjnym, mimo 
udzielnego przez Szkołę wsparcia52 (uczestnictwo w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych) 
nadal osiągało niskie wyniki z matematyki53. Jeden z uczniów mimo słabych wyników na 
teście trzecioklasisty, w kolejnym etapie edukacyjnym uzyskiwał najwyższe wyniki 
z matematyki i uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych 
i rozwijających zainteresowania. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 556-606) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż w przypadku tego ucznia niski wynik z matematyki na 
teście trzecioklasisty w roku 2014, był prawdopodobnie wynikiem jego chwilowej 
niedyspozycji.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 277-281) 
W roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 średnią wartość wyników sprawdzianu 
szóstoklasisty z matematyki osiągnęło 63,4%54 i 59,8%55 uczniów. Było to znacząco wyżej od 
średniej krajowej (o 2,4 i o 5,8 punktu procentowego). W 2014/2015 na tle województwa 

mazowieckiego  63,8%  szkoła osiągnęła wynik na zbliżonym poziomie, a w 2015/2016 był 
on wyższy o 1,4 punktu procentowego56. 

 (dowód: akta kontroli tom I str. 607-631) 
W ramach systemu diagnoz analizowano także wyniki próbnych i końcowych sprawdzianów 
szóstoklasisty (w tym z matematyki) dla poszczególnych oddziałów klasowych w roku 
szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 oraz porównywano osiągane wyniki szkoły z wynikami 
województwa i kraju. Sformułowane wnioski i rekomendacje dotyczyły m.in.:  

 w roku szkolnym 2014/2015 trudności uczniów w działaniach na ułamkach dziesiętnych  
i zwykłych oraz w obliczaniu objętości prostopadłościanu, wskazując na zwiększenie 
liczby ćwiczeń w tym zakresie oraz powracanie wielokrotnie do tych umiejętności; 

 w 2015/2016 trudności w zadaniach sprawdzających umiejętności z zakresu rozumowania 
i tworzenia strategii, czy zagadnień związanych z geometrią oraz wskazano, iż należy 
kłaść nacisk na dogłębne analizowanie różnych treści matematycznych, przede wszystkim 
osadzonych w kontekście praktycznym. 

                                                      
48 Dalej: IBE. 
49 Po pięciu uczniów w każdej grupie, w jednej grupie byli uczniowie, którzy uzyskali najsłabsze wyniki z matematyki, a w drugie j 

grupie uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Doboru próby dokonano pod kątem uzyskanych wyników z matematyki na 
teście trzecioklasistów w roku szkolnym 2013/2014. 

50 W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017. 
51 Dwóch uczniów z pięciu posiadło wydane opinie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które w swej diagnozie  

i zaleceniach odnosiły się do trudności w nauce matematyki. 
52 Za zgodą rodziców. 
53 Trzech miało oceny z matematyki dopuszczające, a jeden dostateczną. 
54 Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 76 uczniów zdających matematykę na arkuszu standardowym. 
55 Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 84 uczniów zdających matematykę na arkuszu standardowym. 
56 Średnia wartość wyników sprawdzaniu szóstoklasisty z matematyki dla województwa mazowieckiego wynosiła 58,4%. 



 

12 

W analizach nie określono sposobu monitorowania wydanych wniosków i rekomendacji do 
dalszej pracy poprzez określenie, np. wskaźników, zakładanych rezultatów. 

 (dowód: akta kontroli tom II str. 154-155, 194-199, 276, 293-300, 393,  
395, 398-434, 523-526, 531, 541-557) 

Jak podała Dyrektor Szkoły, wykorzystując wnioski i rekomendacje do dalszej pracy  
w zakresie nauczania matematyki57, podejmowano w szkole następujące działania m.in. 
dobierano odpowiednie zadania do możliwości klasy, ćwiczono z uczniami nie tylko typowe 
zadania, ale również zadania praktyczne z życia codziennego w celu wywołania 
zainteresowania do poszukiwania sposobu przeliczania. Uczniom, którzy osiągali niskie 
wyniki polecono zeszyt ćwiczeń „Radzę sobie coraz lepiej”, dokonano zmiany siatki godzin  
w rozkładach materiału dostosowanej do możliwości klasy (np. w jednej klasie poświęcano 
większą ilość czasu na dany temat, a w innej klasie nie było takiej potrzeby).  
Ponadto Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, iż nie określono sposobu monitorowania 
wniosków i rekomendacji w postaci wskaźników i zakładanych rezultatów, ponieważ nie ma 
takiego wymogu formalnego. Wnioski i rekomendacje wynikające ze sprawdzianów 
szóstoklasisty (próbny i końcowy) były wykorzystywane podczas bieżącej pracy z uczniami. 
Sprawdziany te pokazywały efekty wprowadzanych zmian. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 253-257) 
Dyrektor Szkoły, w terminie do 15 września, przedstawiała na zebraniu rady pedagogicznej 
plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 i 2017/2018,  
za wyjątkiem planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017 przedstawiony  
19 września 2016 r., tj. 4 dni po terminie wskazanym w § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego58.  

W badanym okresie Dyrektor Szkoły do 31 sierpnia przedstawiła na zebraniu rady 
pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru, zgodnie z § 26 ww. 
rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli tom II str. 180,184-193, 276-277, 356-360, 367-374,  
466-467, 519-524, 558-565; tom III str. 73, 90-94, 99-103) 

Dyrektor Szkoły poinformowała, iż pierwszą radę pedagogiczną w roku szkolnym 2016/2017, 
na której miała przedstawić plan nadzoru pedagogicznego przeniosła na termin późniejszy,  
tj. po naradzie szkół w Delegaturze Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu, która 
odbyła się 16 września 2016 r., ponieważ chciała przekazać ważne informacje z tej narady. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 253, 256) 
Nadzór pedagogiczny przez Dyrektora Szkoły realizowany był poprzez następujące działania:  
− kontrole m.in. prawidłowości i systematyczności wdrażania podstawy programowej, stanu 

szkoły i bazy dydaktycznej poprzez jej przegląd i obserwację pomieszczeń szkoły, 
indywidualizacji procesu nauczania, realizacji podstawy programowej ze szczególnym 
uwzględnieniem wdrażania kompetencji kluczowych (np. wykorzystanie wiedzy  
w praktyce), ofert zajęć dodatkowych pozalekcyjnych w kontekście potrzeb uczniów  
i rodziców, wniosków z badań zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystywanych do 
planowania i wprowadzania dalszych działań edukacyjnych,  

− wspomaganie nauczycieli poprzez organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych 
(m.in. nt.: analizy wyników przeprowadzonych diagnoz i ewaluacji wewnętrznej, 
neurodydaktyka w praktyce szkolnej, czy szkolenia z zakresu nowej podstawy 
programowej); 

− ewaluację wewnętrzną obejmującą wymagania nt. „Nauczyciele współpracują  
w planowaniu realizowaniu procesów edukacyjnych”, „Szkoła lub placówka wspomaga 
rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidulanej sytuacji”, „Wykorzystywanie wyników 
badań wewnętrznych i zewnętrznych do planowania i realizowania działań edukacyjnych”, 
„Wykorzystywane są zasoby na rzecz wzajemnego rozwoju”,   

                                                      
57 W przypadku próbnych sprawdzianów szóstoklasisty. 
58 Dz.U. poz. 1270. Wcześniej zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.  

w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. Nr 168, poz.1324, ze zm.). 
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− hospitacje zajęć obowiązkowych i dodatkowych, obserwację pracy nauczycieli oraz 
badanie wyników nauczania i efektów kształcenia prowadzone w ramach systemu 
diagnoz59. 

Na radach pedagogicznych były omawiane raporty z ewaluacji oraz wnioski ze 
sprawowanego nadzoru. Wydane wnioski dotyczyły, m.in.: modyfikacji ofert zajęć 
pozalekcyjnych, systematycznego prowadzenia dokumentacji analiz efektów kształcenia, aby 
na podstawie tej analizy planować dalsze działania, kontynuowaniu jak dotychczas analizy 
wyników sprawdzianów, wyciąganiu wniosków i podawaniu zaleceń, dokonywaniu analizy 
porównawczej sprawdzianów w stosunku poprzednich lat. Zalecenie te zostały zrealizowane. 
W ramach nadzoru Dyrektor Szkoły stwierdziła, iż nauczyciele prawidłowo wdrażali podstawę 
programową w zakresie swojego przedmiotu oraz wykorzystywali wyniki badań zewnętrznych 
i wewnętrznych do planowana i wprowadzania dalszych działań edukacyjnych, a w wyniku 
przeprowadzonych diagnoz dostosowywano odpowiednie narzędzia pracy z poszczególnymi 
uczniami na zajęciach lekcyjnych i poza lekcyjnych, np. różnicowano zadania domowe, 
proponowano uczniom zdolnym udział w różnego rodzaju konkursach itp. oraz na bieżąco 
rozwiązywano problemy dydaktyczne, wychowawcze. 
W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano ewaluacje 
wewnętrzną w zakresie wdrożonej nowej podstawy programowej oraz kontrole m.in. 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów na podstawie opinii z poradni 

oraz szkolenia nt. ”Innowacje pedagogiczne”, „Techniki uczenia się  dwa zespoły 
przedmiotowe: I-III i IV-VII”. 
 (dowód: akta kontroli tom II str. 180,184-193, 206-208, 222-277, 356-360, 367-374, 445-447, 

466-467, 472-499, 519-524, 558-565; tom III str. 18-20, 29-74, 77-79, 90-94, 99-103) 
Dyrektor Szkoły poinformowała, iż nadzór pedagogicznego nad warunkami i organizacją 
procesu nauczania matematyki sprawowany jest na bieżąco poprzez ciągłe monitorowanie 
organizacyjne pracy szkoły, w tym pracy w zakresie nauczania matematyki (obserwacje, 
rozmowy z nauczycielami i rodzicami oraz z uczniami, przeglądanie dokumentacji szkolnej 
pod kątem wyników osiąganych przez uczniów) i obserwację zajęć z zakresu matematyki 
zarówno na I jak i II etapie edukacji. Podczas hospitacji zwracano uwagę na właściwe 
wykorzystanie środków i metod pracy. W czasie obserwacji zajęć ze szczególnym 
uwzględnieniem analizowano wykorzystywanie nowoczesnych metod i sposobów 
prowadzenia zajęć, które przekładały się na efektywną jakość pracy nauczycieli. Hospitowane 
zajęcia każdorazowo były omawiane z poszczególnymi nauczycielami, a wnioski ogólne  
z tych hospitacji zostały zawarte we wnioskach z nadzoru pedagogicznego.  
Jak podała Dyrektor Szkoły hospitacji tych lekcji nie dokumentowała, ponieważ nie ma takiego 
obowiązku, a ich forma jest dowolna i leży w gestii Dyrektora. Nie były tworzone plany 
hospitacji tych lekcji, bo również nie ma takiego wymogu. 
Ponadto funkcjonujący w szkole system diagnoz obejmujący nauczania matematyki jest też 
formą sprawowanego nadzoru przez Dyrektora Szkoły, gdzie wyniki uzyskiwane w ramach 
ww. systemu diagnoz są omywane na radach pedagogicznych i formułowane są dalsze 
wnioski i rekomendacje do doskonalenia nauczania w zakresie matematyki.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 243, 247, 254, 259-260) 
Dyrektor Szkoły nie diagnozowała wpływu organizacji procesu nauczania matematyki na 
jakość pracy Szkoły. W ramach nadzoru pedagogicznego Dyrektor nie badała wpływu 
kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki i nauczycieli I etapu 
edukacyjnego na jakość zajęć z matematyki.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 260-261) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, że nie założono przeprowadzenia ww. diagnozy, 
ponieważ rokrocznie wyniki sprawdzianu klas szóstych były zadowalające i nie dawały 
podstaw do szczegółowego zajęcia się ww. tematem. Ponadto każdego roku szkolnego 
przeprowadzane są diagnozy w poszczególnych klasach z zakresu matematyki, które również 
dają szeroki obraz dotyczący wpływu procesu nauczania matematyki na jakość pracy  
w szkole i dają zadowalające wyniki.  
Nie był badany wpływ kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli matematyki 
i nauczycieli I etapu edukacji na jakość zajęć z matematyki, ponieważ jak poinformowała 

                                                      
59 W planie nadzoru pedagogicznego odpowiednio w roku szkolnym 2014/2015 i 2016/2017 ujęto diagnozę wstępną: klas 

pierwszych, po klasie pierwszej, po klasie drugiej oraz w klasie czwartej (badanie wiadomości i umiejętności po I etapie 
edukacyjnym) i diagnozę końcową w klasie trzeciej. 
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Dyrektor Szkoły, z obserwacji procesu nauczania matematyki w szkole, prowadzonych 
diagnoz i monitoringu tych diagnoz nie wynikała potrzeba dokonywania tych badań. 
Posiadane kwalifikacje i umiejętności nauczycieli z I etapu edukacyjnego i nauczycieli 
matematyki II etapu edukacyjnego są na wysokim poziomie oraz wyniki uzyskiwane przez 
uczniów w ramach systemu diagnoz pokazują, że jakość zajęć z matematyki i umiejętności 
ww. nauczycieli są na poziomie właściwym. 

(dowód: akta kontroli tom IIII str. 254, 259-261) 
Poziom frekwencji uczniów na lekcjach matematyki, w latach objętych kontrolą NIK, nie był 
monitorowany. 

(dowód: akta kontroli tom I str. 500-517; tom III str. 246) 
Dyrektor Szkoły podała w wyjaśnieniach, iż brak monitoringu w tym zakresie wynikało z faktu, 
iż ogólna frekwencja poszczególnych klas i uczniów nie wskazywała na zagrożenia w tym 
zakresie. Frekwencja indywidulana uczniów i klas oscylowała średnio między 80-95%. Na 
radach pedagogicznych analizowano tylko frekwencję poszczególnych uczniów i klas na 
koniec semestru i koniec roku szkolnego przy klasyfikacji śródrocznej i rocznej. Ponadto nikt  
z nauczycieli matematyki, czy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej nie zgłaszał problemów  
z frekwencją uczniów na lekcjach matematyki, stąd nie było potrzeby prowadzenia takiego 
monitoringu. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 243-246) 
W badanym okresie organ prowadzący szkołę nie przeprowadzał kontroli w zakresie 
zapewnienia przez Dyrektora Szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 
wydatkowania przekazanych szkole środków finansowych oraz zapewnienia w szkole 
warunków i wyposażenia niezbędnego do realizacji podstawy programowej w zakresie 
matematyki60.  

 (dowód: akta kontroli tom III str. 107-117) 
W maju 2015 r. została przeprowadzona problemowa ewaluacja zewnętrzna przez 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty61. Ewaluacja wykazała m.in., iż szkoła diagnozuje 
osiągniecia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego, a wyniki wykorzystuje w trakcie 
realizacji podstawy programowej oraz programów edukacyjno-terapeutycznych, nauczyciele 
uwzględniają warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, szkoła monitoruje  
i analizuje osiągnięcia uczniów, formułuje wnioski oraz wdraża działania uwzględniające 
potrzeby uczących się, szkoła kieruje do uczniów bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych 
zorientowaną na wyrównywanie szans edukacyjnych, ale w bardzo ograniczonym zakresie 
organizuje zajęcia służące rozwoju dziecięcych zainteresowań oraz podejmowanie w szkole 
działania są efektem wdrażanych wniosków z ewaluacji wewnętrznej, a rekomendacje 
wywiedzione z analizy wyników egzaminów zewnętrznych wprowadza w życie część 
nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli tom III str. 111, 118-147) 
W okresie objętym kontrolą zagadnienia dotyczące procesu nauczania odnoszące się 
bezpośrednio do nauczania matematyki nie były przedmiotem audytów/kontroli organów 
zewnętrznych.  
Mazowiecki Kuratorium Oświaty przeprowadził kontrolę w maju 2017 r. w zakresie realizacji 
przez dyrektora wybranych zadań wynikających z art. 39 ust. 1 pkt 2, 4, 5a, 6, 7 ustawy  
o systemie oświaty oraz art. 7 ust. 2 pkt 1, 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela62. Wyniki tej kontroli wykazały, iż w szkole analizowano wyniki sprawdzianu 
szóstoklasisty, a wnioski i rekomendacje z nich wynikające wykorzystywane były do dalszej 
pracy. Powołano zespół diagnostyczny, który odpowiedzialny był za organizację  
i przebieg sprawdzaniu szóstoklasisty oraz dokonanie analizy wyników.  

(dowód: akta kontroli tom III str. 107-112, 169-175) 

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

                                                      
60 W trakcie kontroli NIK, tj. od 31 lipca 2017 r. do 29 września 2017 r. Urząd Miejski w Warce przeprowadzał audyt wewnętrzny 

w temacie „Prowadzenie rachunkowości przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 w Warce w 2016 r.”. Na dzień zakończenia 
kontroli NIK, tj. 20 października 2017 r., Dyrektor szkoły nie otrzymała protokołu pokontrolnego z tego audytu. 

61 Ewaluacji poddano wszystkie wymagania dla szkoły podstawowej określone w załączniku do rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 r. poz. 1214). 

62 Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W Szkole monitorowano osiągnięcia uczniów z matematyki. Wyniki egzaminów zewnętrznych 
z matematyki w okresie objętym kontrolą kształtowały się powyżej średniej krajowej. Dyrektor 
skutecznie sprawowała nadzór pedagogiczny nad warunkami i organizacją procesu 
nauczania matematyki poprzez system diagnoz. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli63, 
wnosi o: 

1) organizowanie dla uczniów zajęć rozwijających uzdolnienia zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) ustalanie zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych 
obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy, po zasięgnięciu opinii rady rodziców. 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 
21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosków 
pokontrolnych 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. 

Warszawa,           listopada 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: 
 

Inga Piotrowska 
specjalista k.p. 

 

 

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