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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Anna Huziej, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LZG/134/2017 z dnia 12 września 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa numer 3 z oddziałami integracyjnymi w Gubinie (dalej: SP lub 
Szkoła), ul. Kresowa 48, 66-620 Gubin. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Robert Siegel, dyrektor Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Dyrektor Szkoły prawidłowo sprawował nadzór nad nauczaniem matematyki, 
natomiast nie w pełni zapewnił warunki do jej nauczania2. 

W Szkole, matematyki uczyli nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje. 
Nauczanie matematyki odbywało się  na podstawie prawidłowo dopuszczonych 
programów nauczania oraz w wymaganym wymiarze godzinowym.  
W Szkole analizowano potrzeby uczniów z matematyki, monitorowano osiągnięcia 
uczniów w tym zakresie oraz dokonywano analizy organizacji jej pracy m.in. poprzez 
ewaluacje wewnętrzne, obserwacje lekcji, analizy wyników sprawdzianu 
szóstoklasisty3 oraz wyników sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty. 
W ocenie NIK pełne wyposażenie tylko jednego z ośmiu gabinetów, w którym 
odbywają się zajęcia z matematyki klas IV-VII w niezbędne pomoce dydaktyczne nie 
jest wystarczające do prawidłowej realizacji podstawy programowej. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ustalenia planów zajęć dydaktyczno-
wychowawczych z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej, niezapewnienia 
wszystkim uczniom, którzy tego wymagali pomocy psychologiczno-pedagogicznej4, 
w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz przekroczenia dopuszczalnej 
liczby uczestników zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i dydaktyczno-
wyrównawczych.  

                                                      
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 

2 Okres objęty kontrolą lata 2015-2017 (do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz ewentualnie okres wcześniejszy, 
jeżeli będzie miał wpływ na kontrolowaną działalność). 

3 W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. 

4 Uczniowie, którzy posiadali opinie lub orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które w swojej 
diagnozie lub zaleceniach odnosiły się do nauczania matematyki. 

Ocena ogólna1 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki 

1.1. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 liczba nauczycieli uczących  
matematyki w Szkole wynosiła odpowiednio: 12 (w tym 10 nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej); 13 (w tym 11 nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej); 11 (w tym dziewięciu nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej) i 10 (w tym 7 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej)5.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

W Szkole, w latach szkolnych 2014/2015-2017/2018: 

 liczba uczniów wynosiła, odpowiednio: 389, 404, 363, 396, 

 łączna liczba oddziałów klasowych wynosiła, odpowiednio: 18, 19, 18 i 20, 

 średnia liczba uczniów w oddziałach klasowych wynosiła, odpowiednio: 22, 
21, 206. 

W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 najmniejsze oddziały klasowe liczyły, 
odpowiednio, 18, 17, 16 i 15 uczniów; a największe 25 (rok szkolny 2014/2015 
i 2015/2016); 23 (rok szkolny 2016/2017) i 24 (rok szkolny 2017/2018).  

   (dowód: akta kontroli str. 4) 

Na jeden etat nauczyciela matematyki przypadało w poszczególnych latach 
szkolnych średnio:  

 22 uczniów - w edukacji wczesnoszkolnej i 86 w klasach IV-VI (2014/2015); 

 21 uczniów w edukacji wczesnoszkolnej i 86 w klasach IV-VI (2015/2016); 

 20 uczniów w edukacji wczesnoszkonej i 92 w klasach IV-VI (2016/2017);  

 21 uczniów w edukacji wczesnoszkolnej i 100 w klasach IV-VII (2017/2018). 

   (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Nauczyciele, którym powierzono nauczanie matematyki w Szkole  
 posiadali, odpowiednie do realizowanych zajęć edukacyjnych, kwalifikacje 
określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli7 oraz 
poprzedzającego go rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 
2009 r8. 

 (dowód: akta kontroli str. 5-10) 

1.2. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 żaden z nauczycieli uczących 
matematyki w Szkole nie uczestniczył w żadnej formie kształcenia i doskonalenia 
zawodowego związanego z nauczanym przedmiotem. 

(dowód: akta kontroli str. 11-13) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w ocenie nauczycieli oferowane obecnie szkolenia nie 
wnoszą nic nowego do ich warsztatu pracy. Teoretyczna forma prowadzenia 

                                                      
5 Liczba nauczycieli matematyki według stopnia awansu zawodowego wynosiła:  nauczyciele dyplomowani: ośmiu (rok szkolny 
2014/2015), dziewięciu (rok szkolny 2015/2016-2017/2018); nauczyciele mianowani: dwóch (rok szkolny 2014/2015 
i 2016/2017), jeden (rok szkolny 2015/2016 i 2017/2018); nauczyciel kontraktowi: dwóch w roku szkolnym 2014/2015), trzech 
w roku szkolnym 2015/2016).  
6 w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018. 

7 Dz. U. poz. 1575. 

8 Rozporządzenie 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). 

Opis stanu 
faktycznego 
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szkoleń nie spełnia ich oczekiwań, natomiast pożądanej formy warsztatowej żaden 
ośrodek nie oferował.  

(dowód: akta kontroli str. 48-49) 

W roku szkolnym 2014/2015 jeden z dwóch nauczycieli matematyki w klasach IV-VI 
uczestniczył w trzech szkoleniach (w następujących tematach: rola i zadania 
opiekuna stażu, podsumowanie stażu młodego nauczyciela oraz od mianowania do 
dyplomowania), natomiast trzech z dziesięciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
uczestniczyło łącznie w dwóch szkoleniach (kurs z zakresu metodyki nauczania gry 
w szachy – 3 nauczycieli; metodyka pracy z dzieckiem – uczniem edukacji 
wczesnoszkolnej na zajęciach wychowania fizycznego – 1 nauczyciel). Jeden z ww. 
trzech nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ukończył studia podyplomowe  
w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 żaden z nauczycieli uczących matematyki 
nie ukończył żadnej formy kształcenia ani doskonalenia zawodowego. 

(dowód: akta kontroli str. 11-13) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w ww. okresie uwagę skoncentrowano na wzmocnieniu 
wychowawczej roli nauczyciela w rozwiązywaniu problemów oraz lepszym kontakcie 
z domem rodzinnym wychowanków. Uwaga nauczycieli została skupiona na 
bieżącej pracy z dziennikiem elektornicznym i pomocy rodzicom w korzystaniu  
z niego, co ułatwiło kontrole rodzicielską (oceny i frekwencja). 

  (dowód: akta kontroli str. 48-49) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 odbyło się łącznie 14 szkoleniowych rad 
pedagogicznych, które dotyczyły m.in.: wykorzystania przez nauczycieli wniosków 
i zaleceń wynikających z analiz sprawdzianów zewnętrznych; motywowania 
uczniów; indywidualizacji nauczania; procedur sprawdzianu klas szóstych; 
wykorzystania e-podręczników; dostosowania wymagań edukacyjnych na 
poszczególnych przedmiotach dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce; 
dzieci z autyzmem w szkole; ewaluacji zewnętrznej (procedury i metody oraz analiza 
danych i omówienie wyników); wykorzystania dziennika elektronicznego Librus oraz 
reformy oświaty. 

W  roku szkolnym 2017/20189 nie odbyła się żadna szkoleniowa rada 
pedagogiczna. 

 (dowód: akta kontroli str. 11-13) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 matematyki w klasach IV-VI uczyło 
dwóch nauczycieli. W roku szkolnym 2014/2015 jeden z nauczycieli był 
nauczycielem dyplomowanym, a drugi – mianowanym. Od 1 września 2015 r. 
nauczyciele uczący matematyki w klasach IV-VII mają ten sam stopień awansu 
zawodowego – nauczyciel dyplomowany. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
średnie ocen końcoworocznych z matematyki wynosiły od 3,41 do 4,47. Natomiast 
wyniki egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w roku szkolnym 2014/2015  
i 2015/2016 kształtowały się na zbliżonym poziomie i wynosiły od 55,5% do 62,9%. 
Nie stwierdzono bezpośredniej korelacji między osiąganymi przez uczniów 
wynikami, a stopniem awansu zawodowego nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 3, 126) 

                                                      
9 Do dnia 4 grudnia 2018 r. 
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1.3. W Szkole nie ma pracowni matematycznej. Zajecia matematyki (w klasach IV-
VII) odbywały się w salach, w których odbywały się zajęcia z pozostałych 
przedmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 53) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że przyczyną braku pracowni matematycznej jest zbyt 
mała liczba gabinetów lekcyjnych w stosunku do liczby klas w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

Zajęcia matematyki odbywały się w 15 gabinetach lekcyjnych (siedem gabinetów 
klasy I-III, osiem gabinetów klasy IV-VII10). 
W wyniku oględzin ustalono m.in., że 

 sale lekcyjne miały powierzchnię od 18,8 do 51,9 m2; w 12 salach 
lekcyjnych powierzchnia sali przypadająca na jednego ucznia11 była równa 
lub większa niż 2m2, w trzech salach powierzchnia ta wynosiła 0,94 m2; 1,8  
i 1,6 m2 (w salach tych odbywały się zajęcia matematyki dla klas IV-VII 
w wymiarze, odpowiednio, jednej i dwóch godzin tygodniowo), 

(dowód: akta kontroli str. 31-47, 61-63, 85-94) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w mojej ocenie taka powierzchnia nie jest 
wystarczająca, ale ograniczone możliwości lokalowe oraz zwiększenie liczby 
uczniów wynikające z reformy oświaty i powrotu do systemu ośmioklasowego 
powodują, że do nauczania są wykorzystywane wszystkie dostępne w Szkole sale 
lekcyjne. W miarę możliwości staramy się w małych gabinetach planować zajęcia 
najmniej licznych oddziałów, jednak nie zawsze jest to możliwe.   

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

 w żadnej sali nie stwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów,  
 wszystkie sale były wietrzone, były dobrze oświetlone, a w oknach 13 sal 

zamontowano rolety, 
 w pięciu z piętnastu sal stwierdzone prawidłowe usytuowanie ławek od 

tablicy (odległość pierwszej ławki od tablicy była większa niż 2,2 m), 
natomiast w przypadku dziesięciu sal (w tym siedmiu, w których odbywało 
się nauczanie klas I-III) odległość pierwszej ławki od tablicy wynosiła od 1,4 
do 2,1 m. 

(dowód: akta kontroli str. 31-47, 61-63, 85-94) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że salach, których odbywa się nauczanie klas I-III 
przyczyną powyższego była konieczność zorganizowania odpowiednio wyposażonej 
części  rekreacyjnej. Przy posiadanej wielkości sal nie jest możliwe wydzielenie 
części rekreacyjnej przy jednoczesnym zachowaniu odległości pierwszej ławki od 
tablicy wynoszącej minimum 2,2 m. W związku z reformą oświaty i powrotem do 
systemu ośmioklasowego zwiększyła się liczba uczniów w Szkole, natomiast 
możliwości lokalowe pozostały bez zmian. Dlatego też nie jest możliwe zapewnienie, 
aby wszystkie zajęcia klas IV-VII odbywały się w takich salach, aby zachować 
odległość pierwszej ławki od tablicy minimum 2,2 m. Jednocześnie podkreślam, że 
w salach tych odbywały się tylko cztery godziny zajęć matematyki tygodniowo12. 

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

                                                      
10 Klasy IV-VII miały łącznie 42 godziny matematyki tygodniowo. Zajecia te odbywały się w następujących salach: 2017-28 
godzin, 121 i 120 po 7 godzin, 216 – 5 godzin, 208 – 2 godziny, 118, 207 i 104 po 1 godzinie. 

11 Powierzchnia Sali podzielona przez liczbę uczniów najliczniejszego oddziału korzystającego z pracowni. 

12 Sytuacja taka dotyczyły sal numer: 208, w której odbywały się 2 godziny matematyki tygodniowo oraz sali 118 i 2017,  
w której odbywało się po 1 godzinie matematyki tygodniowo. 
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 wszystkie sale były wyposażone w komputery z dostępem do internetu oraz 
tablice magnetyczne, umożliwiające pisanie kredą, a w 14 z 15 sal 
znajdowały się projektory,  

 w trzech13 z ośmiu sal, w których odbywały się zajęcia matematyki dla klas 
IV-VII zamontowano tablice interaktywne, 

 we wszystkich salach, w których odbywały się zajęcia klas I-III wydzielono 
część rekreacyjną wyposażoną m.in. w dywan, „kapsle” do siedzenia, gry 
edukacyjne, książki, sale te były wyposażone m.in. w liczydła i liczmany, 

 jedna z ośmiu sal, w których odbywały się zajęcia IV-VII (sala 217, w której 
odbywało się 28 z 52 godzin matematyki tygodniowo) była wyposażona  
w zestaw przyrządów do kreślenia (linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz) oraz 
przezroczyste modele brył matematycznych, zestawy brył do mierzenia  
i porównywania objętości oraz demonstracji jednostek pola i objętości;  
w jednej sali (120), w której odbywało się tygodniowo siedem godzin zajęć 
matematyki dla klas IV-VIII znajdowal się zestaw przyrządów do kreślenia 
(linijka, ekierka, cyrkiel, kątomierz) oraz przezroczyste modele brył 
matematycznych, brakowało natomiast zestawów brył do mierzenia 
i porównywania objętości oraz do demonstracji jednostek pola i objętości, 
natomiast w salach 121, 216, 208, 118, 207 i 104 nie było żadnego z ww. 
elementów. W salach tych odbywało się łącznie 17 godzin matematyki 
tygodniowo (w tym: sala 121 – siedem godzin, 216 – pięć godzin, 208 – 2 
godziny, 118, 207 i 104 po jednej godzinie tygodniowo). Sześć z 13 
oddziałów odbywało wszystkie lub część zajęć matematyki w salach, ktróre 
nie miały ww. wyposażenia (dwa oddziały – 100% zajęć tygodniowo, dwa 
oddziały – 75% zajęć tygodniowo, jeden oddział – 50% zajęć tygodniowo, 
jeden oddział 25% zajęć tygodniowo). 

 (dowód: akta kontroli str. 31-47, 61-63, 85-94) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że z uwagi na brak pracowni matematycznej gabinet 217 
jest wyposażony w pełni w pomoce dydaktyczne (takie jak przyrządy do kreślenia, 
zestawy brył) do nauczania matematyki, które w razie potrzeby są przenoszone do 
innych gabinetów, w których odbywa się nauczanie matematyki w klasach IV-VII.  

(dowód: akta kontroli str. 81-82) 

W roku szkolnym 2014/2015 zakupiono ze środków Szkoły następujące pomoce 
dydaktyczne do nauczania matematyki: tablice interaktywne (do dwóch gabinetów, 
w których odbywało się nauczania matematyki), oprogramowanie multimedialne do 
matematyki i grę edukacyjną zamek cyfr (dla klasy I).  
W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 nie dokonywano zakupów pomocy 
dydaktycznych wykorzystywanych do nauki matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 72-78) 

1.4. Analiza planu zajęć, obowiązującego w roku szkolnym 2017/2018, 
przeprowadzona dla 414 spośród 20 (tj. 20%) oddziałów wykazała, że: 
a) zajęcia w poszczególnych dniach tygodnia rozpoczynały się o stałej porze, 
b) w tygodniowym rozkładzie zajęć uwględniono podobną liczbą godzin zajęć 

lekcyjnych (różnica wynosiła 1 godzinę), 
c) nie stwierdzono występowania dni, w których kumulowane są zajęcia, gdzie 

dominuje praca statyczna i długotrwała koncentracja15, 

                                                      
13 Sala 217, 216 i 104. 

14 Klasa Ia, IVa, VI b, VII c 

15 Dotyczy oddziałów klas IV-VII, w klasach IV-VI matematyka i przyroda; w klasie VII matematyka, fizyka, chemia. 
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d) w dwóch z trzech objętych badaniem oddziałów klas IV-VII zajęcia  
w trakcie, których dominuje praca statyczna i długotrwała koncentracja nie były 
łączone w bloki ani lokowane po piatej godzinie lekcyjnej,  

e) najdłuższa przerwa między zajęciami (po trzeciej godzinie lekcyjnej) trwała  
20 minut, natomiast długość pozostałych przerw wynosiła 10 minut. 

 (dowód: akta kontroli str. 14-15) 

1.5. W toku kontroli dokonano oględzin lekcji matematyki przeprowadzonych 
w trzech oddziałach klas IV-VI16 przez wszystkich nauczycieli uczących matematyki 
w II etapie edukacyjnym i ustalono m.in., że: 

 nauczyciele realizowali podstawę programową i przyjęte programy 
nauczania, a cele lekcji zostały w pełni osiągnięte, 

 zastosowano następujące metody nauczania: rozwiązywanie zadań na 
tablicy interaktywnej17 (na wszystkich trzech lekcjach), a ponadto wykład (na jednej 
lekcji), praca zespołowa oraz praca indywidualna (na jednej lekcji),  

 nauczyciele stwarzali wszystkim uczniom równe szanse udziału w lekcji, 
 w salach lekcyjnych panowały odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne 

(sale były wietrzone i dobrze oświetlone, nie wystąpiły zagrożenia dla 
bezpieczeństwa uczniów). 

(dowód: akta kontroli str. 96-101, 219) 

1.6. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 organizowano zajęcia rozwijające 
zainteresowania z matematyki i  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (dla uczniów 
klas IV-VI), a dla uczniów klas I-III zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 55-58) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że potrzeby uczniów w zakresie zajeć 
pozalekcyknych z matematyki były rozpoznawane przez nauczycieli na bieżąco  
w czasie lekcji, jednak nie zostało to udokumentowane w żaden sposób.  

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

1.6.1. Zajęcia pozalekcyjne zorganizowane dla ogółu uczniów w celu rozwoju 
zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego. 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 dla uczniów klas IV-VI zorganizowano:  
koło matematyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania. Celem zajęć było m.in. 
przygtowanie do konkursów, doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań 
otwartych i zamkniętych o wyższym poziomie trudności. 
W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia dla dwóch grup uczniów odbywały się przez 
cały rok (średnia liczba uczniów na zajęciach w tych grupach wynosiła 9 i 15).  
W roku szkolnym 2015/2016 zajęcia odbywały się w dwóch grupach (w jednej grupie 
było średnio 12 uczniów na zajęciach18, a w drugiej grupie było średnio sześciu 
uczniów na zajęciach).  
W roku szkolnym 2016/2017 odbywały się zajęcia dla jednej grupy uczniów (były to 
zajęcia dla chętnych uczniów w celu przygotowania ich do konkursu 
przedmiotowego), na zajęciach było średnio siedmiu uczniów (zajęcia odbywały się 
od kwietnia do października, zrealizowano łącznie 25 godzin zajęć).  
W roku szkolnym 2017/2018 nie zorganizowano zajęć rozwijających 
zainteresowania z matematyki. 

                                                      
16 Klasa IVc, Vb i VIa 

17 Zadania były wyświetlane ze strony internetowej, z płyty dołączonej do podręcznika, z e-podręcznika. 

18 W grupie tej zrealizowano łącznie 15 godzin zajęć. 
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Ww. zajęcia odbywały się bezpośrednio po zakończeniu zajęć obowiązkowych,  
w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo i były nieodpłatne dla uczniów. 

W roku szkolnym 2016/2017 oferta zajęć rozwijających zainteresowania była 
uboższa niż w latach poprzednich, natomiast w bieżącym roku szkolnym nie są 
prowadzone takie zajęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 55-56) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że przyczyną powyższego była likwidacja tzw. 
godzin karcianych od 1 września 2016 r. i brak środków finansowych na organizację 
takich zajęć. W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciel prowadził ww. zajęcia bez 
wynagrodzenia. Szkoła nie zwracała się do organu prowadzącego o przyznanie 
środków na ten cel, ponieważ na odbywających się spotkaniach organ prowadzący 
wielokrotnie podkreślał, że nie posiada środków na ten cel. W roku szkolnym 
2017/2018 wynika to z braku nauczyciela, który mógłby takie zajęcia prowadzić 
(nauczyciele matematyki mają już maksymalną liczbę godzin zajęć).   
W mojej ocenie powyższe nie miało wpływu na efekty nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 prowadzone są również zajęcia 
szachowe, dla dwóch grup uczniów klas I-III w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych 
zajęć, dla każdej grupy tygodniowo19. 

 (dowód: akta kontroli str. 223-224) 

W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 dla uczniów klas I-III nie organizowano 
innych niż koło szachowe zajęć w celu rozwijania zainteresowań z matematyki 
i zagospodarowania czasu wolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 55-58) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że w początkowym okresie edukacji nauczyciele 
poznają uczniów, ich umiejętności i możliwości. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

1.6.2. Zajęcia zorganizowane dla uczniów z trudnościami w nauce matematyki 

W Statucie wskazano, że Szkoła tworzy warunki dla zaspakajania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wspomaga ich rozwój i efektywność uczenia 
się organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Szczególną opieką otacza 
uczniów potrzebujących pomocy, zapewniając im w razie konieczności oraz w miarę 
możliwości kadrowych i posiadanych środków finansowych zajęcia wyrównawcze. 

(dowód: akta kontroli str. 225-228) 

Szkoła wspierała uczniów z trudnościami w nauce matematyki poprzez organizację 
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas I-III, zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych i konsultacji dla uczniów klas IV-VI: 

a) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne20 zorganizowano w latach szkolnych 
2014/2015-2017/2018, łącznie w 18 grupach. Liczba uczniów na zajęciach w 
dwóch z 18 grup nie przekraczała maksymalnej (tj. 5 uczniów) określonej w § 11 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

                                                      
19 Rok szkolny 2014/2015: klasa I – średnio 15 uczniów na zajęciach, klasa II – średnio 15 uczniów na zajęciach; rok szkolny 
2016/2017: klasa II – średnio 15 uczniów na zajęciach i klasa III – średnio 15 uczniów na zajęciach; rok szkolny 2017/2018: 
klasa I – średnio 15 uczniów na zajęciach, klasa III – średnio 15 uczniów na zajęciach;. 

20 Zajęcia obejmowały język polski i matematykę. 
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w publicznych szkołach i placówkach21 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Wymiar godzin, w okresie objętym 
kontrolą, dla 16 grup wynosił jedną godzinę lekcyjną tygodniowo, a dla dwóch 
(2017/2018) – po dwie godziny lekcyjne. 

b) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, dla uczniów klas IV-VI w latach 
szkolnych 2014/2015-2016/2017 zorganizowano dla łącznie sześciu grup22, 
z których liczebność jednej nie przekraczała dopuszczalnej (tj. 8 uczniów) 
określonej w § 10 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Ww. zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej 
tygodniowo. W roku szkolnym 2017/2018 nie zorganizowano takich zajęć. 

c) W latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 prowadzone były konsultacje dla 
uczniów klas IV-VI, których celem było stworzenie możliwości poprawy ocen 
i napisania zaległych sprawdzianów, utrwalenie wiadomości i doskonalenie 
umiejętności. Zrealizowano łącznie, odpowiednio: osiem i siedem godzin 
lekcyjnych konsultacji. 

Ww. zajęcia były nieodpłatne dla uczniów, odbywały się bezpośrednio po 
zakończeniu zajęć obowiązkowych i prowadzili je nauczyciele posiadający 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć, co było zgodne z § 15 ust. 
1 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 5-10, 57-58) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowano tylko 
jedną grupę zajęć dydaktyczno -wyrównawczych, ponieważ uczniowie klasy Va i VIb 
mieli dodatkową godzinę matematyki z godzin do dyspozycji dyrektora, a w roku 
szkolnym 2016/2017 Szkoła nie posiadała środków finansowych na organizację 
takich zajęć (jedna grupa była prowadzona społecznie przez nauczyciela 
matematyki). Szkoła nie zwracała się do organu prowadzącego o przyznanie 
środków na ten cel, ponieważ na odbywających się spotkaniach organ prowadzący 
wielokrotnie podkreślał, że nie posiada środków na ten cel.  W roku szkolnym 
2017/2018 Szkoła nie ma nauczyciela, który mógłby takie zajęcia prowadzić.  

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 żaden z uczniów Szkoły nie był 
nieklasyfikowany i niepromowany z matematyki ani nie zdawał egzaminu 
poprawkowego z tego przedmiotu. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

1.6.3. W Statucie wskazano, że uczeń ma prawo do rozwijania zainteresowań 
i zdolności, a Szkoła stwarza warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów 
przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 225-228) 

W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 nie organizowano zajęć celowych dla 
rozwoju uczniów najzdolniejszych z matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 102) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że (…) trudno jest wyodrębnić grupę uczniów 
najzdolniejszych z matematyki, zwłaszcza, że nie było laureatów ani finalistów 

                                                      
21 Dz. U. z 2013 r. poz. 532, ze zm. 

22 w roku szkolnym 2014/2015 – jedna grupa przez cały rok, dwie grupy w pierwszym półroczu i jedna grupa w okresie od maja 
do czerwca; w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 po jednej grupie (przy czym w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia takie 
odbywały się w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.) 
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konkursów Lubuskiego Kuratora Oświaty z matematyki. Dlatego naszym zdaniem 
lepszym rozwiązaniem jest organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających 
zainteresowania z matematyki dla ogółu chętnych uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

W roku szkolnym 2015/2016 promocję z wyróżnieniem23 otrzymało 52 uczniów, 
żaden z uczniów nie otrzymał stypendium Ministra Edukacji Narodowej ani Prezesa 
Rady Ministrów ani nie był finalistą/laureatem konkursów/olimpiad matematycznych. 
Dwoje uczniów otrzymało stypendia organu prowadzącego za wyniki w nauce 
(wysoka średnia ocen i laureat/finalista konkursów z innych przedmiotów niż 
matematyka)24.  

(dowód: akta kontroli str. 23) 

Ww. uczniowie w roku szkolnym 2016/2017 nie uczestniczyli w zajęciach 
dodatkowych z matematyki. Organizacja zajęć dodatkowych została opisana 
w punkcie 1.6.1 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 23) 

W latach szkolnych 2014/2015-2017/018 żaden z uczniów Szkoły nie realizował 
indywidualnego programu nauki ani indywidualnego toku nauki. W tym okresie nie 
wpłynęły wnioski rodziców ani opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznych  
w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 16) 

1.6.4. Ponadto w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 realizowano dodatkowe 
zajęcia z matematyki, i tak: 

 w roku szkolnym 2014/2015 zajęcia prowadzono dla wszystkich tj. dwóch 
oddziałów klas V, a liczba zrealizowanych godzin zajęć wynosiła 17 i 13. 
Celem zajęć było: doskonalenie wiedzy i umiejętności matematycznych, 
wyobraźni przestrzennej poprzez rozwiązywanie zadań, rozpoznawania i 
stosowania właściwych algorytmów podczas rozwiązywania zadań oraz 
umiejętności rozwiązywania zadań praktycznych i problemowych, 
usprawnienie rozwiązywania zadań tekstowych, przygotowanie uczniów do 
sprawdzianu klas VI;. 

 w roku szkolnym 2015/2016 zajęcia prowadzono dla jednego z trzech 
oddziałów klasy V i jednego z dwóch oddziałów  klasy VI. Liczba 
zrealizowanych godzin zajęć wynosiła, odpowiednio: 24 i 18.  

  (dowód: akta kontroli str. 54) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że w roku szkolnym zajęcia dodatkowe z matematyki 
w tych oddziałach zostały zorganizowane na prośbę rodziców uzasadnioną słabymi 
wynikami w nauce uczniów tych klas. 

  (dowód: akta kontroli str. 134-136) 

Celem zajęć dla klasy V było: wyrównywanie podstawowej wiedzy i umiejętności 
matematycznych, doskonalenie rachunku pisemnego i ustnego oraz utrwalenie 
wiadomości i umiejętności poprzez ćwiczenia. Celem zajęć dla klasy VI było 
przygotowanie uczniów do sprawdzianu klas szóstych (rozwijanie sprawności 
rachunkowej i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz realizowanie 
wniosków ze sprawdzianów próbnych).  

  (dowód: akta kontroli str. 54) 

                                                      
23 Średnia ocen 4,75 i powyżej. 

24 jedna osoba ze średnią 5,7 i finalistka konkursu Lubuskiego Kuratora Oświaty z języka polskiego oraz jedna osoba ze 
średnią 5,75 i laureatka konkursu Lubuskiego Kuratora Oświaty z języka niemieckiego 
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1.7. W latach 2015-2017 dla 35 uczniów Szkoły, poradnie psychologiczno-
pedagogiczne wydały łącznie 44 opinie lub orzeczenia25, które w swej diagnozie lub 
zaleceniach odnoszą się do nauczania matematyki.  

(dowód: akta kontroli str. 113-118) 

Analiza 23 opinii/orzeczeń (tj. 52,3% spośród wydanych w całym okresie) wydanych 
dla 18 uczniów (tj. 51%) pod kątem zapewnienia uczniom zalecanych form pomocy 
wykazała, że: 

 w roku szkolnym 2014/2015 wszystkim czterem uczniom, którzy tego 
wymagali zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia 
wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne), 

 w roku szkolnym 2015/2016 wszystkim ośmiu uczniom, którzy tego 
wymagali zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia 
wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne), przy czym jeden 
uczeń otrzymywał taką pomoc tylko do 1 lutego 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 119-125) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że uczeń ten, po konsultacji z rodzicami, został 
wykreślony z zajęć z uwagi na nieregularne uczestnictwo i brak systematycznej 
pracy. Uczeń notorycznie przeszkadzał na zajęciach i nie reagował na uwagi 
nauczyciela przeszkadzając innym.  

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 

 w roku szkolnym 2016/2017 siedmiu spośród 15 uczniów, którzy tego 
wymagali otrzymało pomoc psychologiczno – pedagogiczną (zajęcia 
wyrównawcze, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne), 

 w roku szkolnym 2017/2018 trzech sposóród 13 uczniów, którzy tego 
wymagali otrzymało pomoc psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia 
rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne), 

 jednemu uczniowi, któremu zalecono  zajęcia korekcyjno – kompensacyjne 
Szkoła zapewniła (w latach szkolnych 2014/2015-2017/2018) zajęcia 
rewalidacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 119-125) 

Wicedyrektor Szkoły wskazała, że jest to dziecko z autyzmem, któremu z uwagi na 
hałas ograniczono czas przebywania w szkole. Uznano, że lepszym rozwiązaniem 
dla ucznia jest objęcie go w pierwszej kolejności zajęciami rewalidacyjnymi. 
Jednocześnie wicedyrektor wskazała, że Szkoła zwracała się do pracowników 
poradni-psychologiczno-pedagogicznej o to, aby przed wydaniem orzeczenia  
w takich przypadkach badać dziecko w placówce macierzystej. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

Informacje dotyczące wymiaru godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w nauce 
matematyki i liczby uczniów na zajęciach przedstawiono w punkcie 1.6.2. 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Wicedyrektor Szkoły wskazała, że efektem prowadzonych zajęć było uzupełnienie 
zaległości i braków, poprawa systematyczności pracy uczniów, brak drugoroczności, 
brak ocen niedostatecznych z matematyki w klasyfikacji półrocznej i końcoworocznej 
oraz wzrost aktywności uczniów na lekcjach matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 

                                                      
25 Opinie, które w swej diagnozie/zaleceniach odnosiły się do nauczania matematyki stanowiły w poszczególnych latach, 
odpowiednio, 25,9%; 33,3% i 39,,4% ogółu opinii/orzeczeń wydanych dla uczniów Szkoły. 
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1.8. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 uczniowie Szkoły uczestniczyli  
w następujących formach współzawodnictwa w dziedzie matematyki: 
a) konkurs organizowany corocznie, dla uczniów klas IV-VI, przez Lubuskiego 
Kuratora Oświaty: 

 w eliminacjach szkolnych w poszczególnych latach uczestniczyło, odpowiednio, 
27 spośród 172 uczniów klas IV-VI (tj.15,7%), 26 spośród 171 uczniów klas IV-VI 
(tj. 15,2%) i 23 ze 183 uczniów26 klas IV-VI (tj. 12,6%), 

 do etapu rejonowego zakwalifikowało się w poszczególnych latach: 12, 7 i 8 
uczniów27, 

 żaden z uczniów Szkoły nie został finalistą ani lauretaem ww. konkursu. 

 b) inne formy współzawodnictwa: 
   Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny (adresowany do uczniów 

klas II-VI szkół podstawowych): 

 w konkursie uczestniczyło w poszczególnych latach odpowiednio: 82 spośród 
301 uczniów klas od II-VI (tj. 27,2%); 44 spośród 323 uczniów (tj. 13,6%) oraz 80 
z 346 uczniów (tj. 23,1%)28; 

 liczba otrzymanych wyróżnień w poszczególnych latach wynosiła 5, 3 i 729; 
  w konkursie Najlepszy matematyk Gubina (konkurs organizowany dla 

uczniów klas IV-VI przez Szkołę Podstawowa numer 2 w Gubinie)  uczestniczyło 
w poszczególnych latach, odpowiednio, 28 spośród 172 uczniów klas IV-VI (tj. 
16,3%); 27 spośród 171 uczniów (tj. 15,8%) i 26 spośród 183 uczniów30 (tj, 14,2%). 
Liczba zajętych przez uczniów Szkoły miejsc od I-III wynosiła, odpowiednio: 10, 3 i 
931. 

    (dowód: akta kontroli str. 24) 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 przygotowanie uczniów (klas IV-VI) do 
konkursów odbywało się w ramach koła matematycznego 

  (dowód: akta kontroli str. 55-56) 

 

 

 

 

                                                      
26 Brak mozliwośći ustalrenia liczby uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych w podziale na kategorie wiekowe. 

27 W roku szkolnym 2014/2-2015 (11 uczniów z klasy VI i 1 uczeń z klasy V); 2015/2016 – 6 uczniów z klasy VI i 1 uczeń z 
klasy V); w roku szkolnym 2016/2017 – 6 uczniów z klasy VI i 2 z klasy V). 

28 Liczba uczniów biorących udział w konkursie w podziale na kategorie wiekowe: rok szolny 2015/2016 (klasa II – 14; klasa III-
IV – 16; klasa V-VI – 14); rok szkolny 2016/2017 (klasa II – 22; klasa III-IV – 30; klasa V-VI – 28); rok 2014/2015 – brak 
możliwości ustalenia liczby uczestników w podziale na kategorie wiekowe. 

29 Brak możliwości ustalenia danych uczniów, którzy otrzymali wyróżenia w roku szkolnym 204/2015. W roku szkolnym 
2015/2016 wyróżnienia otrzymał 1 uczeń klasy II, 1 uczen klasy V i 1 uczeń klasy VI; w roku szkolnym 2016/2017 wyróżnienia 
otrzymali uczniowie z klas: II – 4 uczniów, III – 1 uczeń, V – 1 uczeń i VI – 1 uczeń). 

30 Liczba uczestników w podziale na kategorie wiekowe przedstawiała się następująco: rok szkolny 2015/2016 (klasa IV – 8 
uczniów; klasa V – 8 uczniów, klasa VI – 10 uczniów); rok szkolny 2016/2017 (klasa IV – 10 uczniów, klasa V – 11 uczniów, 
klasa VI – 6 uczniów). W roku szkolnym 2014/2015 brak możliwości ustalenia liczby uczestników w podziale na kategorie 
wiekowe.. 

31 W roku szkolnym 2014/2015 – 1 miejsce (2 uczniów klasy IV, 1 uczeń klasy V i 1 uczeń klasy VI), II miejsce (1 uczeń klasy 
IV, jeden uczeń klasy V i jeden uczeń klasy VI), III miejsce 1 uczeń klasy IV, jeden uczeń klasy V i jeden uczeń klasy VI), w 
roku szkolnym 2015/2016: 1 miejsce (1 uczeń, kl. V), 2 miejsce (3 uczniów kl. IV), w roku szkolnym 2016/2017: 1 miejsce 2  
uczniów klasy IV i 1 uczeń klasy V; 2 miejsce zajął 1 uczeń klasy IV, 2 uczniów klasy V i 2 uczniów klasy VI; 3 miejsce zajął 1 
uczeń klasy VI.  
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1.9. Na lata szkolne 2014/2015-2017/2018 dyrektor Szkoły ustalał zestawy 
podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz dopuszczał do użytku programy 
nauczania32.  

Ustalenie zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz dopuszczenie do 
użytku programów nauczania następowało w każdym roku szkolnym, według  
wyjaśnień dyrektora i wicedyrektora33, na podstawie propozycji nauczycieli, po 
zasięgnieciu opinii wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty34, jednak Szkoła pisemnie nie udokumentowała tych czynności.   

  (dowód: akta kontroli str. 83-84, 127-130, 220-222) 

Dopuszczone do użytku szkolnego podręczniki znajdowały się w wykazie 
opublikowanym na stronie internetowej MEN. 
Do nauczania matematyki w Szkole wykorzystano programy nauczania innych 
autorów, które nie były dostosowane do potrzeb uczniów. 

   (dowód: akta kontroli str. 220-222) 

1.10. Liczba zrealizowanych godzin matematyki w oddziałach klas VI kończących 
Szkołę w roku szkolnym 2015/2016 była wyższa35 od planowanej i określonej w 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych36. 

  (dowód: akta kontroli str. 50, 54) 

1.11. Treści zawarte w przyjętym programie nauczania zostały zrealizowane37. 

  (dowód: akta kontroli str. 64-66) 

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

1. Plany zajęć dydaktyczno-wychowawczych oddziałów w roku szkolnym 
2017/2018 ustalone zostały z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej38:  

 w przypadku jednego z trzech oddziałów objętych szczegółowym badaniem39 
zajęcia z matematyki w jednym dniu tygodniu zostały ulokowane na szóstej 
godzinie lekcyjnej, 

                                                      
32 Programy nauczania przyjęte na rok szkolny 2014/2015: Program edukacji wczesnoszkolnej, A. Jegier, B. Szurowska (kl. I i 
II), Program edukacji wczesnoszkolnej Tropiciele, B. Brzózka, K. Harmak, K. Jasińska, A. Jasiocha, W. Went (kl. III); 
Matematyka wokół nas program nauczania dla II etapu edukacyjnego, Grabowska, Lewicka, Rosłon (kl. IV); Matematyka wokół 
nas program nauczania dla II etapu edukacyjnego, Lewicka, Kowalczyk (kl. V i VI). Programy nauczania przyjęte na rok 
szkolny 2015/2016: Program edukacji wczesnoszkolnej, A. Jegier, B. Szurowska (kl. I i II), Program edukacji wczesnoszkolnej 
Tropiciele, B. Brzózka, K. Harmak, K. Jasińska, A. Jasiocha, W. Went (kl. III); Matematyka wokół nas program nauczania dla II 
etapu edukacyjnego, Grabowska, Lewicka, Rosłon (kl. IV); Matematyka wokół nas program nauczania dla II etapu 
edukacyjnego, Lewicka, Kowalczyk (kl. V i VI); Programy nauczania przyjęte na rok szkolny 2016/2017: Program edukacji 
wczesnoszkolnej, A. Jegier, B. Szurowska (kl. I i II), Program edukacji wczesnoszkolnej Tropiciele, B. Brzózka, K. Harmak, K. 
Jasińska, A. Jasiocha, W. Went (kl. III); Matematyka wokół nas program nauczania dla II etapu edukacyjnego, Grabowska, 
Lewicka, Rosłon (kl. IV); Matematyka wokół nas program nauczania dla II etapu edukacyjnego, Lewicka, Kowalczyk (kl. V i VI). 
Programy nauczania przyjęte na rok szkolny 2017/2018: Program edukacji wczesnoszkolnej Tropiciele, B. Brzózka, K. 
Harmak, K. Jasińska, A. Jasiocha, W. Went (kl. I), Program edukacji wczesnoszkolnej, A. Jegier, B. Szurowska (kl. II i III), ; 
Matematyka z kluczem, M. Braun, A. Mankowska, M. Paszyńska (kl. IV); Matematyka wokół nas program nauczania dla II 
etapu edukacyjnego, Lewicka, Kowalczyk (kl. V i VI), Matematyka z kluczem, M. Braun, A. Mankowska, M. Paszyńska (kl. VII);  
33 Dyrektor ustalił wykaz podręczników i dopuścił do użytku programy nauczania na lata szkolne 2014/2015-20162017, a 
wicedyrektor na rok szkolny 2017/2018. 

34 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198. 

35 O 6 godzin dla oddziału klasowego A i 11 godzin dla oddziału klasowego B.  

36 Dz. U. poz. 204, ze zm. 

37 Ustaleń dokonano na podstawie 20 tematów treści nauczania (co stanowiło 5% przeprowadzonych godin zajęć), 
wynikających z przyjętego programu, zrealizowanych w oddziale klasowym B kończącym II etap edukacyjny w roku szkolnym 
2015/2016.  

38 Analiza objęto plany zajęć trzech z 13 oddziałów (tj. 23%) klas IV-VII. 

39 Klasa IVa 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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 w przypadku jednego z trzech oddziałów objętych szczegółowym badaniem40 
stwierdzono łączenie w bloki (tj. występowanie bezpośrednio po sobie) zajęć 
na których dominuje praca statystyczna i długotrwała koncentracja 
(matematyka, fizyka, chemia). 

(dowód: akta kontroli str. 14-15) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w związku z reformą oświaty i powrotem do systemu 
ośmioklasowego wielu nauczycieli przedmiotów ścisłych jest zatrudnionych w dwóch 
placówkach. Fakt, że Szkoła podstawowa numer 3 w Gubinie nie jest głównym 
miejscem pracy tych nauczycieli wymusza układanie planu zajęć z uwzględnieniem 
planu w ich macierzystej szkole. 

    (dowód: akta kontroli str. 29-30) 

W ocenie NIK ustalenie w planach lekcji po piątej godzinie lekcyjnej zajęć w których 
dominowała praca statyczna i wymagająca zwiększonej koncentracji, świadczy o 
niepełnej realizacji wytycznych w zakresie zasady ochrony zdrowia i higieny pracy 
umysłowej. Dyrektorzy szkół są zobowiązani do zapewnienia uczniom warunków 
nauki m.in. poprzez ustalenie zgodnie z tymi zasadami, tygodniowego rozkładu 
zajęć określającego organizację zajęć edukacyjnych41. Według wytycznych inspekcji 
sanitarnej42 zajęcia wymagające zwiększonej koncentracji powinny być lokowane na 
drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej albowiem jest to najlepszy czas na przyswajanie 
przez dzieci wiadomości. Wraz z występującym zmęczeniem, obniżają się 
możliwości percepcyjne uczniów i dlatego zajęcia, na których dominuje konieczność 
trwania w bezruchu, praca statyczna, długotrwała koncentracja uwagi, nie powinny 
występować jedne po drugich lub pod koniec dnia nauki, ze względu na zmęczenie 
uczniów i gorsze przyswajanie informacji. 

2. W latach 2015-2017 dla 35 uczniów Szkoły poradnie psychologiczno-
pedagogiczne wydały łącznie 44 opinie lub orzeczenia, które w swej diagnozie lub 
zaleceniach odnoszą się do nauczania matematyki.  

(dowód: akta kontroli str. 113-118) 

Analiza 23 opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych, które w swojej 
diagnozie lub zaleceniach odnosiły się do nauczania matematyki (tj. 52,3% spośród 
takich opinii/orzeczeń wydanych w latach 2015-2017) wydanych dla 18 uczniów  
(tj. 51%) pod kątem zapewnienia uczniom zalecanych form pomocy wykazała, że: 
 w roku szkolnym 2016/2017, ośmiu spośród 15 uczniów, którzy tego 

wymagali nie otrzymało zalecanych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, a jeden uczeń otrzymywał taką pomoc tylko do stycznia 
2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 119-125) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że przyczyną powyższego był brak środków 
finansowych na realizację zajęć dydaktyczno–wyrównawczych w klasach IV-VI. 
Szkoła nie zwracał się do organu prowadzącego o przyznanie środków na ten cel, 
ponieważ na odbywających się spotkaniach wielokrotnie podkreślano, że organ 
prowadzący nie posiada środków na ten cel.  

                                                      
40 Klasa VIIc 

41 § 10 ust. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.). 

42 Główny Inspektorat Sanitarny, Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia, „Poradnik do oceny higieny procesu 
nauczania - - uczenia się w szkole podstawowej, http://docplayer.pl/2475429-Glowny-inspektorat-sanitarny-poradnik-do-oceny-
higieny-procesu-nauczania-uczenia-sie-w-szkole-podstawowej.html 

http://docplayer.pl/2475429-Glowny-inspektorat-sanitarny-poradnik-do-oceny-higieny-procesu-nauczania-uczenia-sie-w-szkole-podstawowej.html
http://docplayer.pl/2475429-Glowny-inspektorat-sanitarny-poradnik-do-oceny-higieny-procesu-nauczania-uczenia-sie-w-szkole-podstawowej.html
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W odniesieniu do ucznia, który otrzymywał taką pomoc do stycznia 2017 r. 
wicedyrektor wskazała, że były to zajęcia prowadzone „społecznie” przez 
nauczyciela matematyki. 
Jednocześnie Wicedyrektor wskazała, że ww. uczniowie otrzymywali pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną w trakcie bieżących zajęć lekcyjnych na podstawie 
karty dostosowań programowych.  

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 

 w roku szkolnym 2017/2018, 10 spośród 13 uczniów, którzy tego 
wymagają nie otrzymuje zalecanych formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 119-125) 

Wicedyrektor szkoły wskazała, że przyczyną powyższego jest brak nauczycieli do 
prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasach IV-VII. Uczniowie 
otrzymują pomoc w trakcie zajęć na podstawie karty dostosowań programowych. 

(dowód: akta kontroli str. 131-133) 

3. W latach szkolnych 2014/2015-2017/2018 w Szkole zorganizowano zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne, w których uczestniczyło łącznie 138 uczniów, którzy 
zostali podzieleni na 18 grup o liczebności od 5 do 13 uczniów. Liczebność 16 z 18 
grup wynosiła od 6 do 13 uczniów43 i przekraczała dopuszczalną  (tj. pięciu) 
określoną w § 11  rozporządzenia sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 57-58) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że: Szkoła nie posiadała i nie posiada środków 
finansowych na utworzenie takiej liczby grup zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
aby liczba uczniów na zajęciach nie przekraczała 5. Ponadto w roku szkolnym 
2017/2018 nie ma możliwości kadrowych w tym zakresie. Szkoła nie zwracała się do 
organu prowadzącego o przyznanie środków na ten cel, ponieważ na odbywających 
się spotkaniach organ prowadzący wielokrotnie podkreślał, że nie posiada środków 
na ten cel. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

W zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w grupach, których liczebność 
przekraczała maksymalną określoną w wyżej powołanym rozporządzeniu 
uczestniczyło siedmiu spośród 18 uczniów (objętych szczegółowym badaniem w 
toku kontroli) z opiniami/orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, które w swoich zaleceniach lub diagnozie odnosiły się do nauczania 
matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 119-125) 

4. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 w Szkole zorganizowano zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze (dla uczniów klas IV-VI), które odbywały się w sześciu 
grupach. Liczba uczestników44 zajęć pięciu spośród sześciu grup wynosiła od 9 do 
15 uczniów45 i  przekraczała dopuszczalną (tj. 8 uczniów) określoną w § 10 
rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58) 

                                                      
43 4 grupy o liczebności 6 uczniów, 4 grupy o liczebności 7 uczniów, 3 grupy o liczebności 8 uczniów, 3 grupy o liczebności 9 
uczniów, jedna grupa o liczebności 12 uczniów i jena grupa o liczebności 13 uczniów. 

44 Średnia liczba uczestników zajęć 

45 1 grupa (dla której zajęcia odbywały się w okresie od października 2016 r. do stycznia 2017 r.), 2 grupy po 10 uczniów, 2 
grupy (dla których zajęcia odbywały się w I półroczu roku szkolnego 2014/2015) po 15 uczniów. 
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Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że w latach 2014/2015-2015/2016 Szkoła nie 
posiadała środków finansowych na utworzenie takiej liczby grup zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, aby liczba uczniów na zajęciach nie przekraczała 8. Zajęcia były 
realizowane w ramach tzw. godzin karcianych. Szkoła nie zwracała się do organu 
prowadzącego o przyznanie środków na ten cel, ponieważ na odbywających się 
spotkaniach organ prowadzący wielokrotnie podkreślał, że nie posiada środków na 
ten cel. W roku szkolnym 2016/2017 zajęcia te były prowadzone społecznie przez 
nauczyciela matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 127-130) 

W zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych w grupach, których liczebność 
przekraczała maksymalną określoną w wyżej powołanym rozporządzeniu 
uczestniczyło 3 spośród 18 uczniów (objętych szczegółowym badaniem w toku 
kontroli) z opiniami/orzeczeniami wydanymi przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, które w swoich zaleceniach lub diagnozie odnosiły się do nauczania 
matematyki. 

(dowód: akta kontroli str. 119-125) 

1. NIK zwraca uwagę, że w przypadku trzech z 15 sal dydaktycznych, w których 
odbywało się nauczanie matematyki w klasach IV-VII powierzchnia przypadająca 
na jednego ucznia nie przekraczała 2m2, a w jednej sali była skrajnie niska i nie 
przekraczała 1m2. Wprawdzie obowiązujące przepisy nie określają minimalnej 
powierzchni sali lekcyjnej, która winna przypadać na jedną osobę, jednak 
istniejący stan wpływał negatywnie na komfort nauczania. Zdaniem NIK 
wskazane byłoby wyeliminowanie lub ograniczenie liczby zajęć odbywających się 
w tych salach i lokowanie w nich zajęć najmniej licznych oddziałów. 

2. W ocenie NIK pełne wyposażenie tylko jednego gabinetu, w którym odbywają się 
zajęcia matematyki klas IV-VII w niezbędne pomoce dydaktyczne, nie jest 
wystarczające do prawidłowej realizacji podstawy programowej we wszystkich 
oddziałach. W związku z powyższym zasadnym byłoby albo doposażenie 
pozostałych gabinetów (przynajmniej tych, w których odbywa się większość 
godzin zajęć matematyki tygodniowo) w ww. pomoce naukowe albo zapewnienie 
wszystkim oddziałom równego dostępu do gabinetu w pełni wyposażonego w 
pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki, poprzez realizację w tym 
gabinecie przynajmniej 50% godzin zajęć matematyki tygodniowo. 

3. Przepisy ustawy o systemie oświaty nie wskazują w jakiej formie winny zostać 
wyrażone i udokumentowane opinie rady rodziców i rady pedagogicznej w 
sprawie podręczników i programów nauczania. Jednak z uwagi na fakt, że są to 
obowiązki wprost wynikające z przepisów prawa to ich wypełnienie, zdaniem 
NIK, powinno zostać pisemnie udokumentowane.  

 

Nauczyciele matematyki posiadali odpowiednie kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu. Nauczanie matematyki następowało na podstawie prawidłowo 
dopuszczonych programów nauczania, w wymaganym wymiarze godzinowym.  
W ocenie NIK Szkoła nie zapewniała uczniom optymalnych warunków do 
nauczania, bowiem powierzchnia części sal nie gwarantowała komfortu przebywania 
w nich, a wyposażenie większości sal wykorzystywanych do nauki matematyki w 
klasach IV-VII nie było wystarczające do pełnej realizacji podstawy programowej. 
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ustalenia planu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej, niezapewnienia 
wszystkim uczniom, którzy tego wymagali, pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Uwagi dotycząca 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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oraz przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych.  

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania 
matematyki 

2.1. Rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie matematyki następowało  
m.in. poprzez analizę wyników sprawdzianów zewnętrznych (klasy VI w roku 
szkolnym 2014/2015 i 2015/2016) i wewnętrznych (sprawdziany kompetencji 
trzecioklasisty – w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017, próbny sprawdzian klas 
VI – przeprowadzony trzykrotnie w 2016 r.) i dokumentacji uczniów z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. Ponadto, w latach szkolnych 2014/2015 i 
2015/2016 umiejętności uczniów w zakresie matematyki objęto ewaluacją 
dydaktyczną (co opisano szczegółowo w punkcie 2.6. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego). W 2015 r. Szkoła wzięła udział w ogólnokrajowym badaniu 
kompetencji matematycznych uczniów klas V. Na podstawie wyników badania 
sformułowano wnioski dotyczące zagadnień, na które należy zwrócić uwagę oraz 
zalecenia dotyczące metod pracy z uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 111-112, 134-136,  137-147, 229-283) 

W klasach czwartych przeprowadzane są „testy na wejście”. 

Nauczyciel matematyki wyjaśnił, że testy te pokazują poziom umiejętności uczniów. 
Wyniki testów wskazują z czym poszczególni uczniowie mają największe problemy. 
Jednocześnie na podstawie wyników tych testów nauczyciel wie, których uczniów 
należy objąć szczególną opieką w trakcie zajęć. Nie sporządzano raportów 
obrazujących ogólne wyniki testów i rekomendacje w zakresie działań jakie należy 
podjąć (…). 

(dowód: akta kontroli str. 80, 111-112) 

2.2. W zakresie analizowania organizacji pracy Szkoły w obszarze matematyki 
pod kątem jej usprawnienia wicedyrektor wskazała, że w Szkole nie jest 
analizowany poziom frekwencji z podziałem na przedmioty. Frekwencja uczniów (na 
podstawie wpisów w dzienniku) na wszystkich lekcjach podlega kontroli 
wychowawców klas i pedagoga. Nie stwierdzono ucieczek uczniów z lekcji 
matematyki. Od 2018 r. w Szkole prowadzony jest e-dziennik. 

Wyposażenie gabinetów lekcyjnych pozostaje w gestii nauczycieli, którzy w razie 
potrzeby zgłaszają konieczność zakupu pomocy dydaktycznych. 

Kwalifikacje nauczycieli są analizowane pod kątem posiadania przez nich uprawnień 
do prowadzenia danego przedmiotu. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
potrzeby szkoleniowe były diagnozowane i analizowane na podstawie informacji 
przekazywanych przez zespoły przedmiotowe nauczycieli. Analiza ta nie była 
sporządzana w formie odrębnego dokumentu, nie posiadam również informacji w 
zakresie potrzeb szkoleniowych otrzymanych od zespołów przedmiotowych. Na 
podstawie tych informacji na każdy rok szkolny opracowywano plany szkoleń 
nauczycieli (jednak nie posiadam tych planów na lata szkolne 2014/2015-
2016/2017). Na rok szkolny 2017/2018 zespoły przedmiotowe nie przedstawiły 
jeszcze informacji w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

Informacje dotyczące wyposażenia sal, w których odbywało się nauczanie 
matematyki przedstawiono szczegółowo w punkcie 1.3. niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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2.3. Osiągnięcia uczniów Szkoły, w tym w zakresie matematyki z trzech poprzednich 
lat szkolnych (2014/2015-2016/2017) przedstawiały się następująco: 

 średnia liczba uczniów ze średnią powyżej 4,75 wynosiła 74 osoby (42,3% 
średniej liczby uczniów klas IV-VI z trzech ostatnich lat szkolnych46); 

 średnia liczba uczniów z oceną celująca z matematyki wynosiła 14 (8% 
średniej liczby uczniów) i była wyższa od średniej liczby uczniów z oceną 
celującą z języka polskiego 47 (tj. 11); 

 nie było uczniów niepromowanych z matematyki i powtarzających klasę 
oraz nie odbyły się egzaminy poprawkowe z matematyki (sytuacji takich nie 
odnotowano również w przypadku języka polskiego, 

 średnia liczba uczniów z ocenami dopuszczającymi z matematyki na koniec 
roku szkolnego wyniosła 23 osoby (13,1% średniej liczby uczniów) i była 
niższa od średniej liczby osób z ocenami dopuszczającymi z języka 
polskiego na koniec roku szkolnego (27, tj. 15,4% średniej liczby uczniów). 

(dowód: akta kontroli str. 4, 26) 

Analiza osiągnięć 10 uczniów w zakresie matematyki, którzy ukończyli Szkołę w 
roku szkolnym 2015/2016, w tym pięciu, którzy uzyskali najsłabsze oceny na koniec 
I semestru w klasie IV48 – rok szkolny 2013/2014 - (dopuszczająca – 3 uczniów, 
dostateczna – 2 uczniów) i pięciu, którzy osiągnęli najlepsze oceny na zakończenie I 
semestru w klasie IV (bardzo dobra – 3 uczniów, celujaca – 2 uczniów) wykazała 
m.in., że: 
- wszyscy uczniowie, którzy mieli najsłabsze oceny śródroczne w klasie IV ze 
sprawdzianu na zakończenie klasy VI uzyskali wynik od 20% do 60%. Jeden  
z uczniów nie korzystał z pomocy w nauczaniu matematyki, a czterech korzystało z 
pomocy w formie: konsultacji, zajęć dydaktyczno wyrównawczych49. Uczeń, który 
uzyskał najlepszy wynik ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI (60%), na 
zakończenie I semestru klasy IV uzyskał ocenę dostateczną, a naukę w Szkole 
zakończył z wynikiem bardzo dobrym (w latach szkolnych 2013/2014 i 2014/2015 
korzystał z konsultacji u nauczyciela matematyki, a w roku szkolnym 2015/2016 z 
zajęć rozwijających zainteresowania). Uczeń, który uzyskał najgorszy wynik ze 
sprawdzianu na zakończenie klasy VI (20%), na zakończenie I semestru klasy IV 
uzyskał ocenę dostateczną i z takim wynikiem zakończył naukę w Szkole (w roku 
szkolnym 2013/2014 korzystał z konsultacji u nauczyciela matematyki, a w roku 
szkolnym 2014/2015 korzystał z konsultacji u nauczyciela matematyki i zajęć 
dydaktyczno wyrównawczych); 
- wszyscy uczniowie, którzy uzyskali najlepsze oceny śródroczne w klasie IV ze 
sprawdzianu na zakończenie klasy VI osiągnęli wynik od 70% do 95%. Czterech 
uczniów korzystało z zajęć dodatkowych50, a jeden z uczniów nie korzystał w całym 
cyklu edukacyjnym z żadnych zajęć dodatkowych. Uczeń, który uzyskał najlepszy 
wynik na ze sprawdzianu na zakończenie klasy VI (95%), uzyskał na zakończenie I 
semestru ocenę celującą i z taką oceną zakończył naukę w Szkole (uczeń ten 
uczęszczał na koło matematyczne). Najsłabszy wynik ze sprawdzianu na 
zakończenie klasy VI (70%) w tej grupie uzyskało trzech uczniów, którzy na 
zakończenie I semestru otrzymali:– jeden uczeń - ocenę celującą (zakończył Szkołę 
z wynikiem bardzo dobry) oraz  dwóch uczniów - bardzo dobry (zakończyli naukę z 

                                                      
46 Średnia z trzech lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; średnia liczba uczniów klas IV-VI  175 ustalona na 
podstawie liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2014 r. - 172, 30.09.2015 r. – 171, 30.09.2016 r. – 183. 

47 Dane dotyczące języka polskiego wskazano w celach porównawczych. 

48 W dokumentacji szkolnej brak testów trzecioklasisty napisanych przez poszczególnych uczniów na zakończenie roku 
szkolnego 2012/2013. 

49 Trzech w latach szkolnych 2013/2014-2014/2015, a jeden również w roku skzolnym 2015/2016. 

50 Zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć koła matematycznego50 – trzech uczniów w latach szkolnych 2013/2014-
2015/2016, a jeden uczen w latach szkolnych 2013/2014-2014/2015.  
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wynikiem dobry i celujący). Dwóch uczniów uczestniczyło w zajęciach 
dodatkowych51, a uczeń, który zakończył naukę z oceną celującą nie uczestniczył w 
zajęciach dodatkowych.  

(dowód: akta kontroli str. 59-60, 284) 

Poziom nauczania matematyki był weryfikowany w drodze działań opisanych 
w punkcie 2.1., 2.5. i 2.6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

2.4. W roku szkonym 2014/2015 średni wynik sprawdzianu klasy szóstej  
z matematyki dla szkoły wynosił 59,3% i był niższy od średniego wyniku dla kraju 
(61%). Natomiast w roku szkolnym 2015/2016 nastapiła poprawa w tym zakresie: 
średni wynik dla szkoły (56,5%) były wyższy od średniego wyniku dla kraju (54%). 

(dowód: akta kontroli str. 28) 

2.5. W Szkole nauczyciele uczący matematyki w klasach IV-VI przeprowadzali 
analizę wyników sprawdzianu zewnętrznego z matematyki w formie opracowania, 
które zawierało m.in.:  

 wskazanie zadań, które sprawiły uczniom największe trudności oraz zadań, 
z którymi uczniowie, z którymi uczniowie poradzili sobie najlepiej.  

 wnioski dotyczące umiejętności, które należy doskonalić oraz metod, które 
należ stosować,  

 po sprawdzianie w roku szkolnym 2015/2016 wydano zalecenia dotyczące 
m.in. prowadzenia zajęc wyrównawczych dla najsłabszych uczniów (o ile 
będzie taka możliwość), modyfikacji rozkładów tematów poprzez 
zwiększenie liczby godzin lekcyjnych dotyczących figur płaskich oraz 
obliczeń z wykorzystaniem ceny i wagi produktu, zorganizowanie pomocy 
koleżeńskiej oraz regularne rozliczanie i ocenianie postępów.   

(dowód: akta kontroli str. 232-233, 261-266) 

Nauczyciel matematyki wyjaśnił, że zalecenie w zakresie modyfikacji rozkładu 
tematów nie zostało zrealizowane. Zamiarem nauczycieli było, aby prowadzić 
społecznie dodatkową godzinę matematyki dla uczniów. Celem zmobilizowania 
uczniów do udziału w tych zajęciach proponowaliśmy ujęcie tej godziny (..) w planie 
lekcji, jednak nie było możliwości organizacyjnych ujęcia w planie lekcji tych zajęć. 

Realizacja pomocy koleżeńskiej jest uzależniona przede wszystkim od chęci osób 
potrzebujących tej pomocy. W jednej z klas funkcjonują trzy zespoły (jeden uczeń 
bardzo dobry i jeden słaby), a efekty tej pomocy są zauważalne. Zachęcamy 
uczniów bardzo dobrych, którzy mogą taka pomoc świadczyć, poprzez dodatkowe 
oceny za aktywność. 

(dowód: akta kontroli str. 218) 

Wyniki analiz zostały przedstawione na radzie pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 229-231, 246-249) 

2.6. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 przeprowadzano ewaluację 
wewnętrzną w następujących zakresach: 

 w roku szkolnym 2014/2015 przeporowadzono ewaluację, której celem 
było m.in. analizowanie informacji o efektach działalności Szkoły oraz sformułowanie 
wniosków służących podniesieniu jakości pracy. Na podstawie przeprowadzonych 
badań stwierdzono m.in., że: nauczyciele dokonują zespołowo analizy nabywanych 
przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej, 
wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wykorzystywane do planowania pracy na 

                                                      
51 Jeden uczeń w latach 2013/2014-2015/2016, jeden uczeń w latach 2013/2014 – 2014/2015. 



 

20 

zajęciach oraz motywowania uczniów do nauki. Organizacja procesów 
edukacyjnych i stosowane metody pracy sprzyjają uczeniu się oraz spełniają rolę 
wspierającą i motywującą uczniów.  

W styczniu i maju 2015 r. przeprowadzono ewaluację dydaktyczną, której celem 
było zbadanie wybranych umiejętności w klasach IV-VI, w tym w zakresie 
matematyki. Na podstawie badań przeprowadzonych w maju stwierdzono, że wyniki 
kształtują się poziomie podobnym do poprzedniego badania, jednak w dwóch 
klasach VI zmniejszyła się liczba ocen najniższych. Kilku uczniów uzyskało wynik 
0% mimo podejmowania działań dydaktycznych i wychowawczych.  
W związku z wynikami ewaluacji wydano rekomendacje dotyczące badanych 
umiejętności;  

 w roku szkolnym 2015/2016 przeprowadzono ewaluację prozdrowotną dla 
uczniów klas I-III, a w klasach IV-VI badanie wiedzy i umiejętności z różnych 
przedmiotów, w tym matematyki  Badanie przeprowadzono w I i II półroczu. Na 
podstawie wyników ewaluacji sformułowano rekomendacje mające na celu poprawę 
wyników w zakresie umiejętności objętych badaniem; 

 w roku szkolnym 2016/2017 ewaluacją objęto patriotyczne i prospołeczne 
postawy uczniów klas I-III oraz postawy uczniów klas IV-VI w zakresie kultury 
osobistej i przestrzegania norm społecznych; 

 na rok szkolny 2017/2018 zaplanowano ewaluację wewnętrzną w zakresie 
kształtowania postaw i norm społecznych w szkole, znajomości i przestrzegania 
norm społecznych przez uczniów, które wiążą się z bezpieczeństwem w Szkole 
(zaplanownao objęcie ewaluacją uczniów klas I-III). 

(dowód: akta kontroli str. 160-217) 

Badania dotyczące jakości prowadzonych zajęć z matematyki przeprowadzano w 
drodze obserwacji zajęć. W latach szkolnych 2014/2015-2017/201852 
przeprowadzono łącznie 14 obserwacji zajęć matematyki. Obserwacjami objęto 
lekcje wszystkich nauczycieli, uczących w klasach IV-VII oraz czterech nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej (spośród 10, 11, 9 i 7 uczących w poszczególnych latach 
szkolnych)53. 

(dowód: akta kontroli str. 52-53) 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że z uwagi na duże obciążenie zadaniami Dyrekcji 
Szkoły, obserwacjom w zakresie edukacji wczesnoszkolnej poddawane są przede 
wszystkim zajęcia nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową lub 
rozpoczynających pracę w naszej Szkole lub w trakcie awansu zawodowego. 
Zajęcia nauczycieli, uczących w klasach IV-VII poddawane są corocznie 
obserwacjom z uwagi fakt, że uczniowie w tych klasach sprawiają więcej problemów 
niż uczniowie klas I-III. Ponadto liczba nauczycieli uczących w klasach IV-VII jest 
zdecydowanie mniejsza niż nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 134-136) 

Na podstawie obserwacji54 przeprowadzonych w latach szkolnych 2014/2015-
2016/2017 stwierdzono m.in., że: zaplanowane cele i główne założenia lekcji są 
realizowane prawidłowo, nauczyciele prawidłowo i bez opóźnień realizują przyjęte 
programy nauczania, a swojej pracy wykorzystują różne środki dydaktyczne, w tym 
tablicę interaktywną uatrakcyjniając w ten sposób zajęcia. Dobór aktywności, zadań 
i pomocy dydaktycznych dobrze służy osiąganiu celów lekcji, uczniowie na 

                                                      
52 W roku szkolnym 2017/2018 obserwacja przeprowadzono w toku kontroli NIK. 

53 W planie nadzoru pedagogicznego nie wskazano zaplanowanych obserwacji lekcji z podziałem na przedmioty. 

54 Ustaleń w tym zakresie dokonano na podstawie sprawozdań z nadzoru pedagogicznego. W Szkole brak jest arkuszy 
obserwacji lekcji dokonanych w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017. 
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większości obserwowanych zajęć byli motywowani do poszukiwań, samodzielnej 
pracy i rozwiązywania problemów, lekcje były atrakcyjne, a uczniowie z dużym 
zaangażowanie realizowali stawiane zadania. Nauczyciele motywowali uczniów do 
nauki poprzez uświadamianie im celów zajęć, które były organizowane w sposób 
sprzyjający uczeniu się, prowadzący zajęcia rozpoznają poziom wiedzy  
i umiejętności uczniów oraz stosują ćwiczenia doskonalące i utrwalające 
wiadomości. 

Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w latach szkolnych 2014/2015-
2015/201655 określono elementy wymagające dalszego doskonalenia (m.in. 
indywidualizacja pracy na lekcji oraz stosowanie aktywnych metod pracy 
nauczyciela, motywowaniewszystkich uczniów do pracy, wykorzystywanie technik 
multimedialnych, ocenianie wiedzy uczniów z jej uzasadnieniem i wykorzystaniem 
samooceny, różnicowanie zadań dla uczniów słabych i zdolnych) oraz  określono 
kierunki dalszej pracy (udzielanie uczniom informacji zwrotnych w zakresie słabych i 
mocnych stron, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, konsekwentne 
motywowanie uczniów do systematycznej i samodzielnej pracy i nauki, kształcenie 
czytania ze zrozumieniem poleceń w zadań). 

(dowód: akta kontroli str. 170-179, 188-205, 214-217) 

W Szkole corocznie przeprowadzano kontrolę zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków korzystania z niej56. 

(dowód: akta kontroli str. 103-110) 

Kwestie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących matematyki 
oraz diagnoz i analiz w tym zakresie zostały opisane w punkcie 1.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

2.7. W latach 2015-2017 organ prowadzący przeprowadził w Szkole trzy kontrole 
obejmujące swoim zakresem sprawy finansowe oraz audyt wewnętrzny, którego 
przedmiotem była m.in. realizacja standardów kontroli zarządczej, struktura 
organizacya i obieg dokumentów, zawarte umowy cywilno-prawne, tryb 
nawiązywania stosunku pracy z pracownikami administracji i obsługi.  
W wyniku przeprowadzonych audytów i konroli nie stwierdzono nieprawidłowości  
i nie wydano żadnych zaleceń. 

Organ prowadzący nie przeprowadzał kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny oraz organizacji pracy szkoły dotyczących 
matematyki i nie podejmował innych działań (np. reakcja na wyniki egzaminów  
z matematyki). 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

2.8. W kontrolowanym okresie w Szkole przeprowadzono ewaluację zewnętrzną57, 
którą objęto następujące wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek58: 
uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie 
programowej, szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnienim ich indywidualnej 
sytuacji, szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy 

                                                      
55 Na podstawie obserwacji przprowadzonych w roku szkolnym 2016/2017 oraz w toku kontroli NIK nie sformułowany żadnych 
zaleceń. 

56 Zespół kontrolujący kierowany przez wicedyrektora Szkoły.  

57 Ewaluacja została przeprowadzona, przez  wizytatorów do spraw ewaluacji wyznaczonych przez Lubuskiego Kuratora 
Oświaty. 

58 Dz. U. poz. 1214 – uchylone z dniem 1 września 2017 r. 
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wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. Szkoła 
spełniła ww. wymagania na poziomie podstawowym.   
Na podstawie przeprowadzonej ewaluacji sformułowano następujące wnioski: 

  uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności potwierdzone wysokimi 
wynikami sprawdzianu szóstoklasisty, 

  w szkole nie formułuje się wniosków z prowadzonych analiz, a jedynie 
planuje wynikające z nich działania, 

  placówka przechowuje wyniki sprawdzianu zewnętrznego tylko  
z poprzedniego roku, co utrudnia prowadzenie kompleksowej analizy porównawczej 
osiągnięć uczniów i podejmowanie działań umożliwiających podniesienie jakości 
pracy Szkoły, 

  Szkoła rozpoznaje możliwości i potrzeby rozwojowe oraz sytuację każdego 
ucznia i na tej podstawie podejmuje indywidualne działania pomagające 
przezwyciężyć trudności w nauce oraz dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do 
zainteresowań i oczekiwań. 

(dowód: akta kontroli str. 17-22) 

2.9. Zagadnienia procesu nauczania odnoszące się bezpośrednio lub mogące mieć 
wpływ na nauczanie matematyki w Szkole nie były przedmiotem innych kontroli lub 
audytów. 

(dowód: akta kontroli str. 17) 

2.10. Przeprowadzone przez NIK badanie ankietowe na próbie 42 uczniów klas VII i 
ich rodziców wykazało m.in., że:  

 większość rodziców uważa, że na lekcjach matematyki panują sprzyjające 
nauce warunki pracy (35 ankietowanych tj. 83,3%), a dziecko lubi uczyć się 
matematyki (25 tj. 59,5%) i nie zdarzyły się sytuacje, które spowodowały niechęć 
pójścia do szkoły z powodu tego przedmiotu (36 tj. 85,6%). Rodzice wskazali, że 
dziecko nie stresuje się podczas odpowiedzi ustnej z matematyki (18 odpowiedzi tj. 
42,9%), a w 18 przypadkach nie sygnalizowało takiego problemu. Większość 
rodziców (22 tj. 52,4%) wskazała, że dziecko nie zgłaszało im problemów ze 
zrozumieniem matematyki. Pomoc dziecku w razie trudności w nauce matematyki 
udzielana jest przez rodziców (39), a w dalszej kolejności przez nauczyciela 
przedmiotu (9); 

 większość uczniów lubi chodzić na zajęcia z matematyki (33 tj. 78,6%59). 
Uczniowie najczęściej stresują się z powodu prac pisemnych (16 tj. 38,1%)  
i odpowiedzi ustnych (11 tj. 26,2%), a 18 uczniów (42,9%) nie odczuwało lęku ani 
stresu przed matematyką; 

 większość uczniów poświęca nauce matematyki do jednej godziny (40 tj. 
95,2%) i są dobrze traktowani przez nauczyciela matematyki (38 tj. 90,5%60), 
obiektywnie oceniani (38 tj. 90,5%61), a nauczyciel dobrze/zrozumiale tłumaczy 
materiał (34 tj. 80,9%62). Aktywizacja uczniów na zajęciach następuje poprzez 
omawianie tematów z udziałem uczniów (27 tj. 64,3%) oraz niestwarzanie 
przeszkód do swobodnego zadawania pytań nauczycielowi (37 tj. 88,1%). 
Uczniowie wskazali, że tempo pracy jest odpowiednie (26 tj. 61,9%), a w 14 
przypadkach (tj. 33,3%), że czasami tematy są omawiane za szybko, tylko dwóch 
uczniów (tj. 4,8%) wskazało, że zawsze ma trudności z nadążeniem ze 
zrozumieniem materiału. W zakresie korzystania z dodatkowych zajęc 
pozalekcyjnych z matematyki organizowanych w Szkole 21 uczniów (tj. 50%) 
wskazało, że korzysta z takich zajęć (6 – 14,3% z zajęć dydaktyczno-

                                                      
59 Odpowiedzi: tak lub raczej tak. 

60 Odpowiedzi: tak lub raczej tak. 

61 Odpowiedzi: tak lub raczej tak. 

62 Odpowiedzi: tak lub raczej tak. 
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wyrównawczych, 13 – 31% z zajęć w kole matematycznym i 2 – 14,3% z zajęć 
przygotowujących do konkursów).  

(dowód: akta kontroli str. 67-71) 

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

Dyrektor Szkoły prawidłowo sprawował nadzór nad nauczaniem matematyki  
W Szkole rozpoznawano potrzeby uczniów oraz dokonywano analizy organizacji jej 
pracy opierając się m.in. na przeprowadzanych ewaluacjach wewnętrznych, 
obserwacjach lekcji, analizach wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz testów 
kompetencji trzecioklasisty.  

IV. 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 Kontroli63, wnosi o: 
1. Ustalanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zachowaniem zasad 

higieny pracy umysłowej.  
2. Organizację zajęć korekcyjno-kompenacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych 

zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  

3. Zapewnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedsagogicznej uczniom 
klas IV-VII, posiadającym opinie/orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznych, które w swojej diagnozie lub zaleceniach odnoszą się do 
nauczania matematyki.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 
Zielona Góra, dnia 20 grudnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Dyrektor 
Zbysław Dobrowolski Anna Huziej 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

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