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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 

Kontrolerzy Beata Jakubowska, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli Nr LZG/128/2017 z 11 września 2017 r. oraz  
Nr LZG/149/2017 z 2 listopada 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Pszczewie, 66-620 Pszczew,  
ul. Sikorskiego 23  (dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Halina Banaszkiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Pszczewie1.  

 (dowód: akta kontroli str. 3-5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Dyrektor Szkoły prawidłowo sprawowała nadzór nad nauczaniem matematyki oraz 
zapewniła warunki do jej nauczania. 

Nauczyciele matematyki posiadali wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu, 
które stale podnosili, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.  
Nauczanie matematyki następowało na podstawie prawidłowo dopuszczonych 
programów nauczania, w wymaganym wymiarze godzinowym oraz w salach 
wyposażonych w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy 
programowej. Szkoła oferowała uczniom różnorodne typy zajęć pozalekcyjnych  
w zakresie matematyki, dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów.  

W Szkole rozpoznawano potrzeby uczniów oraz dokonywano analizy organizacji jej 
pracy opierając się m.in. na przeprowadzanych ewaluacjach wewnętrznych, 
obserwacjach lekcji, kontroli dokumentacji nauczycielskiej, analizach wyników 
sprawdzianów szóstoklasisty oraz testów kompetencji trzecioklasisty.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ustalenia planu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej oraz przekroczenia 
dopuszczalnej liczby uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.  
 
 
 
 

                                                      
1 Od dnia 29 listopada 2010 r. 
2 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. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki i organizacja procesu nauczania matematyki. 

W latach szkolnych 2014/2015- 2017/2018: 
 łączna liczba oddziałów w Szkole wahała się między 13 a 15; 
 liczba uczniów3 wynosiła odpowiednio: 267, 288, 269, 3114; 
 liczba uczniów w oddziałach wahała się odpowiednio pomiędzy 15 a 24;  

16 a 26; 16 a 27; 16 a 26; 
 średnia liczba uczniów, która przypadała na oddział, wynosiła odpowiednio: 

19; 21; 21; 21 osób; 
  na jeden etat nauczyciela matematyki przypadało średnio od 55 do 945 

uczniów; 
liczba godzin matematyki w tygodniowym planie zajęć dla poszczególnych klas 
wynosiła: cztery godziny w klasie IV oraz cztery i pół godziny w klasach V i VI. 
Ponadto, z tzw. puli dyrektorskiej klasom II i III ustalono dodatkowe 0,5 godziny.  

(dowód: akta kontroli str. 6-24, 81a) 

1.1. W okresie objętym kontrolą, w oddziałach IV-VI zatrudnionych było dwóch 
nauczycieli matematyki, tj.: jeden nauczyciel dyplomowany i jeden nauczyciel 
mianowany (po łącznie 1,56 etatu w roku szk. 2014/2015 i 2015/2016 oraz 1,44  
w roku szk. 2016/2017), przy czym w związku z przejściem jednego nauczyciela na 
emeryturę, a drugiego – długotrwałym przebywaniu na zwolnieniu lekarskim, od roku  
szk. 2017/2018 zatrudnionych zostało dwóch nowych nauczycieli (dyplomowany  
i kontraktowy) na łącznie 2,22 etatu.  
Wszyscy zatrudniani nauczyciele matematyki posiadali wymagane kwalifikacje,  
o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli6. 
W oddziałach I-III, Szkoła zatrudniała ośmiu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-25) 

1.2. Nauczyciele matematyki7 doskonalili się zawodowo. Najczęstszą formą 
doskonalenia były szkoleniowe rady pedagogiczne (od dwóch do pięciu w roku 
szkolnym). Dotyczyły one m.in.: zasad budowania testów szkolnych, zmian prawa 
oświatowego, informacji zwrotnej jako sposobu motywowania uczniów, wspierania 
nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym, nauczania włączającego uczniów 
niepełnosprawnych, oceniania kształtującego, jak sobie radzić z prowokacyjnymi 
zachowaniami uczniów, metod konstruktywnej konfrontacji.  

Nauczyciele uczestniczyli łącznie w 24 kursach/warsztatach organizowanych  
w szczególności przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny oraz Gdańskie 
Wydawnictwo Oświatowe. Ponadto, jeden nauczyciel ukończył kurs kwalifikacyjny  
w zakresie oligofrenopedagogiki oraz jeden – studia podyplomowe w zakresie 
edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną.   

(dowód: akta kontroli str. 26-27) 

                                                      
3 Bez uwzględniania uczniów z oddziału „0”. 
4 Dane z SIO według stanu na dzień 30 września. 
5 Obecny rok szkolny uwzględniający uczniów klas VII. 
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) oraz poprzedzającego go rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). 
7 W tym nauczyciele nauczania zintegrowanego. 
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1.3. Warunki lokalowe i wyposażenie sal lekcyjnych odpowiadały normom 
bezpieczeństwa8 i umożliwiały realizację podstawy programowej kształcenia 
ogólnego z przedmiotu matematyka. 
Przeprowadzone oględziny pomieszczeń9, w których nauczano matematyki  
w oddziałach IV-VI wykazały: 
 w Szkole funkcjonowały trzy pracownie do nauczania matematyki, w których 

zorganizowano wszystkie zajęcia matematyki; 
 w salach zapewniono bezpieczne i higieniczne warunki przebywania, m.in. 

poprzez właściwie oświetlenie, wietrzenie, usytuowanie ławek od tablicy oraz 
gniazdek elektrycznych; 

 sale były wyposażone w pomoce dydaktyczne, w szczególności: wielofunkcyjne 
tablice interaktywne z zapewnionym dostępem do internetu oraz 
zainstalowanym e-podręcznikiem, jak też grami komputerowymi do nauki 
matematyki, obecne były również przyrządy do kreślenia na tablicy, zestawy 
brył oraz figur płaskich, tablice, plansze ze wzorami, osie ułamkowe itp.;    

 minimalna powierzchnia przypadająca na jednego ucznia10 wyniosła: 2,8; 2,2; 
1,9 m2/1 ucznia.     

(dowód: akta kontroli str. 28-33) 

Odnośnie powierzchni sal lekcyjnych, dyrektor Szkoły wyjaśniła: klasy VI A i B są 
najliczniejsze w szkole. Z powodów finansowych organ prowadzący nie wyraził 
zgody na podział tych oddziałów (…). W naszej szkole, poza dwoma 
pomieszczeniami (oddział przedszkolny i kl. IB) żadna sala nie spełnia wymogów 
powierzchni dla tak licznych klas. W mojej ocenie warunki nie są komfortowe ani dla 
uczniów, ani dla nauczycieli, jednak system gabinetowy daje korzyści dla 
efektywności nauczania (np. pomoce dydaktyczne w jednym miejscu). 

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

Przeprowadzono również oględziny pomieszczeń (sześciu sal), w których 
zorganizowano nauczanie zintegrowane (oddziały I-III). Stwierdzono m.in., że: 
 powierzchnia przypadająca na jednego ucznia wynosiła od 2,8  

m2/1 ucznia11 do 2m2/1 ucznia12; 
  w każdej sali wszystkie ławki (regulowane) i krzesła (zróżnicowane) 

dostosowane były do wymogów ergonomii; 
 w sali znajdowała się część rekreacyjna (najczęściej rozłożony był dywan i/lub 

poduszki) i edukacyjna;  
 w każdej sali znajdowały się liczne pomoce dydaktyczne do nauki matematyki 

m.in.: tablica interaktywna, kuferek – tzw. galeria możliwości, układ 
dziesiątkowy, liczydła, liczmany, piaskownica terapeutyczna, figury 
geometryczne, miarki centymetrowe, menzurki pojemności, osie liczbowe, 
wagi, zegary, kalendarze, termometry, plansze do edukacji matematycznej.   

(dowód: akta kontroli str. 28-33) 

                                                      
8 Stosownie do §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 
(Dz .U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69, ze zm.). 

9 Na dzień 9 listopada 2017 r. 
10 Wzięto pod uwagę najliczniejsze oddziały uczące się w danej sali. 
11 Sala nr 16. 
12 Sala nr 25. 
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Szkoła corocznie doposażała sale o sprzęt przydatny do nauki matematyki.  
W okresie objętym kontrolą wydatkowano łącznie 54 372 zł na zakup m.in. tablic 
interaktywnych, liczydeł, minutników, osi liczbowych, termometrów, nakładek 
zegara, wagi szalkowej, piaskownicy terapeutycznej, pomocy dydaktycznych dla 
dzieci ze specyficznymi potrzebami oraz magicznego dywanu z pakietem FUN wraz 
z pakietem gier oraz rewalidacyjnym. Wszystkie pomoce zakupiono ze środków 
własnych. 

(dowód: akta kontroli str. 39-64) 

1.4. Analiza organizacji pracy uczniów pod kątem tworzenia rozkładów zajęć 
zgodnie z zasadami organizacji pracy umysłowej ucznia przeprowadzona  
w odniesieniu do obowiązujących planów lekcji trzech oddziałów13 (spośród 15) 
wykazała m.in., że wszystkie oddziały rozpoczynały zajęcia o tej samej porze  
(g. 8.10), a lekcje były w ciągu tygodnia równomiernie rozłożone zarówno pod 
względem liczby godzin (różnica godzin nie przekraczała +/-1 godzina), jak i stopnia 
trudności. Problematykę organizacji kształcenia opisano również w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości. 
Dwie najdłuższe przerwy pomiędzy lekcjami trwały 20 minut (po 4 i 5 godzinie 
lekcyjnej), najkrótsze (trzy) 5 minutowe ulokowano po: trzeciej, szóstej i siódmej 
godzinie lekcyjnej. 

(dowód: akta kontroli str. 65-67) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na zaplanowanie najkrótszej przerwy między 
zajęciami w wymiarze pięciu minut, w tym również po zajęciach w-f.  
W ocenie NIK jest to zbyt krótki czas dla dzieci na spokojne przejście z klasy do 
klasy, zachowanie higieny osobistej, w szczególności po zajęciach wychowania 
fizycznego, załatwienie potrzeb fizjologicznych, skonsumowanie posiłku czy też 
krótki odpoczynek. Zdaniem NIK, zasadnym byłoby wprowadzenie przerw o długości 
co najmniej 10 minut.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: dwie 20-minutowe przerwy to przerwy obiadowe 
(dożywiamy blisko 200 dzieci; w jadalni mamy 77 miejsc przy stolikach). Lekcje 
zaczynamy o godz. 8.10 (dowozimy z 15 miejscowości ponad 60% dzieci). 
Dowozimy też 34 dzieci do przedszkola gminnego. Uwzględniając sugestie, od 
poniedziałku zmienimy rozkład przerw (po 3 lekcji – 10 min.; po 5 – 15 min.; po 6 – 
10 min.); zajęcia na 8 lekcji są fakultatywne. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

Jeszcze w toku kontroli, w dniu 27 listopada br., zmieniony został grafik przerw, 
według rozkładu zadeklarowanego przez dyrektora Szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 65-67) 

1.5. Nauczyciele matematyki realizowali podstawę programową i przyjęte programy. 
Oględziny (obserwacje) lekcji14 wykazały m.in., że: 

 nauczyciele określili główne cele (jak i temat) lekcji; 
 wskazane cele wiązały się z celami i treściami określonymi w przyjętym 

programie i podstawie programowej; 
 cele zostały osiągnięte częściowo, bowiem były to pierwsze, 

wprowadzające godziny do bloku nowych zagadnień; 

                                                      
13 VA, VIA, VIIA. 
14 Jedna godzina lekcyjna u każdego z dwóch nauczycieli (oddziały: VIA i VIB). Oględziny 

przeprowadzono w dniu 9 listopada 2017 r. 
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 w klasach panowały odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne;   
 nauczyciele angażowali wszystkich uczniów, stwarzając im równe szanse 

udziału w lekcjach;  
 nauczyciele zindywidualizowali sposób nauczania, dostosowując poziom 

trudności zadań odpowiednio do możliwości percepcyjnych uczniów, 
wynikających z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

 nauczyciele zastosowali różne metody nauczania, tj. wykład, samodzielne 
rozwiązywanie zadania po zaprezentowaniu sposobu rozwiązania na 
tablicy, praca indywidualna oraz w grupach, odpytywanie ucznia przy 
tablicy, dyskusja z uczniami, omawianie sposobu uzyskanego rozwiązania 
strategii; 

 nauczyciele podsumowali lekcje i zadali prace domowe utrwalające nowe 
treści poznane na lekcji; 

 podczas lekcji nauczyciele korzystali z Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych (tablice interaktywne), jak też innych pomocy 
dydaktycznych (osie liczbowe, przygotowane plansze i tablice, linijki) oraz  
z e-podręczników; 

 uczniowie byli aktywni podczas lekcji, mogli dokonać samooceny swojej 
pracy15, 

 sale, w których odbyły się obserwowane lekcje były dobrze oświetlone oraz 
wywietrzone, a zajęcie miejsca w ostatnich rzędach pozwalało na dobrą 
słyszalność nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 68-72) 

1.6A. W Szkole zorganizowano uczniom zajęcia rozwijające zainteresowania  
z matematyki w szczególności: zajęcia podnoszące umiejętności liczenia, zajęcia 
rozwijające umiejętności matematyczne, matematyka na wesoło, łamigłówki 
matematyczne dla kl.I-III, rusz głową - myślę, ćwiczę i sprawdzam, gry planszowe, 
sklepik szkolny16, matematyka w życiu codziennym. W okresie objętym kontrolą, 
liczba uczniów biorących udział w zajęciach przedstawiała się odpowiednio: 129 
(49% ogółu uczniów); 188 (66% ogółu); 61 (23% ogółu); 42 (14% ogółu)17.   

Jako przyczynę spadku liczby godzin zajęć rozwijających w latach szk. 2016/2017  
i 2017/2018, dyrektor Szkoły wskazała, że wynika to z: diagnozy oczekiwań 
rodziców oraz wiedzy nauczyciela na temat potrzeb; w roku szk. 2015/2016 jeden z 
nauczycieli prowadził trzy godziny tygodniowo zajęć w ramach płatnych godzin 
ponadwymiarowych; w roku szk. 2017/2018 liczba zajęć realizowana jest  
w wymiarze 1h tygodniowo w ramach godzin statutowych Szkoły, a w latach 
wcześniejszych – w wymiarze 2h dla uczniów klas I planuje się uruchomienie zajęć 
rozwijających od II semestru (w I semestrze organizuje się zajęcia usprawniające 
grafomotorykę).     

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 73-74a) 

1.6B. W myśl Statutu Szkoły, uczniom z trudnościami w nauce organizuje się 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne, tj. korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne oraz socjoterapeutyczne18.  

                                                      
15 Podczas lekcji, z uwagi na wprowadzenie nowego tematu, nauczyciele nie oceniali uczniów. 
16 Uczniowie pod nadzorem nauczyciela prowadzili sklepik szkolny, włącznie z przygotowywaniem 

„biznes planu” oraz produktów (np. sałatki, kanapki) do sprzedaży. 
17 Zajęcia nie były odpłatne. 
18 https://spszczew.edupage.org/text7/? 
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W okresie objętym kontrolą Szkoła organizowała uczniom pomoc w następujących 
formach: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, zajęcia usprawniające technikę liczenia, zabawy w gry planszowe, 
konsultacje, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.  
W zajęciach uczestniczyło odpowiednio: 131; 105; 92 oraz 82 uczniów19. 
Ustalono m.in., że: 

 w przypadku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych liczebność grup nie 
przekraczała pięciu uczniów, co było zgodne z §11 rozporządzenia  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej20,  

 liczebność dwóch grup uczniów, spośród 11, korzystających z zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, nie przekraczała ośmiu uczniów, co było 
zgodne z §10 ww. rozporządzenia.   

 (dowód: akta kontroli str. 75) 

W latach szkolnych: 2014/2015-2016/2017 liczba uczniów niepromowanych  
i powtarzających klasę z powodu negatywnej oceny z matematyki wynosiła: trzy, 
jeden i jeden, co stanowiło 100% (w latach 2014/2015 i 2015/2016) oraz 50 %  
w roku szk. 2016/2017 ogółu uczniów niepromowanych i powtarzających klasę. Do 
egzaminów poprawkowych przystąpiło odpowiednio: dwóch, zero, dwóch uczniów.  
Spośród łącznie pięciu uczniów, którzy nie byli promowani i powtarzali klasę  
z powodu matematyki: dwóch uczniów odmówiło uczestnictwa w zajęciach 
dydaktyczno-wychowawczych, a trzech uczestniczyło w wymiarze 88-66% zajęć. 
Wszyscy uczniowie, po powtórzeniu klasy, uzyskali ocenę dopuszczającą. 
Nie wystąpił przypadek nieklasyfikowania ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 76) 

1.6C. Uczniom posiadającym uzdolnienia w zakresie matematyki21 organizowano  
w szkole zajęcia w szczególności w formie: koła matematycznego oraz zajęć 
przygotowujących do konkursu matematycznego. Każdorazowo liczebność grup nie 
przekroczyła ośmiu osób, co było zgodne z §9 rozporządzenia w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Efekty rywalizacji 
międzyszkolnej uczniów Szkoły zostały szczegółowo opisane w pkt 1.8 wystąpienia 
pokontrolnego, natomiast uzyskaną pomoc ze strony Szkoły w rozwijaniu uzdolnień 
w pkt 2.3 wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 73-74) 

Dyerktor Szkoły wyjaśniła, że w Szkole najlepszemu uczniowi, zgodnie z 
Regulaminem, przyznawany był tytuł Absolwenta Roku oraz nagroda pieniężna 
finansowana przez Radę Rodziców. Szkoła nie realizowała indywidualnych 
programów nauczania ani indywidualnego toku nauczania, ponieważ nie wpłynęły 
takie wnioski ani od rodziców, ani od nauczycieli.  

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 
 

                                                      
19 Bez uwzględniania uczniów korzystających z konsultacji – w zależności od potrzeb. 
20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i 
placówkach, dalej: rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Dz. U. poz. 
532, ze zm.). 

21 Na potrzeby kontroli przyjęto kryterium: uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,75, których w okresie 
objętym kontrolą uczyło się odpowiednio: 33, 34, 35.  
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Uczniowie nie otrzymywali stypendium naukowego, ani stypendium MEN lub innych 
organów.  

(dowód: akta kontroli str. 73-74a) 

1.7. Według stanu na dzień 30 września 2017 r., uczniowie Szkoły dysponowali 
ogółem 21 orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 57 opiniami  
w zakresie trudności w nauce. 3222 uczniów posiadało orzeczenia i opinie 
odnoszące się do trudności w nauce matematyki. Szczegółowej analizie poddano 
dokumentację dotyczącą 16 uczniów, tj. wszystkich uczniów, którzy dysponowali 
orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, w wyniku której stwierdzono:  

 w przypadku 15 uczniów poradnia psychologiczno-pedagogiczna zaleciła 
wdrożenie zajęć rewalidacyjnych oraz w odniesieniu do ośmiu uczniów – 
dodatkowo zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, natomiast wobec jednego  
z uczniów zalecono jedynie zajęcia wyrównawcze; 

 Szkoła zaoferowała uczniom wymagane formy wsparcia, w szczególności: 
zajęcia rewalidacyjne w wymiarze – najczęściej – 2 godzin tygodniowo, 
zespół wyrównawczy (1h/tydzień), pomoc w odrabianiu zadań domowych 
(1h/tydzień), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1h/tydzień), zajęcia 
mające na celu usprawnienie liczenia i czytania (1h/tydzień); 

 czterech uczniów nie skorzystało z części proponowanych form pomocy,  
w szczególności z zespołu wyrównawczego, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych oraz pomocy w odrabianiu zajęć domowych.  

(dowód: akta kontroli str. 77a-78) 

W odniesieniu do skuteczności udzielonej pomocy, Dyrektor Szkoły wyjaśniła: 
jestem przekonana, że pomoc przyniosła uczniom korzyści w postaci wzrostu 
poziomu ich umiejętności i wiedzy. Czasami brak regresu jest już postępem. 
Wymiernym efektem mogą być wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianie, np. 
rok 2015/2016 – uczennica (…) sprawność 65% (okręg 54%, kraj 63%); rok 
2014/2015 – dwoje uczniów odpowiednio 68% i 73% (okręg 56%, kraj 67%). Inne 
efekty: lepsze funkcjonowanie ucznia w szkole (społeczne i emocjonalne); wyższe 
osiągnięcia edukacyjne i lepsza motywacja do nauki. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

1.8. Aktywność uczniów Szkoły w zakresie współzawodnictwa w dziedzinie 
matematyki (konkursy/olimpiady matematyczne), organizowanych przez kuratorów 
oświaty, przedstawiała się następująco: 

 w roku szk. 2014/2015; 12 uczniów23 (siedmiu uczniów z klas 5 oraz pięciu 
– z klas 6) wzięło udział w eliminacjach szkolnych; dwóch zostało 
rekomendowanych do etapu rejonowego; jeden uczeń został finalistą; 

 w roku szk. 2015/2016; 12 uczniów24 (dwóch uczniów z klas 5 oraz 10 –  
z klas 6) wzięło udział w eliminacjach szkolnych; trzech zostało 
rekomendowanych do etapu rejonowego; jeden uczeń został laureatem; 

 w roku szk. 2016/2017; 13 uczniów25 (10 uczniów z klas 5 oraz trzech –  
z klas 6) wzięło udział w eliminacjach szkolnych; dwóch zostało 
rekomendowanych do etapu rejonowego; żaden nie został laureatem ani 
finalistą. 

                                                      
22 Dwóch uczniów dysponowało zarówno orzeczeniem, jak i opinią. 
23 Spośród 156 uczniów klas IV-VI, co stanowiło 8% ogółu uczniów. 
24 Spośród 187 uczniów klas IV-VI, co stanowiło 6% ogółu uczniów. 
25 Spośród 158 uczniów klas IV-VI, co stanowiło 8% ogółu uczniów. 
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Ponadto, uczniowie uczestniczyli w międzynarodowym konkursie „Kangur”, tj.: 
 w roku szk. 2014/2015; wzięło udział 33 uczniów – pięciu zdobyło 

wyróżnienia; 
 w roku szk. 2015/2016; wzięło udział 34 uczniów – trzech zdobyło 

wyróżnienia, jeden – wynik bardzo dobry i jeden tytuł laureata; 
 w roku szk. 2016/2017; wzięło udział 49 uczniów – dziewięciu zdobyło 

wyróżnienia, a jeden – wynik bardzo dobry. 
(dowód: akta kontroli str. 79) 

Zakres i rodzaj wsparcia Szkoły dla uczniów przygotowujących się do ww. 
konkursów został opisany w pkt 1.6C oraz 2.3 wystąpienia pokontrolnego. 

1.9. W Szkole prowadzono kształcenie na podstawie prawidłowo dopuszczonych 
programów nauczania matematyki i podręczników.  
Dopuszczanie przez Dyrektora Szkoły do użytku programu („Matematyka  
z plusem”26) odbywało się każdorazowo po uprzednim przedstawieniu przez 
nauczycieli matematyki stosownego wniosku wraz z program nauczania na dany 
etap edukacyjny (dwukrotnie27 nauczyciele przewidywali dostosowanie programu do 
potrzeb uczniów) oraz zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zgodnie z art. 22a 
ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty28. W odniesieniu do 
obowiązujących w Szkole podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów 
ćwiczeniowych, corocznie pozytywnie wypowiadała się również rada rodziców,  
co było zgodne z art. 22ab ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 
Podręczniki dopuszczone do użytku znajdowały się w wykazie opublikowanym na 
stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

(dowód: akta kontroli str. 80) 

1.10. Liczba faktycznie zrealizowanych godzin matematyki była wyższa niż 
przewidziana w pkt 2 ppkt 1 lit. g załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania 
w szkołach publicznych29 oraz w arkuszu organizacyjnym Szkoły. Analiza 
wytypowanej próby oddziałów30 wykazała, że faktycznie zrealizowano 466 (oddział 
A) i 468 (oddział B) godzin, co przekraczało (o 34 i 36 godzin) założenia wynikające 
z arkusza organizacyjnego Szkoły oraz wielkości wynikających z ramowych planów 
nauczania (432 godziny). 

(dowód: akta kontroli str. 81) 

1.11. Treści zawarte w przyjętych programach nauczania z matematyki zostały 
zrealizowane31.  

 (dowód: akta kontroli str. 82) 

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

                                                      
26 Program nauczania „Matematyka z plusem” dla drugiego etapu edukacyjnego; M.Jucewicz, 

M.Karpiński; J.Lech (Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe). 
27 W roku szk.2015/2016 oraz 2016/2017. 
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm. 
29 Dz. U. poz. 204, ze zm.). 
30 Oddział IVA i IVB w całym etapie nauczania rozpoczynając od roku szk. 2013/2014.  
31 Badanie przeprowadzono w oparciu o zapisy w dziennikach lekcyjnych w całym etapie 

edukacyjnym klasy IVA poczynając od roku szk.2013/2014. Analizą objęto 23 zagadnienia 
wynikające z przyjętego programu nauczania, co stanowiło 5% faktycznie zrealizowanych godzin 
lekcyjnych.   

Ustalona 
nieprawidłowość 
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1. Analiza organizacji pracy uczniów pod kątem tworzenia rozkładów zajęć zgodnie 
z zasadami organizacji pracy umysłowej ucznia przeprowadzona w odniesieniu do 
obowiązujących planów lekcji trzech oddziałów32 (spośród 15) wykazała:  

 w przypadku trzech oddziałów, w jednym dniu tygodnia, zaplanowana 
została przyroda (VA, VIA) oraz matematyka (VIIA), na szóstej godzinie 
lekcyjnej, 

 w  przypadku dwóch oddziałów (VA, VIA) stwierdzono w jednym dniu 
tygodnia łączenie w tzw. bloki przedmiotów, na których dominuje praca 
statyczna i długotrwała koncentracja (matematyka oraz 2 godziny przyrody), 
a w przypadku oddziału VIIA – w dwóch dniach tygodnia – połączenie  
w blok: matematykę i fizykę.  

(dowód: akta kontroli str. 65-67) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: w odniesieniu do kl. VIIA – matematyka – ograniczenia 
wynikają z dużej liczby godzin realizowanych przez klasy VII, języki obce nauczane 
są w grupach międzyoddziałowych, nauczyciele uczą matematyki w kl. IV – VII oraz 
gimnazjalnych; w odniesieniu do kl. VA oraz VIA – przyroda - nauczyciel uczy trzech 
przedmiotów (WDŻ, biologia, przyroda), klasa 32 jest pracownią matematyczno-
przyrodniczą (preferencje ma matematyka). Zblokowane zajęcia z przyrody są 
związane z warunkami realizacji podstawy programowej (zajęcia  
w terenie). Jest to też zgodne z §91 ust. 3 pkt 8 Statutu Szkoły. Klasa VIIa – 
matematyka i fizyka w planie 1 i 2 lekcja oraz 4 i 5 – nauczyciel uczy matematyki  
i fizyki w SP i klasach gimnazjalnych w wymiarze 27h w tygodniu. Obecnie 
zatrudniamy też na zastępstwo nauczycieli  pracujących w innych szkołach 
(technika, w-f, muzyka) i wymaga to dostosowania planu. W miarę możliwości 
uwzględnimy sugestie przy zmianie planu w II semestrze. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

Zdaniem NIK ustalenie w planach lekcji po piątej godzinie lekcyjnej zajęć w których 
dominowała praca statyczna i wymagająca zwiększonej koncentracji, jak też 
łączenie ich w tzw. bloki, 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 
edukacyjnych33. Zasady ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej zostały 
dookreślone m.in. w  wytycznych inspekcji sanitarnej34, według których zajęcia 
wymagające zwiększonej koncentracji powinny być lokowane na drugiej i trzeciej 
godzinie lekcyjnej albowiem jest to najlepszy czas na przyswajanie przez dzieci 

                                                      
32 VA, VIA, VIIA. 
33 §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.). 

34 M.in. w „Poradniku do oceny higieny procesu nauczania uczenia się w szkole podstawowej” 
opracowanym przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz w opracowaniu Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. pt. „Higieniczny rozkład zajęć lekcyjnych” – 
dostępnych na stronach www. Doprecyzowanie ww. zasad stało się również przedmiotem prac 
panelu ekspertów zorganizowanego przez Delegaturę NIK w Zielonej Górze w czerwcu 2014 r. z 
udziałem przedstawicieli: Uniwersytetu Zielonogórskiego, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Zielonej Górze, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 
Gorzowie Wlkp. 
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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. Zgodnie z §10 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się 
dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

Ustalono, że liczebność dziewięciu grup uczniów (spośród 11) korzystających  
z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, przekraczała ośmiu uczniów, tj. wynosiła od 
dziewięciu do 13 uczniów. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane są w 
grupach teoretycznie przekraczających 8 uczniów. Liczebność grup wynika  
z częstych nieobecności dzieci (ucieczek), rezygnacji z udziału (było to nawet 
przedmiotem ewaluacji wewnętrznej), z powodu np. odjazdów (uczeń chce 
wcześniej pojechać do domu), zmęczenia (zajęcia po 6, 7 lekcji), brak motywacji, 
czy nawet zgody rodziców na udział. Faktycznie uczniów zapisanych jest więcej niż 
uczestniczących.  

(dowód: akta kontroli str. 34-38, 73-74) 

Nauczyciele matematyki posiadali wymagane kwalifikacje do nauczania przedmiotu, 
które stale podnosili, uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego.  
Nauczanie matematyki następowało na podstawie prawidłowo dopuszczonych 
programów nauczania, w wymaganym wymiarze godzinowym oraz w salach 
wyposażonych w pomoce dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy 
programowej. Szkoła oferowała uczniom różnorodne typy zajęć pozalekcyjnych  
w zakresie matematyki, dostosowane do potrzeb edukacyjnych uczniów.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły ustalenia planu zajęć dydaktyczno-
wychowawczych z naruszeniem zasad higieny pracy umysłowej oraz przekroczenia 
dopuszczalnej liczby uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.  
 

2. Monitorowanie i usprawnianie procesu nauczania 
matematyki.  

2.1. Szkoła rozpoznawała potrzeby i problemy społeczności szkolnych, czego 
produktem była corocznie sporządzana podsumowująca Ocena sytuacji 
wychowawczo-opiekuńczej i dydaktycznej uczniów Szkoły. Dokument ten 
opracowywano na podstawie danych, informacji zgromadzonych m.in. od: rodziców 
(rozmowy, ankiety, Karty zapisu do Szkoły), wychowawców, nauczycieli, pedagoga, 
psychologa, pracowników Szkoły (np. kucharek), Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych35, Zespołu Interdyscyplinarnego36, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, kuratorów sądowych, uczniów i anonimowych informatorów.   

W Ocenie diagnozowano m.in. sytuacje dotyczące: a) uczniów z dobrymi wynikami  
i z niepowodzeniami, z opóźnieniami, sprawiających trudności wychowawcze, 

                                                      
35 Dyrektor Szkoły jest członkiem Komisji. 
36 Pedagog jest członkiem ZI. 

Ocena cząstkowa 
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będących sierotami lub półsierotami, których rodzice przebywają za granicą, 
wychowywanych przez jednego rodzica, których rodzice mają ograniczone lub są 
pozbawieni praw rodzicielskich; b) rodzin: o bardzo trudnej sytuacji materialnej, 
niewydolnych wychowawczo, wielodzietnych.   

Diagnozy potrzeb i problemów uczniów, w tym dotyczących lekcji matematyki, 
dokonywano również poprzez: a) przeprowadzane w Szkole ewaluacje wewnętrzne; 
b) analizy wyników testu kompetencji trzecioklasisty oraz sprawdzianu 
szóstoklasisty, c) analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii  
w zakresie trudności w nauce wydanych uczniom Szkoły, o czym szerzej w pkt 1.7, 
2.5 oraz 2.6 wystąpienia pokontrolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 366-381) 

2.2. Dyrektor Szkoły monitorowała: 
 poziom frekwencji uczniów na lekcjach matematyki, która w zależności od 

oddziału wahała się, w całym okresie objętym kontrolą od 89,06 do 94,17% 
(przy frekwencji ogółem – od 71 do 96,4%); 

 realizację treści i umiejętności z innych przedmiotów ścisłych, tj. przyrody, co 
odnotowywano w Analizie wyników sprawdzianu szóstoklasisty; 

 warunki i wyposażenie sal lekcyjnych, w których odbywały się zajęcia 
matematyki, poprzez: obserwacje, uwzględnianie przedstawionych przez 
nauczycieli potrzeb w corocznych ankietach, które składali po I semestrze i po 
zakończeniu roku szkolnego oraz zapotrzebowań zgłaszanych na bieżąco. 
Wykaz zakupionych pomocy dydaktycznych został opisany w pkt 1.3 
wystąpienia pokontrolnego37; 

 potrzeby szkoleniowe nauczycieli, w tym nauczycieli matematyki, o czym 
szerzej w pkt 2.6 wystąpienia pokontrolnego.     

(dowód: akta kontroli str. 139-165, 180-276, 311-335, 382-383, 384-391) 

2.3. Osiągnięcia uczniów Szkoły, w tym w zakresie matematyki z trzech poprzednich 
lat szkolnych (2014/2015-2016/2017) przedstawiały się następująco: 
 średnia liczba uczniów38 ze średnią powyżej 4,75 wynosiła 34 osoby (12,4% 

średniej liczby uczniów z trzech ostatnich lat szkolnych); 
 średnia liczba uczniów z oceną celująca z matematyki wynosiła 3,33 (1,2% 

średniej liczby uczniów) i była niższa od średniej liczby uczniów z oceną 
celującą z języka polskiego (4,66)39; 

 średnia liczba uczniów niepromowanych z matematyki i powtarzających klasę 
wynosiła 1,66 (0,6% średniej liczby uczniów) i odpowiadała średniej liczbie 
uczniów niepromowanych z języka polskiego (1,66); 

 średnia liczba egzaminów poprawkowych z matematyki wyniosła 1,33 (0,48% 
średniej liczby uczniów) i była wyższa od średniej liczby egzaminów 
poprawkowych z języka polskiego (0,33); 

 średnia liczba uczniów z ocenami dopuszczającymi z matematyki na koniec 
roku szkolnego wyniosła 40,33 osoby (14,7% średniej liczby uczniów) i była 

                                                      
37 Szkoła corocznie organizuje wypoczynek letni dla dzieci (kolonie, obozy sportowe), a uzyskany 

dochód w znaczącej mierze został skonsumowany na zakup doposażenia Szkoły.  
38 Średnia z trzech lat szkolnych: 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; średnia liczba uczniów 275 

ustalona na podstawie liczba uczniów według stanu na dzień 30.09.2014 r. – 267; 30.09.2015 r. – 
288; 30.09.2016 r. – 269. 

39 Dane dotyczące języka polskiego wskazano w celach porównawczych. 
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wyższa od średniej liczby osób z ocenami dopuszczającymi z języka polskiego 
na koniec roku szkolnego (30,66). 

(dowód: akta kontroli str. 84) 

Analiza wkładu Szkoły w osiągnięcia uczniów z matematyki podejmowana w 
odniesieniu do uczniów mających trudności w nauce matematyki oraz osiągających 
najwyższe wyniki w tym przedmiocie została przeprowadzona w odniesieniu do 
dwóch pięcioosobowych grup uczniów, którzy uzyskali najniższe i najwyższe wyniki 
z matematyki na teście trzecioklasisty. Ustalono, że: 
 uczniowie z najniższymi wynikami uzyskali na teście trzecioklasisty od 17% do 

39%; VI klasę ukończyli z ocenami: jeden uczeń – „3”, a pozostała czwórka – 
„2”; wyniki testu szóstoklasisty wahały się od 5% (dwóch uczniów) do 45% 
(jeden uczeń). Szkoła zorganizowała uczniom w klasach IV-VI zajęcia 
wyrównawcze, a w klasie VI dodatkowo zajęcia przygotowujące do 
sprawdzianu szóstoklasisty. Nie stwierdzono bezpośrednich zależności 
pomiędzy udziałem uczniów w zaproponowanych przez Szkołę zajęciach,  
a wynikami osiągniętymi na teście szóstoklasisty, bowiem uczniowie, którzy 
osiągnęli najsłabsze wyniki na teście (5%) zasadniczo brali udział w zajęciach 
wyrównawczych i przygotowujących do testu, a uczeń który osiągnął najwyższy 
wynik na teście (45%), w klasach IV-V w ogóle nie korzystał z zajęć 
wyrównawczych, wziął natomiast udział w zajęciach w VI klasie;     

 uczniowie z najwyższymi wynikami uzyskali na teście trzecioklasisty od 83% do 
94% (dwóch uczniów); VI klasę ukończyli z ocenami: trzech uczniów – „6”, 
jeden uczeń – „5”, jeden uczeń – „4”; wyniki testu szóstoklasisty wahały się od 
60% do 100% (dwóch uczniów). Szkoła zorganizowała uczniom w klasach  
V i VI zajęcia przygotowujące do konkursu (trzech uczniów wzięło udział),  
a w klasie VI – również zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty 
(wszyscy wzięli udział; 85%-100% obecności)40. Najlepsze wyniki na 
sprawdzianie szóstoklasisty uzyskali trzej uczniowie (osiągając: 100%, 100% 
i 95%), którzy uczestniczyli w przygotowaniach do konkursu matematycznego, 
a jeden z nich został laureatem. 

(dowód: akta kontroli str. 85) 

Poziom nauczania matematyki był w Szkole weryfikowany, a wyniki badań 
wykorzystano do doskonalenia dalszej pracy. Weryfikację przeprowadzano  
w szczególności poprzez:  
 obserwacje lekcji (łącznie 19),   
 kontrolę dokumentacji nauczycielskiej – co najmniej jeden raz w semestrze  

(w szczególności naniesienia wniosków wynikających z analizy wyników 
sprawdzianu po klasie szóstej do opracowywanych przez nauczycieli Planów 
wynikowych),  

 organizowanie tzw. lekcji otwartych (w okresie objętym kontrolą – dwie), 
tj. przeprowadzanych w obecności zespołu nauczycieli przedmiotów 
pokrewnych, po których diagnozowano mocne i słabsze strony 
przeprowadzonej lekcji, np. w zakresie wykorzystywanego na lekcji warsztatu, 

 analizę wyników sprawdzianu szóstoklasisty oraz testów kompetencji 
trzecioklasisty, o której szerzej w pkt 2.5 wystąpienia pokontrolnego, 

 weryfikację planu pracy oraz sprawozdań nauczycieli matematyki, 

                                                      
40 Trzech z piątki uczniów prowadziło też w VI klasie sklepik szkolny. 
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 w drodze corocznej ankiety opracowanej przez dyrektora Szkoły, w której 
nauczyciele wypowiadali się m.in. nt.: zrealizowanych (i braku realizacji) 
wniosków z analizy próbnych sprawdzianów, testów kompetencji i własnych 
diagnoz, efektów i skuteczności tych działań; zakresu oceniania kształtującego 
i in. form oceniania; podejmowanych działań wobec uczniów słabych  
i zdolnych,  

 omówienie wniosków płynących z ww. zdarzeń podczas posiedzeń Rad 
Pedagogicznych.   

(dowód: akta kontroli str. 86-179) 

2.4. Wyniki sprawdzianu uczniów VI klas z matematyki przedstawiały się 
następująco: 
 w roku szk. 2014/2015 średni wynik dla Szkoły41 wyniósł 66,67% i był wyższy 

od średniego wyniku dla kraju (61%), natomiast niższy od średniego wyniku  
z języka polskiego dla Szkoły (70,52%) oraz dla kraju (73%); 

 w roku szk. 2015/2016 średni wynik dla Szkoły42 wyniósł 46,91% i był niższy od 
średniego wyniku dla kraju (54%) oraz  niższy od średniego wyniku z języka 
polskiego dla Szkoły (64,56%), jak i dla kraju (71%). 

(dowód: akta kontroli str. 83) 

Odnosząc się do pogorszonych wyników sprawdzianu VI klas, dyrektor Szkoły 
wyjaśniła m.in., że trudno jest wprost ocenić obniżenie wyników w jednym roku,  
w odniesieniu do innego (inna grupa, inne narzędzie). Szkoła proponowała podobne 
formy wsparcia, jednak uczniowie przystępujący do sprawdzianu w roku 2015/2016 
mieli inny potencjał matematyczny niż ich koledzy w roku 2014/2015. Świadczy  
o tym wynik, jaki uzyskali z matematyki w Ogólnopolskim Badaniu Umiejętności 
Trzecioklasistów: rok 2012 – średni wynik szkoły 70%, a rok 2013 - średni wynik 
Szkoły 58%. 

(dowód: akta kontroli str. 34-38) 

2.5. Szkoła przeprowadzała analizę wyników sprawdzianów. W badanym okresie,  
dokonywano jej (opracowano odrębny dokument), tj. po sprawdzianie w 2015 r.  
i 2016 r. z rekomendacjami na rok szk. 2015/2016 oraz 2016/2017, jak również – dla 
własnych potrzeb (reforma systemu oświaty) – w 2017  r. z zaleceniami na rok szk. 
2017/2018 r43. Odrębne analizy przeprowadzono również każdorazowo po testach 
kompetencji trzecioklasisty. Analizę wyników, w pierwszej kolejności, przeprowadzali 
indywidualnie nauczyciele przedmiotu, następnie zespoły nauczycieli, a potem 
zespoły diagnostyczne. W finalnym etapie Rada Pedagogiczna pozytywnie 
opiniowała ustalony plan działań ukierunkowany na podnoszenie efektów 
kształcenia, wynikający z analizy wyników sprawdzianu.   

Analiza – w podziale na oddziały – zawierała w szczególności:  
 charakterystykę klasy (uczniowie, którzy uzyskali najwyższe i najniższe wyniki 

sprawdzianu, sytuacja rodzinna i socjalna uczniów, ich zainteresowania itp.);  

                                                      
41 Liczba zdających – 32 uczniów. 
42 Liczba zdających – 33 uczniów. 
43 Wyniki przedstawione przez Operon zostały podane łącznie dla przedmiotu matematyki i języka 

polskiego, tj. uzyskano średnią liczbę punktów - 19,21% podczas gdy w województwie lubuskim – 
21,79%, a w kraju – 22,8%. Szkoła, na własne potrzeby wyliczyła średnią liczbę punktów dla 
wyłącznie matematyki i wyniosła ona: a) uwzględniając zagadnienia z programu nauczania w dniu 
sprawdzianu jeszcze nie omówione – 26,62%; b) uwzględniając natomiast jedynie zagadnienia 
omówione do dnia sprawdzianu – 33,25%. 
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 wskazanie działań podjętych przed sprawdzianem;  
 odniesienie wyników Szkoły do wyników powiatu, województwa, okręgu i kraju;  
 analizę kolejnych zadań zawartych w sprawdzianie pod kątem trudności; 
 omówienie umiejętności, które wypadły dobrze i słabo;  
 odniesienie uzyskanych przez uczniów wyników do stopni szkolnych;  
 zadania do realizacji – najczęściej ze wskazaniem konkretnych nauczycieli, 

których obowiązkiem było wprowadzenie wymienionych zadań do tzw. Planów 
wynikowych44. Rekomendowano m.in.: zwiększenie ilości zadań  
z wykorzystaniem praktycznego aspektu matematyki; wdrażanie do 
szacowania wyniku (np. ile produktów można kupić za określoną kwotę; tabele, 
wykresy, diagramy wykorzystywać jako źródło informacji; rozwiązywanie zadań 
kilkoma sposobami (np. na obliczanie pola wielokąta) i in.    

(dowód: akta kontroli str. 180-276) 

2.6. Dyrektor Szkoły sprawowała nadzór nad warunkami i organizacją procesu 
kształcenia matematyki. W okresie objętym kontrolą, w Szkole trzykrotnie 
przeprowadzono ewaluacje wewnętrzne w zakresie:  
 atrakcyjności zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, frekwencji oraz realizacji 

programu profilaktyczno-wychowawczego (w roku szk. 2014/2015). Istotniejsze 
ustalenia wynikające z ewaluacji dotyczące matematyki: uczniowie wskazując  
przedmiot lekcyjny, na który uczęszczają najchętniej - matematykę wymienili na 
ósmym miejscu swoich preferencji; frekwencja na zajęciach wyrównawczych,  
w tym w ramach udzielanej pomocy w odrabianiu zadań domowych wahała się 
między 87,1% a 98,71% (w zależności od oddziału). Z przeprowadzonego 
badania ankietowego wśród uczniów wynikało m.in., że: atrakcyjność lekcji 
zależy od nauczyciela, a metody pracy, które uczniom podobają się najbardziej 
to: praca w grupach, zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, praca  
w terenie, scenki, inscenizacje. W ocenie uczniów, lekcje w Szkole nie są 
nudne, a ich opinie są uwzględniane przez nauczycieli;      

 diagnozy stopnia partycypacji uczniów oraz rodziców i ich oczekiwań we 
współdecydowaniu o Szkole (w roku szk. 2015/2016); uczniowie –  
w odpowiedzi na pytanie jakich zmian dokonaliby w sposobie prowadzenia 
lekcji odpowiedzieli – „mniej matematyki więcej wf”; trudności na jakie 
należałoby zwrócić uwagę to – spokój na lekcji i równe traktowanie; wśród 
rekomendacji wymieniono – uatrakcyjnić przekaz lekcji; 

 stopień przestrzegania zmienionych od 1.09.2015 r. zasad oceniania, funkcja 
oceny szkolnej, na ile ocena motywuje do nauki. Sformułowano m.in. 
następujące rekomendacje: nadal konsekwentnie stosować ocenę kształtującą; 
częściej odwoływać się do kryteriów sukcesu w czasie lekcji, wyeksponować je 
w widocznym miejscu w klasie, przypominać dzieciom o celowości  
i przydatności tego działania; należy informować uczniów jakie stopnie 
otrzymują i je uzasadniać; ustalić czytelne i jednoznaczne zasady poprawiania 
ocen, konsekwentnie stosować ustalone zasady. 

(dowód: akta kontroli str. 289-309) 

                                                      
44 Tj. np.: porównywanie różnicowe liczb zapisanych cyframi rzymskimi; mnożenie i dzielenie 

ułamków dziesiętnych oraz rozumienie miejsca postawienie przecinka; obliczanie objętości 
sześcianu i prostopadłościanu; obliczanie boku kwadratu o danym polu; odszukanie prawidłowo 
zaznaczonej wysokości w różnych trójkątach; rozwiązywanie zdań praktycznych związanych ze 
skalą; zadanie praktyczne - stosowanie praktyczne itp. 
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Dyrektor Szkoły, przynajmniej raz w roku, przeprowadzała kontrolę zapewniania 
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do 
Szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w pracowniach 
matematycznych oraz określała kierunki ich poprawy. 

(dowód: akta kontroli str. 277-288) 

W okresie objętym kontrolą, Dyrektor Szkoły zaplanowała i zrealizowała  
w oddziałach IV-VI sześć obserwacji lekcji matematyki, natomiast w oddziałach I-III 
z zaplanowanych 15 obserwacji zrealizowano 13 (różnica wynikała ze specyfiki 
edukacji zintegrowanej – w obserwowanych blokach godzin nie znalazła się 
edukacja matematyczna), co stanowiło od 15 do 18% zaplanowanych i od 16 do 
24% zrealizowanych obserwacji ogółem. 

(dowód: akta kontroli str. 86-131, 310) 

W wyniku obserwacji lekcji stwierdzono m.in.: 
 mocne strony, tj.: wszyscy obserwowani nauczyciele diagnozują osiągnięcia 

uczniów, stosując wstępną diagnozę, testy sprawdzające, prace pisemne, 
odpowiedzi ustne, karty pracy, arkusze obserwacji, zadania domowe itp. 
Ponadto prowadzą obserwację uczniów, a wyniki obserwacji odnotowują  
w Teczce/dzienniku nauczyciela (kl. I-III) i wychowawcy (kl. IV-VI); nauczyciele 
w większości modyfikują narzędzia diagnoz, dostosowując je do 
indywidualnych możliwości uczniów poprzez: wydłużenie czasu pracy, dzielenie 
poleceń na etapy, dodatkowe karty pracy dla uczniów zdolnych, zróżnicowanie 
trudności zadań; nauczyciele analizują wyniki diagnoz i wykorzystują je  
w swojej pracy poprzez dobór metod aktywnych, indywidualizację nauczania, 
ocenę motywującą, dodatkowe zajęcia, rozmowy indywidualne z rodzicami na 
temat pracy z uczniem w domu (zwłaszcza w oddziałach I-III),  dodatkowe 
ćwiczenia utrwalające, stosowanie zasad oceniania kształtującego; uczniowie 
oceniani są systematycznie za pomocą różnorodnych narzędzi pomiaru 
dydaktycznego, w różnych obszarach zgodnie z WZO i PSO; nauczyciele 
stosują różnorodne metody nauczania, często wykorzystują multimedia. 

 słabe strony, tj.: wszystkie podejmowane działania są celowe, ale nie wszystkie 
przynoszą pożądane efekty, o czym informują nie zawsze satysfakcjonujące 
wyniki sprawdzianów zewnętrznych; nie wszyscy nauczyciele poprawnie 
odróżniają cel lekcji od kryteriów sukcesu; nie wszyscy nauczyciele matematyki 
poprawnie formułują informację zwrotną o postępach ucznia (np. jak będziesz 
uważać na lekcji, to zrozumiesz); w klasach I-III początkowo trudność sprawiał 
sposób przekazania informacji w formie dostosowanej do poziomu dziecka; 
zdarza się, że nauczyciele niewłaściwie konstruują testy czy sprawdziany 
umiejętności (niewłaściwe proporcje łatwości zadań); w klasach IV-VI brak 
właściwej dyscypliny (hałas, rozluźnienie), który nie sprzyja uczeniu się. 

Dyrektor Szkoły zaleciła nauczycielom wdrożenie m.in. następujących działań: 
pracować nad stworzeniem i utrzymaniem dyscypliny w klasie; przeszkolić  
w zakresie zasad prawidłowego konstruowania narzędzi pomiaru dydaktycznego; 
podjąć działania zmierzające do większego zaangażowania uczniów w proces 
nabywania wiadomości i umiejętności (prace w grupach, projekty); organizując 
zajęcia pozalekcyjne, diagnozować zainteresowania i potrzeby uczniów, tworzyć 
koła międzyklasowe; opracować system pracy z uczniem zdolnym; dokonując 
wstępnej diagnozy wiadomości i umiejętności uczniów w klasach czwartych, należy 
przekazywać wnioski nauczycielom klas I-III; roczną radę klasyfikacyjną 
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organizować dla całej SP lub klas I-IV (nauczyciele, którzy będą uczyć dzieci  
w klasie IV powinni pozyskać informacje na temat potencjału, osiągnięć  
i problemów); podjąć działania zwiększające udział uczniów w zajęciach 
wyrównawczych; wykorzystać potencjał świetlicy do organizacji pomocy  
w odrabianiu zadań domowych; w nauczaniu matematyki ukazywać praktyczny 
aspekt wykorzystania umiejętności matematycznych, np. ile potrzeba siatki do 
ogrodzenia działki o wymiarach…(nie: oblicz obwód prostokąta); wyrabiać nawyk 
szacowania wyniku, np. ile potrzeba kupić puszek farby do pomalowania… (uczeń 
odpowiada, że 2 i pół); wykorzystywać tablice interaktywne, programy edukacyjne  
i portale oświatowe w celu podnoszenia atrakcyjności i efektywności nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 311-335) 

W pierwszych tygodniach nowego roku szkolnego nauczyciele składali wnioski  
w zakresie pożądanych form doskonalenia zawodowego, które następnie stawały 
się przedmiotem uchwały rady pedagogicznej zatwierdzającej organizację 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny. Swoje potrzeby w tym 
zakresie zgłaszali corocznie również w ankietach. 

Dyrektor Szkoły monitorowała zakres i rodzaj kształcenia oraz doskonalenia 
zawodowego nauczycieli jednak, jak wyjaśniła, „w Szkole nie badano wprost wpływu 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na jakość nauczania matematyki, choć 
przyjmuje się założenie, że jest wskazane i niewątpliwie ma wpływ na atrakcyjność 
zajęć i ich efektywność. Zawsze diagnozuję potrzeby nauczycieli w zakresie 
dokształcania i doskonalenia zawodowego (ankiety). Wskazuję też formy – w mojej 
ocenie – pożądane (np. nauczyciela matematyki – umiejętności interpersonalne, jak 
radzić sobie z trudną klasą). Nauczyciele wybierają propozycje z oferty WOM-u, 
ODN-u, czy wyższych uczelni, które są im przydatne i potrzebne. (…) wskazuję też 
formy doskonalenia, które są potrzebne z punktu widzenia pracy szkoły, np. terapia 
pedagogiczna (praca z uczniem ze specyficznymi problemami również 
matematycznymi) czy oligofrenopedagogika. Nigdy nie ograniczam ilości form 
doskonalenia, w których nauczyciele chcą wziąć udział (np. dla jednego  
z nauczycieli matematyki zmieniliśmy plan zajęć, by mogła odbyć praktyki 
niezbędne do zaliczenia studiów podyplomowych)”. 

 (dowód: akta kontroli str. 139-165, 311-335, 364-365, 382-384) 

Narzędzia, za pomocą których Dyrektor sprawowała nadzór opisano również w  
pkt 2.3. wystąpienia pokontrolnego.  

 

2.7. Organ prowadzący Szkołę sprawował nadzór nad jej działalnością w zakresie 
spraw gospodarki, poprzez przeprowadzane w badanym okresie – trzy kontrole  
(w 2014, 2016 i 2017 r.). Kontrole dotyczyły w szczególności przestrzegania 
procedur i mechanizmów dotyczących procesów związanych z gromadzeniem  
i wydatkowaniem środków publicznych. Organ prowadzący stwierdził 
nieprawidłowości m.in. w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, klasyfikacji 
wydatków, przestrzegania: zasad kontroli wewnętrznej, terminów regulowania 
zobowiązań, inwentaryzacji majątku oraz przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych45. Dyrektor Szkoły każdorazowo 
informowała organ prowadzący o podjętych działaniach mających na celu 
wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości.       

                                                      
45 Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm. 
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(dowód: akta kontroli str. 336-353) 

2.8. Zagadnienia procesu nauczania matematyki nie były przedmiotem ewaluacji 
zewnętrznych ani innych kontroli i audytów. 

(dowód: akta kontroli str. 336-340) 

2.9. Wyniki badania ankietowego wśród rodziców i uczniów klas VII wykazały m.in.: 

A. Badanie przeprowadzone wśród rodziców. Na poniższe pytania udzielono 
następujących odpowiedzi: 
 przyczynami, dla których dziecko nie chciało iść do szkoły były: lęk przed 

nauczycielem, niesprawiedliwe ocenianie, niejasne tłumaczenie nowego 
materiału (łącznie – 16 odpowiedzi; 55%); 

 dziecko odczuwa stres podczas odpowiedzi ustnej – 10 odp., w tym  
2 paraliżujący strach (35%), 2 odp. – nauczyciel nie pyta; 

 w 22 odp. (76%) – dziecko zgłaszało problem ze zrozumieniem matematyki; 
 tylko w przypadku 1 odp. (3,5%) – rodzice wskazali, że to nauczyciel pomaga 

dziecku w razie wystąpienia trudności w zrozumieniu matematyki; 
 według 22 odp. (76%) – dziecko nie korzysta z dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych organizowanych w Szkole. 

B. Badanie przeprowadzone wśród uczniów. Na poniższe pytania udzielono 
następujących odpowiedzi: 
 ponad połowa uczniów (14 odp. – 52%) nie lubi chodzić na lekcje matematyki; 
 16 (59%) uczniów zmieniłoby atmosferę na bardziej przyjazną lub sposób 

prowadzenia lekcji; 
 19 (70,4%) uczniów denerwowało się z powodu lekcji matematyki a 3 (11%) – 

cały czas odczuwa silny stres; 
 uczniowie najbardziej boją się prac pisemnych (20 odp. – 74%), ustnych 

odpowiedzi (16 odp. – 59%), trudnych zagadnień na lekcji (14 odp. – 48%); 
 w 72% przypadków pomocy dzieciom udzielają: koledzy, rodzice  

i rodzeństwo, a tylko w 22% - nauczyciel. 
 (dowód: akta kontroli str. 354-359) 

Dyrektor Szkoły ustosunkowując się do wyników ankiet wyjaśniła m.in., że 
odpowiedzi te budują niekorzystny obraz Szkoły. Obecna sytuacja jest jednak 
nietypowa. Od bieżącego roku zmieniły się nauczycielki matematyki uczące w SP. 
Trudno zatem stwierdzić, czy udzielone odpowiedzi odnoszą się do bieżącego roku 
szkolnego, czy też do lat wcześniejszych. Jedna z poprzednio uczących 
nauczycielek, miała ogromne kłopoty z utrzymaniem dyscypliny w klasie. Zapewne 
przełożyło się to na atmosferę panującą podczas zajęć i na wyniki ankiety. Obecne 
panie uczą od trzech miesięcy i mimo wszystko nie jest to zbyt długi czas, by 
jednoznacznie ocenić ich prace i efektywność nauczania. Trudno wskazać 
przyczynę lęku przed lekcjami. Może to być wynik zaległości, nieprzygotowania do 
zajęć. Uczniowie często nie odrabiają prac domowych, przychodzą do Szkoły 
nieprzygotowani. Rodzice nie kontrolują dzieci w domu. Matematyka dla większości 
uczniów jest trudna. Rodzice wyłącznie od dzieci wiedzą o ich lęku przed 
matematyką. Nie rozmawiają o tym z nauczycielami (frekwencja na drzwiach 
otwartych, zebraniach z rodzicami jest bardzo niska), nie sygnalizują dyrekcji tego 
ani innych problemów. Lęk przed lekcją jest bardzo subiektywny. Być może 
uczniowie czują lęk przed lekcją, a być może mylą go z lękiem przed oceną za brak 
pracy czy nieprzygotowanie (…). System oceniania na matematyce oparty jest na 
zasadach WZO. Nie ma możliwości niesprawiedliwego oceniania (…). 
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(dowód: akta kontroli str. 360-362) 

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

Dyrektor Szkoły prawidłowo sprawowała 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, kontroli dokumentacji nauczycielskiej, analizach wyników 
sprawdzianów szóstoklasisty oraz testów kompetencji trzecioklasisty. Przynajmniej 
raz w roku przeprowadzano w Szkole kompleksowe badanie warunków lokalowych  
i wyposażenia, co było zgodne z obowiązującymi wymogami.   

IV. 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 Kontroli46, wnosi o: 

1. Ustalanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z zachowaniem zasad 
higieny umysłowej.  

2. Organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych zgodnie z zasadami 
określonymi w rozporządzeniu w sprawie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

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 wykonania 
wniosków 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 21 grudnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
Beata Jakubowska 

główny specjalista kontroli państwowej 
Delegatura w Zielonej Górze 

 
Dyrektor 

Zbysław Dobrowolski  
     ........................................................ ........................................................ 

podpis podpis 

  

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o  sposobie 

wykonania wniosków 

  



 
 
 

20 
 

 
 

 
 

 


