
Kuratorium Oświaty 
w Warszawie 

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 

KPU.5533.56.17.2017.KP 

Protokół kontroli 

1. Kontrolę przeprowadzono w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Staszica w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 37a, którego dyrektorem jest 
Pani Regina Lewkowicz. 

2. Kontrolę w dniu 5 stycznia 2017 r. przeprowadził Krzysztof Pogorzelski starszy wizytator 

w Wydziale Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, na podstawie upoważnienia z dnia 13 grudnia 2017 r. nr 

KPU.5533.56.17.2017.KP wydanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

3. Tematyka kontroli: Organizacja pracy szkoły w roku szk. 2017/2018. 
Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 

4. W trakcie kontroli wykonano następujące czynności: 

- przeanalizowano: 

a) Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w liceum ogólnokształcącym i w oddziałach 

gimnazjalnych; 

b) Arkusz organizacji pracy szkoły na rok szk. 2017/2018, z aneksami, w tym: aneks nr 1 

z dnia 1 1.09.2017 r. (zatwierdzony dn. 26.09.2017 r.); aneks nr 2 z dnia 03.10.2017 r. 

(zatwierdzony dn. 10.10.2017 r.); aneks nr 3 z dnia 13.1 1.2017 r. (zatwierdzony dn. 

15.11.2017 r.); aneks nr 4 z dnia 29.1 1.2017 r. (brak daty zatwierdzenia); aneks nr 5 z 

dnia 12.12.2017 r. (zatwierdzony dn. 15.12.2017 r.); 

c) Szkolny plan nauczania dla poszczególnych oddziałów klasy pierwszej, drugiej i trzeciej 

liceum ogólnokształcącego oraz dla oddziałów gimnazjalnych, 

d) Przydział godzin dla nauczycieli; 

e) Protokół Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2017 r. (pkt 2, pkt 6 porządku obrad); 

f) Uchwałę nr 11/08/2017 Rady Pedagogicznej XIV LO im. S. Staszica w Warszawie z 

dnia 1 września 2017 r. w sprawie rozkładu zajęć; uchwałę Nr 20/09/2017 r. (.. 

dotyczy: rozkładu zajęć lekcyjnych w oddziałach gimnazjalnych w roku szk. 

2017/2018; 

g) Tygodniowy rozkład zajęć; 

 h) Wykaz zajęć pozalekcyjnych (z podziałem na liceum ogólnokształcące oraz oddziały 

gimnazjalne), z uwzględnieniem zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów, zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze 

specyficznymi trudnościami w nauce (oddziały gimnazjalne), zajęć rewalidacyjnych 
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dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć z zakresu 

doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 przeprowadzono rozmowę z dyrektorem szkoły Panią Reginą Lewkowicz 
oraz z Panią xxxxxxxxxxxxxxxxxxx starszym specjalistą ds. kadr. 

5. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości: 

1) W ośmiu oddziałach klasy pierwszej, ośmiu oddziałach klasy drugiej oraz w sześciu 
oddziałach klasy trzeciej liceum kształci się łącznie 659 uczniów (stan na dzień 
przeprowadzenia kontroli), ponadto w dziesięciu oddziałach klas gimnazjalnych (stan na 
dzień 27 listopada 2017 r.) kształci się 276 uczniów. 

2) W maju 2017 r. po analizie arkusza organizacji pracy szkoły stwierdzono następujące 
niezgodności z przepisami prawa oświatowego: w szkolnym planie nauczania w 
oddziałach ID i IE liceum ogólnokształcącego z rozszerzeniem z matematyki, biologii i 
chemii nie zaplanowano godzin w szkolnych planach nauczania z matematyki od klasy 
piełwszej, co jest niegodne z wymogami określonymi w ust. 7 załącznika nr 7 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.2012.2014 ze zm.). 
Wszystkie niezgodności w arkuszu organizacji pracy szkoły, wskazane w piśmie 
KPU.542.72.2017.MJ zostały poprawione, natomiast aneks nr 1 został uznany za zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa (pismo nr KPU.542.72.2017.KK). Arkusz 
organizacji jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. 

3) Arkusz organizacji pracy szkoły został zatwierdzony przez organ prowadzący, zmiany 
wprowadzono aneksami (nr 1 — nr 5), zatwierdzonymi zgodnie z informacją zawartą w 
punkcie 4.b. niniejszego protokołu. 

4) Arkusz organizacji pracy szkoły jest zgodny ze szkolnymi/ramowymi planami nauczania. 
5) Tygodniowy rozkład zajęć w szkole wynika z arkusza organizacji pracy szkoły. Z analizy 

tygodniowego rozkładu zajęć (zaopiniowanego pozytywnie przez radę pedagogiczną w 
dniu 1 września 2017 r.) wynika, iż: 

a. Zajęcia z reguły odbywają się od pierwszej do siódmej godziny lekcyjnej (w 
godzinach 8 15 — 1455 Na ósmej godzinie lekcyjnej (1505 — 1550) realizowane są 
nieliczne zajęcia, przeważnie religia. 

b. Zrealizowano zasadę różnicowania zajęć w każdym dniu oraz potrzebę 
równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia. 

c. Zarówno w oddziałach poszczególnych klas liceum, jak i w oddziałach 
gimnazjalnych poszczególne zajęcia łączone są w bloki. Działania te wynikają ze 
specyfiki szkoły, w szczególności z potrzeby realizowania zajęć metodą 
warsztatową, prowadzenia zajęć w liceum przez nauczycieli akademickich (raz w 
tygodniu dwie lekcje), konieczność prowadzenia ćwiczeń, doświadczeń, pracy 
badawczej. 

6) W ramach zajęć pozalekcyjnych i zajęć wspierających uczniów: 



a. dla uczniów oddziałów gimnazjalnych zorganizowano 16 kół przedmiotowych (w 
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tym 9 finansowanych przez organ prowadzący, 3 w ramach wolontariatu nauczycieli, 

jedno koło przedmiotowe realizowane jest społecznie przez absolwentów). 

Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i/lub konsultacje ze wszystkich 

przedmiotów, działa także samopomoc uczniowska. 

b. W liceum w bieżącym roku szkolnym zorganizowano 96 godzin zajęć 
pozalekcyjnych, w tym 39 godzin finansowanych przez organ prowadzący, 42 
godziny prowadzone na zasadzie wolontariatu przez nauczycieli, 1 1 godzin 
prowadzonych społecznie przez absolwentów szkoły, 4 godziny międzyszkolnych 
kół (SMOK). 

c. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla 7 uczniów liceum i 1 ucznia 
oddziałów gimnazjalnych. Dla ucznia liceum, za zgodą organu prowadzącego 
zorganizowano indywidualne zajęcia edukacyjne zapewniając jednocześnie 
nauczanie włączające. 

7) W wyniku kontroli kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli stwierdzono, iż: 

a. W szkole zatrudnionych jest 101 nauczycieli, w tym: 91 z umowy o pracę i 10 z 
uczelni; 

b. Przydział zajęć nauczycielom został dokonany zgodnie z kwalifikacjami 
wymaganymi do nauczania danego przedmiotu. Rada pedagogiczna zaopiniowała 
propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia 
zasadniczego w dniu 1 września 2017 r.  

c. Do kontroli wylosowano dokumentację 12 nauczycieli: Pana xxxxxxxxx 
(informatyka); Pana xxxxxxxxxxx (wychowanie fizyczne); Pani xxxxxxxxxxx 
(informatyka); Pani xxxxxxxxxx (biologia, wdż); Pani xxxxxxxxxxxx (język 
angielski); Pani xxxxxxxxxxx (język angielski); Pani xxxxxxxxxxx (biologia, wdż); 
Pani xxxxxxxxxxx (język polski); Pani xxxxxxxxxxxxx (historia, historia i 
społeczeństwo); Pani xxxxxxxxxxx (geografia); Pana xxxxxxxxxxxx (język 
angielski); Pani xxxxxxxxxxxx (informatyka). W wyniku analizy dokumentacji 
stwierdzono, iż prawie wszyscy wymienieni nauczyciele posiadają kwalifikacje 
określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz.U.2017.1575), z uwagami zawartymi w punkcie 5.7.d.; 

d. W wyniku kontroli ustalono ponadto, że troje nauczycieli nie posiada wymaganych 
kwalifikacji: Pan xxxxxxxxxxxxx (koło fotograficzne, zgoda MKO na zatrudnienie, 
pismo z dn. 18 sierpnia 2017 SNP.5810.72.2017.MSS); Pan xxxxxxxxxxxxx 
(informatyka, zgoda MKO z dn. 23 sierpnia 2017 r., SNP.5810.71.MSS); Pan 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx (koło brydża sportowego, zgoda MKO z dn. 5 września 2017 
r., SNP.5810.172.2017.MSS). 

6. Uwagi i wnioski: 

1) W arkuszu organizacji pracy szkoły uwzględniono wszystkie uwagi oraz wskazania 
dotyczące niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, wskazane w 
piśmie nr KPU.542.72.2017.MJ. 



2) Arkusz organizacji pracy szkoły jest zgodny ze szkolnymi/ramowymi planami 
nauczania, został zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo światowe (Dz.U.2017.59 e zm.). Zmiany zostały 
wprowadzone pięcioma aneks 
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3) Tygodniowy rozkład zajęć w szkole został sporządzony zgodnie z zasadami higieny 
pracy umysłowej ucznia. 

4) Rada pedagogiczna zaopiniowała propozycje dotyczące przydziału nauczycielom na rok 
szk. 2017/2018 stałych prac i zajęć oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych i 
wychowawczych. 

5) Szkoła organizuje dla uczniów liceum oraz uczniów oddziałów gimnazjalnych zajęcia  
pozalekcyjne, w tym wspierające uczniów z trudnościami edukacyjnymi, zajęcia 
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów (koła przedmiotowe, koła 
zainteresowań) oraz zajęcia rewalidacyjne. 

6) Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z przydziałem godzin oraz 
posiadanymi kwalifikacjami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych 
od nauczycieli (Dz.U.2017.1575). 

7) Nauczyciele, którzy nie posiadają wymaganych prawem kwalifikacji otrzymali zgodę 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty na zatrudnienie. 

7. Ujawnione nieprawidłowości w zakresie nieobjętym tematyką kontroli: 

Nie stwierdzono. 

8. Zalecenia: 

Brak zaleceń. 

Zgodnie z S 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2017.1658) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 

dni roboczych od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole 

kontroli. 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 55 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo 

oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.) dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania zaleceń, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń - w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń, 



2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie  ich 
realizacji. 
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Warszawa, dnia 15 stycznia 2018 r. 

Miejscowość, data 

 Podpis kontrolującego 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 
dyrektor kontrolowanej szkoły lub placówki, a drugi włącza się do akt kontroli. 

Poświadczam odbiór protokołu kontroli: 

 

 
 

 

 

 


