
                  
            KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU 

             ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 
 

 

tel.: (077) 452-45-68, 452-49-20                   e-mail:kontakt@kuratorium.opole.pl     
fax: (077) 452-49-21, 452-44-17                http://www.kuratorium.opole.pl 
NIP: 754-11-56-220  REGON: 0064 73 277 

 

 

 

 

 

 

 

         Opole, 13.11.2012r. 

WWSE.585.2.2012   

 

Szanowni Państwo 

dyrektorzy szkół i placówek, 

dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli, 

przedstawiciele organów prowadzących szkoły  

i placówki oświatowe 

w województwie opolskim 
 

Z uwagi na opublikowany przez Najwyższą Izbę Kontroli we wrześniu 2012 r. 

raport pt. Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, zwracam się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią oraz dokonanie 

szczegółowej analizy w zakresie jakości prowadzonego doskonalenia nauczycieli 

 w swoich placówkach oraz organach prowadzących placówki oświatowe. Biorąc pod 

uwagę fakt, iż NIK negatywnie oceniła realizację zadań przez wytypowane do kontroli 

organy prowadzące szkoły, wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli i szkoły 

publiczne w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli z całej Polski, konieczna 

jest bezzwłoczna analiza prowadzonej polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli 

oraz ich kształcenia w województwie opolskim. 

W związku z powyższym kieruję do Państwa wnioski, jakie sformułowane 

zostały przez NIK w wyniku przeprowadzonej kontroli, z koniecznością ich 

przeanalizowania i wdrożenia. Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność 

zapoznania się z całością dokumentu Organizacja i finansowanie kształcenia  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
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Jak wynika z raportu w wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do  

dyrektorów skontrolowanych placówek doskonalenia nauczycieli, 

 Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o: 

1) wydawanie wszystkim uczestnikom form doskonalenia zawodowego zaświadczeń  

o ich ukończeniu i prowadzenie rejestru zaświadczeń o ukończeniu form doskonalenia, 

2) stosowanie dodatkowej umowy o pracę przy zatrudnianiu nauczycieli-doradców 

metodycznych przez placówkę doskonalenia nauczycieli, 

3) rzetelne sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, 

4) zapewnienie skutecznego sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora 

placówki doskonalenia nauczycieli nad realizacją zadań przez nauczycieli-doradców 

metodycznych, 

5) przestrzeganie warunków organizacji kursów kwalifikacyjnych zgłoszonych  

we wniosku do właściwego organu nadzoru pedagogicznego o zgodę na ich 

prowadzenie, 

6) wprowadzenie jednolitego dla placówki rejestru wydanych świadectw ukończenia 

kursu kwalifikacyjnego, 

7) pełną realizację zadań obowiązkowych określonych dla placówek doskonalenia 

nauczycieli prowadzonych przez samorząd województwa. 

 

 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do dyrektorów skontrolowanych 

szkół, Najwyższa Izba Kontroli wnosiła m.in. o: 

1) przyjęcie przez radę pedagogiczną szkoły uregulowań w sprawie organizacji 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, m.in. w zakresie: diagnozowania potrzeb 

szkoły i nauczycieli, aktualizacji wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli, zasad 

dofinansowania i sposobu dokumentowania udziału nauczycieli w formach 

kształcenia, monitorowania i oceny przydatności udziału nauczycieli w formach 

kształcenia i doskonalenia, 

2) opracowanie przez szkołę wieloletniego planu doskonalenia nauczycieli 

uwzględniającego jej rzeczywiste potrzeby kadrowe i plany rozwoju zawodowego 

nauczycieli, 

3) efektywne, zgodne z przeznaczeniem, wykorzystanie środków ujmowanych 

w planie finansowym szkoły na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
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4) sporządzanie przez dyrektorów rzetelnych sprawozdań z wykorzystania środków 

na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do organów prowadzących szkoły, 

Najwyższa Izba Kontroli wniosła m.in. o: 

1) wyodrębnianie w planach finansowych organów prowadzących szkoły środków na 

kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych szkół i placówek 

w wysokości wynikającej z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela; 

2)  ustalanie przez organy prowadzące szkoły rocznych planów dofinansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych szkół i placówek oraz 

zasięganie opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli; 

3) egzekwowanie przez organy prowadzące szkoły od dyrektorów prowadzonych 

szkół i placówek wniosków w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, wymaganych przy opracowywaniu rocznych planów dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego; 

4) coroczne ustalanie przez organy prowadzące szkoły maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli oraz specjalności, na które dofinansowanie jest 

przyznawane, w porozumieniu z dyrektorami szkół; 

5)  egzekwowanie od dyrektorów szkół i placówek przez organy prowadzące szkoły 

obowiązku składania rzetelnych sprawozdań ze sposobu wykorzystania środków 

przyznanych im na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) prawidłowe klasyfikowanie przez organy prowadzące szkoły w ewidencji 

finansowo-księgowej planowanych i realizowanych wydatków ze środków 

wyodrębnionych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

7)  efektywne, zgodne z przeznaczeniem, wykorzystanie środków ujmowanych  

w planie finansowym szkoły na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli; 

8) sporządzanie przez dyrektorów rzetelnych sprawozdań z wykorzystania środków 

na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

9)  prawidłowe klasyfikowanie przez organy prowadzące szkoły w ewidencji 

finansowo-księgowej planowanych i realizowanych wydatków ze środków 

wyodrębnionych na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 
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10)  egzekwowanie sporządzania przez dyrektorów prowadzonych szkół rzetelnych 

sprawozdań z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli, 

11)  powierzanie zadań nauczyciela-doradcy metodycznego zgodnie z procedurą 

określoną w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli oraz 

wpisywanie do ich zakresu czynności wszystkich zadań związanych z tą funkcją, 

12)  rzetelne opracowywanie przez nauczycieli-doradców metodycznych planów 

pracy oraz sprawozdań z ich realizacji. 

ww. 

Podsumowując, zwracam jeszcze raz szczególną uwagę na dokładne przeanalizowanie 

raportu Organizacja i finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

a w szczególności rozdziały 2 i 3, w których zawarte są wyniki kontroli oraz wdrożenie 

wynikających z nich wniosków.  

 

Raport dostępny jest na stronie: http://www.nik.gov.pl/plik/id,4294,vp,5468.pdf 


