
SPRAWOZDANIE Z AUDYTU
(po weryfikacji)

Sokolniki

TEMAT ZADANIA AUDYTOWEGO:

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą 

wydatków oświatowych za okres – rok szkolny 2010/2011.

JEDNOSTKA AUDYTOWANA:

Gmina Sokolniki

I CEL ZADANIA AUDYTOWEGO:

Celem zadania audytowego jest dokonanie analizy realizacji wydatków oświatowych za okres roku 

szkolnego 2010/2011 oraz wskazanie wzorcowych obszarów w zakresie właściwego wykorzystania 

środków finansowych przez placówki oświatowe podległe i nadzorowane przez Gminę Sokolniki. 

II ZAKRES

Podmiotowy:

1. Zespół Szkół w Tyblach (SP w Tyblach)

2. Zespół Szkół w Ochędzynie (SP w Ochędzynie, PP w Ochędzynie)

3. Zespół Szkół w Pichlicach (SP w Pichlicach, PP w Pichlicach)

4. Zespół Szkól im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach 

     (SP im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii Łódź w Walichnowach, Gimnazjum

      pod Starym Dębemw Walichnowach, PP  im. 32 Eskadry Rozpoznawczej Lotnictwa Armii

      Łódź w Walichnowach)

5. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokolnikach (SP  im. Jana Pawła II w Sokolnikach,

      PP  im. Jana Pawła II w Sokolnikach, Gimnazjum  im. Jana Pawła II w Sokolnikach)

Przedmiotowy:

Realizacja wydatków oświatowych przez placówki oświatowe Gminy Sokolniki za okres roku 
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szkolnego 2010/2011 z uwzględnieniem:

1. Analizy wydatków nauczania poszczególnych jednostek,

2. Analiza efektywności wydatków środków finansowych,

3. Analiza spójności sprawozdawczości statystycznej pod kątem wskazania obszarów

      możliwości zwiększenia wpływów,

4. Wskazanie możliwości nieuzasadnionych kosztów związanych z liczebnością klas,

5. Wskazanie obszarów nieuzasadnionych kosztów związanych z zajęciami

      ponadobowiązkowymi,

6. Wskazanie obszarów wzorcowych – właściwego wykorzystania środków,

7. Analiza zasobów ludzkich pod kątem kwalifikacji,

III OBIEKTY AUDYTU

Obiekt 1 

Analiza efektywności wydatkowania środków finansowych przez poszczególne jednostki 
oświatowe.
Obiekt 2

Spójność sprawozdawczości statystycznej pod kątem wskazania obszarów możliwości zwiększenia 
wpływów.
Obiekt 3 

Nieuzasadnione koszty poniesione przez poszczególne jednostki oświatowe związane z liczebnością 
klas.
Obiekt 4 

Nieuzasadnione koszty poniesione przez poszczególne jednostki oświatowe związane z zajęciami 
ponadobowiązkowymi.
Obiekt 5 

Wykorzystanie zasobów ludzkich przez poszczególne jednostki oświatowe pod kątem kwalifikacji.

IV ANALIZA RYZYKA

Na potrzeby opracowania programu zadania audytowego przeprowadzono analizę ryzyka 

wybierając matematyczną metodę analizy ryzyka. Punktem wyjścia była identyfikacja możliwych 

obiektów zadania audytowego. W procesie wyodrębnienia przedmiotowych obszarów audytor 

przeprowadził analizę ryzyka zwracając szczególną uwagę na następujące ryzyka:

1. Ryzyko ponoszenia zbyt dużych obciążeń finansowych w określonych grupach/kategoriach 
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wydatków

2. Ponoszenie nakładów na realizację zadań oświatowych niewspółmiernie wysokich w stosunku 

do potrzeb oraz możliwości

3. Nierzetelne i niewłaściwe dane warunkujące otrzymanie środków finansowych w prawidłowej 

wysokości

4. Prowadzenie rozbudowanej siei placówek oświatowych oraz oddziałów –  klas generujących 

wysokie koszty utrzymania placówek przez gminę.

5. Ponoszenie nadmiernych kosztów związanych z prowadzeniem zajęć ponadobowiązkowych dla 

małej grupy uczniów.

6. Zbyt rozbudowana struktura organizacyjna związana z nadmiernym zatrudnieniem i związane 

z tym wysokie wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Analiza ryzyka dokonana przez Audytora kształtuje się w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

W wyniku przeprowadzonej analizy Audytor stwierdził, że wyłonione obiekty charakteryzują się zbliżonymi 

wartościamiwyzyka. Audytor najwyższą punktację przyznał kategorii ryzyka Istotność oraz Jakość 

zarządzania uważając, że przedmiotowy zakres zadania w zasadniczy sposób odnosi się do możliwych 

implikacji finansowych, stanowiąc jednocześnie kluczowy system finansowy w kontekście budżetu Gminy 

Sokolniki a także biorąc pod uwagę znaczenie przedmiotu zadania z punktu widzenia mieszkańców gminy i 

potencjalne opory w kwestiach wprowadzanych zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania 

placówek oświatowych na terenie gminy.
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Lp. Obiekty audytu
                                     Kategorie ryzyk

ra
nk
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g

Istotność Operacyjne

0,25 0,25 0,20 0,15 0,15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 4 4 3 2 2 80,0% 2

2 4 4 3 2 3 83,8% 1

3 4 4 3 3 2 83,8% 1

4 4 3 3 3 2 77,5% 3

5 4 3 3 2 3 77,5% 3

jednostka 
audytowana

Ocena ryzyka 
wg kategorii 

ryzyk
Jakość 

zarządzania
Kontrola 

wewnętrzna
Czynniki 

zewnętrzne

Analiza efektywności wydatkowania środków 
finansowych przez poszczególne jednostki 
oświatowe.

UG Sokolniki, 
j ednostki 

oświatowe gm iny  
Sokolniki

Spójność sprawozdawczości statystycznej 
pod kątem wskazania obszarów możliwości 
zwiększenia wpływów

UG Sokolniki, 
j ednostki 

oświatowe gm iny  
Sokolniki

Nieuzasadnione koszty poniesione przez 
poszczególne jednostki oświatowe związane z 
liczebnością klas

UG Sokolniki, 
j ednostki 

oświatowe gm iny  
Sokolniki

Nieuzasadnione koszty poniesione przez 
poszczególne jednostki oświatowe związane z 
zajęciami ponadobowiązkowymi

UG Sokolniki, 
j ednostki 

oświatowe gm iny  
Sokolniki

Wykorzystanie zasobów ludzkich przez 
poszczególne jednostki oświatowe pod kątem 
kwalifikacji

UG Sokolniki, 
j ednostki 

oświatowe gm iny  
Sokolniki



V METODYKA

1. Testy przeglądowe – identyfikacja zasad funkcjonowania badanego systemu, w tym:

zapoznanie się z dokumentami służbowymi

- analiza wewnętrznych przepisów oraz dokumentów służbowych

- uzyskanie wyjaśnień i informacji od pracowników Urzędu Gminy Sokolniki

2. Pozyskanie kserokopii dokumentów związanych z wydatkami ponoszonymi na placówki 

oświatowe, informacjami o liczbie uczniów i zatrudnionych nauczycielach

3. Testy rzeczywiste –  analiza zidentyfikowanych ustaleń w celu określenia wydajności i 

efektywności badanego systemu

4. Zastosowanie arkuszy ustaleń, list kontrolnych na podstawie badanych dokumentów i 

dokumentów roboczych audytu.

VI USTALENIA
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Obiekt 1

Analiza efektywności wydatkowania środków finansowych przez poszczególne jednostki  

oświatowe.

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240 ) określająca m.in. 

zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej, zasady i 

tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz 

gospodarowaniem mieniem, zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i 

wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, szczególne zasady 

rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych. 

2. Uchwała Nr  XXVII/169/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Sokolniki na 2010r.

3. Uchwała Nr IV/11/11 Rady Gminy Sokolniki z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Sokolniki na 2011r.

Ustalenie stanu faktycznego

W ramach przeprowadzonych testów przeglądowych oraz rzeczywistych Audytor dokonała analizy 

wydatków ponoszonych przez poszczególne placówki oświatowe podległe Gminie Sokolniki w zakresie 

racjonalności i efektywności wydatkowania środków finansowych. W powyższej analizie wykorzystano 

materiały przekazane przez Urząd Gminy w Sokolnikach, tj. sprawozdania finansowe a także kartoteki 

analityczne kont rozrachunkowych. Celem niniejszej analizy było uzyskanie niezbędnych informacji 

o kształtowaniu się wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych z uwzględnieniem rodzajów 

wydatków oraz wykonania wydatków w roku 2010 oraz 2011. W wyniku przeprowadzonych badań audytor 

uzyskał informacje, które zostały zaprezentowane częściowo w formie tabelarycznej a częściowo w formie 

opisowej.

Podstawowe wydatki w każdej z placówek oświatowych to wydatki osobowe, wydatki na wynagrodzenia 

i związane z nimi pochodne, pomoce naukowe i materiały rzeczowe, usługi obce, delegacje, dokształcanie 

nauczycieli  oraz  odpisy  na  Zakladowy  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych.  W  przedszkolach  dodatkowo 

dochodzą wydatki związane z wyżywieniem. W każdej placówce średnio 90% stanowią wydatki związane z 

wypłatami  wynagrodzeń oraz pochodnych dla  pracowników.  Pozostałe  wydatki  związane  są  z  zakupem 

materiałów i  wyposażenia,  pomocy naukowych,  energii  oraz  pozostałych  usług  i  wydatków.  Wysokość 

poszczególnych  wydatków  z  budżetu  gminy  na  utrzymanie  poszczególnych  placówek  przedstawiają 

poniższe tabele.
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Tabela 1.1 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Sokolnikach w roku 2010

Zespół Szkół w Sokolnikach to największa jednostka oświatowa w Gminie Sokolniki, która zrealizowała 

wydatki w kwocie 1.928.490,34 zł,  w tym: 41% (789.500,60 zł) to środki przeznaczone na prowadzenie  

szkoły  podstawowej,  29,1%  na  prowadzenie  gimnazjum,  13,32%  prowadzenie  przedszkola,  4,62% 

prowadzenie gimnazjum specjalnego, 6,52% na prowadzenie jednostki pomocniczej.  Największą pozycję  

kosztową stanowią wynagrodzenia tj. 88,35% wszystkich wydatków, wyłączając wynagrodzenia jednostki  

pomocniczej  jest  to  88,25%,  zakup  materiałów  5,32%.  Z  uwagi  na  prowadzenie  stołówki  w  szkole 

podstawowej i przedszkolu występują również wydatki na zakup żywności, które stanowią 2,23%. 

Tabela 1. 2 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Walichnowach w roku 2010  

Zespół Szkól w Walichnowach  zrealizował wydatki w 2010 roku w kwocie 1.516.044,00 zł: w tym 

40,67% na prowadzenie szkoły podstawowej, 8,04% na prowadzenie przedszkola, 51,14% na prowadzenie 

gimnazjum. Na wynagrodzenia przeznaczone zostało 90,29% (1.368.881,15 zł) wszystkich wydatków, 

natomiast na zakup materiałów i wyposażenia 5,09%.
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Wydatki Wynagrodzenia  

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300

Szkoły podstawowe 
P rzedszkola               950,00
Gimnazja               

Gimnazjum specjalne  

575,00

Stołówki               
Świet lice szkolne 

RAZEM

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
pomocy 

naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup en-
ergii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430, 4270

671 060,86 65 985,06 13 318,17 9 471,55 29 664,96
209 307,19 14 896,67 22 060,26 6 966,95 2 680,66
535 751,14 17 967,96 4 000,00 3 639,59

89 108,34

Jednostki pomocnicze 
szkolnictwa      119 997,13 1 454,22 4 124,42

Dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli

48 899,01 2 146,55 20 927,77
27 783,51

P omoc materialna dla 
uczniów                5 753,37

1 701 907,18 102 450,46 5 753,37 42 988,03 24 285,12 20 491,22 30 614,96

Wydatki z tego Wynagrodzenia

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300

Szkoły podstawowe 169,06

P rzedszkola 426,00
Gimnazja            90,54

RAZEM

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup pomocy 
naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup en-
ergii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430

572 019,83 3 557,93   20 703,13 7 980,82 12 234,58

104 728,50 1 451,37   15 324,78    
692 132,82 72 208,31     6 745,31 4 151,02

P omoc materialna dla 
uczniów         2 120,00      

1 368 881,15 77 217,61 2 289,06 15 324,78 21 219,67 14 726,13 16 385,60



Tabela 1. 3 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Pichlicach w roku 2010  

Zespół Szkół w Pichlicach zrealizował wydatki w kwocie 647.375,00 zł: w tym 82,73% na 

prowadzenie szkoły podstawowej (535.566,03 zł), a 17,01% na prowadzenie przedszkola 

(110.108,97 zł). Największą pozycję wśród wydatków stanowią wynagrodzenia tj. 89,19% oraz 

zakupy materiałów i wyposażenia 3,76%.

Tabela 1. 4 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Ochędzynie w roku 2010  

Zespół Szkół w Ochędzynie zrealizował wydatki w 2010 roku w kwocie 771.288,54 zł: w tym 83,77% na 

prowadzenie szkoły podstawowej (646.145,29 zł), a 16,05% na prowadzenie przedszkola (123.783,25 zł). 

Największą pozycję stanowią wśród wydatków wynagrodzenia 83,69% oraz zakup materiałów i 

wyposażenia 4,43%.

Tabela 1. 5 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Tyblach w roku 2010  
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Wydatki Wynagrodzenia

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300 4370, 4410, 4430

Szkoły podstawowe 
P rzedszkola 421,50 456,00 362,75

RAZEM

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup pomocy 
naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup en-
ergii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

480 726,08 23 909,35     12 534,20 10 127,30 8 269,10
96 651,00   12 217,72  

P omoc materialna dla 
uczniów  

    1 700,00      

577 377,08 24 330,85 1 700,00 12 217,72 12 990,20 10 127,30 8 631,85

Wydatki Wynagrodzenia

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300 4370, 4410, 4430

Szkoły podstawowe 
Przedszkola 609,16 22,00

RAZEM

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
pomocy 

naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup en-
ergii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

544 535,33 33 592,58     9 627,89 7 172,21 51 217,28
100 985,03   15 528,50 6 638,56  

Pomoc materialna dla 
uczniów 

    1 360,00      

645 520,36 34 201,74 1 360,00 15 528,50 16 266,45 7 194,21 51 217,28

Wydatki z tego Wynagrodzenia Zakup energii Zakup usług

4120, 4440, 4170 4210 4240 4260 4300

Szkoły podstawowe 

600,00

RAZEM

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
pomocy 

naukowych

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430

550 204,59 21 167,32   10  163,89 4 870,18 13 992,02
Dokszt ałcanie i doskonale-
n ie nauczycieli          

P om oc materialna dla 
uczniów       1  134,80    

550 204,59 21 167,32 1 134,80 10 163,89 5 470,18 13 992,02



Zespół  Szkół  w  Tyblach  jest  najmniejszą  placówką  oświatową  w  Gminie  Sokolniki,  a  tym  samym 

najdroższą. Najwięcej, bo aż 91,37% wszystkich wydatków to wydatki osobowe. Na drugim miejscu wśród 

wydatków znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia 3,5%.

Tabela 1. 6 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Sokolnikach w okresie I półrocza 2011 roku

Zespół Szkół w Sokolnikach w okresie 01.01-30.06.2011 r. zrealizował wydatki w kwocie 1.076.023,17 zł , 

w tym 36,31% tj. 390.730,71 zł to koszty funkcjonowania szkoły podstawowej, 31,42% stanowią wydatki na 

utrzymanie gimnazjum, 4,84% to wydatki na gimnazum specjalne, 14,93% obejmują wydatki związane z 

funkcjonowaniem przedszkola. Wydatki na wynagrodzenie stanowią 88% wydatków ogółem, a 5,31% 

stanowią wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Tabela 1. 7 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Walichnowach w okresie I półrocza 2011 roku

Zespół Szkół w Walichnowach w okresie I półrocza 2011 roku zrealizował wydatki w kwocie 798.043,95 zł, 
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Wydatki z tego Wynagrodzenia Zakup usług

4120, 4440, 4170 4210 4220 4260 4300

Szkoły podstawowe 

P rzedszkola 270,73
Gimnazja 

Gimnazjum specjalne 

750,00

Stołówki

Świetlice szkolne

RAZEM

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
żywności

Zakup en-
ergii

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430

349 051,06 17 825,28   7 928,78 12 439,48 3 486,11

126 491,01 12 516,59 14 331,54 5 483,16 1 647,76
311 061,13 19 160,60   3 566,14 4 260,56  
52 073,96          

Jednostki pomocnicze 
szkolnictwa 65 224,92 4 972,18     2 552,32  

Dokształcanie i 
doskonalenie nauczycieli          

26 950,50 2 698,50 13 909,66   1 076,03  

16 295,17          

P omoc materialna dla 
uczniów            

947 147,75 57 173,15 28 241,20 16 978,08 22 726,15 3 756,84

Wydatki z tego Wynagrodzenia 

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300

Szkoły podstawowe 338,00 889,08

P rzedszkola 562,82 225,00
Gimnazja 450,54

20,00

Stołówki 

RAZEM 338,00

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
pomocy 

naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup en-
ergii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430

314 533,28 30 886,48   13 210,86 7 574,17

60 410,56   9 452,34    
354 488,75 2 924,22       2 077,85

Dokształcanie i 
doskonalenie 
nauczycieli 

           

             

729 432,59 34 373,52 9 452,34 13 435,86 8 044,71 2 966,93



w tym 46,05% na prowadzenie szkoły podstawowej, 8,85%  tj.70.650,72 zł na prowadzenie przedszkola oraz 

45,1% na prowadzenie gimnazjum. Wynagrodzenia ogółem w wydatkach stanowią 91,41%, a zakup 

materiałów i wyposażenia 4,31%.

Tabela 1. 8 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Pichlicach w okresie I półrocza 2011 roku

Zespół Szkół w Pichlicach w I półroczu 2011r. zrealizował wydatki na kwotę 376.971,45zł, w tym 81,52% 

(tj. 307.322,95zł) na prowadzenie szkoły podstawowej i 18,48% (tj. 69.648,50zł) na prowadzenie przedszko-

la.Na wynagrodzenia w jednostce przeznaczono 91,62% (tj. 345.391,55zł) wszystkich wydatków, na zakup 

materiałów i wyposażenia 3,41% (tj. 12.868,53zł).

Tabela 1. 9 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Ochędzynie w okresie I półrocza 2011 roku

ZS w Ochędzynie  w I  półroczu  2011r.  zrealizował  wydatki  na  kwotę  395.168,52zł  z  tego  81,51% (tj.  

322.091,84zł) na prowadzenie szkoły podstawowej i 18,49% (tj. 73.076,68zł) na prowadzenie przedszkola. 

Wydatki na wynagrodzenia wyniosły 90,26% (tj. 356.684,90zł) wszystkich wydatków, zakup materiałów i 

wyposażenia 3,96% (tj. 15.646,19zł).

Tabela 1.10 Wydatki nauczania w Zespole Szkół w Tyblach w okresie I półrocza 2011 roku

ZS w Tyblach prowadził w I półroczu 2011r. tylko szkołę podstawową i zrealizował wydatki w tym okresie 

w kwocie 336.412,15zł, z tego 94,33% (tj. 317.302,86zł) stanowią wynagrodzenia i 2,67% (tj. 8.995,07zł) 

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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Wydatki z tego Wynagrodzenia

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300

Szkoły podstawowe 572,43
P rzedszkola 133,23 432,00 276,93

RAZEM 0,00 849,36

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
pomocy 

naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup 
energii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430

283 502,05 12 735,30     6 721,99 3 791,18
61 889,50   6 916,84  

345 391,55 12 868,53 6 916,84 7 153,99 3 791,18

Wydatki z tego Wynagrodzenia

4120, 4440, 4170 4210 4240 4220 4260 4300

Szkoły podstawowe 
P rzedszkola 6,00

RAZEM 0,00

Zakup materiałów i 
wyposażenia

Zakup 
pomocy 

naukowych

Zakup ży-
wności

Zakup en-
ergii

Zakup 
usług

Pozostałe 
wydatki

4370, 4410, 
4430

294 506,34 15 646,19     6 122,38 2 677,20 3 139,73
62 178,56     7 188,92 3 703,20  

356 684,90 15 646,19 7 188,92 9 825,58 2 683,20 3 139,73

Wydatki z tego Wynagrodzenia Zakup energii Zakup usług Pozostałe wydatki

4120, 4440, 4170 4210 4260 4300 4370, 4410, 4430

Szkoły podstawowe 642,85

RAZEM 642,85

Zakup materiałów i 
wyposażenia

317 302,86 8 995,07 6 168,76 3 302,61

317 302,86 8 995,07 6 168,76 3 302,61



stanowi zakup materiałów i wyposażenia.

Z kosztami prowadzenia oświaty oraz wysokością części oświatowej subwencji ogólnej nierozerwalnie 

wiąże się zagadnienie jednostkowych kosztów kształcenia ucznia. Jednostkowe koszty kształcenia mogą być 

rozpatrywane w różnych ujęciach, których zmienność jest determinowana specyfiką poszczególnych 

placówek oświatowych i  uwarunkowaniami, które mogą w różnym stopniu wpływać na kształtowanie się 

wydatków finansowych w pojedynczych placówkach. Najistotniejsze z analitycznego punktu widzenia są 

całkowite koszty kształcenia, które mogą być rozpatrywane w dwóch aspektach: - z uwzględnieniem 

wydatków remontowych (takie ujęcie powoduje pewne zniekształcenie obrazu, gdyż remonty są wydatkami 

o charakterze sporadycznym, występującym nierównomiernie) –  z wyłączeniem wydatków remontowych. 

Analizując jednostkowe koszty nauczania porównano ich kształtowanie się na przestrzeni roku bieżącego 

i poprzedniego. Poniżej zestawiono wydatki poszczególnych placówek oświatowych Gminy Sokolniki w 

dwóch okresach: rok 2010 oraz I półrocze 2011 roku. Zestawienia te porównują wydatki szkół 

podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. 

Tabela 1.11 Zestawienie wydatków szkół podstawowych Gminy Sokolniki w 2010 roku

* liczba dzieci przyjęta wg arkuszy organizacyjnych szkoły na rok szkolny 2010/2011

Średni roczny koszt kształcenia 1 ucznia we wszystkich szkołach na terenie Gminy Sokolniki wynosił w 

2010 roku 10.153,74 zł. Największy koszt kształcenia 1 ucznia wystąpił w Szkole Podstawowej w Tyblach,  

natomiast najniższy koszt jednostkowy miał miejsce w Szkole Podstawowej w Sokolnikach.

Tabela 1.12 Zestawienie wydatków gimnazjów Gminy Sokolniki w 2010 roku

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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SZ
K

O
Ł

Y
 P

O
D

ST
A

W
O

W
E

Wydatek Ochędzyn Pichlice Tyble Sokolniki Walichnowy

84,27% 89,76% 91,64% 85,00% 92,76%

zakup materiałów i wyposażenia 5,20% 4,46% 3,53% 8,36% 0,58%
zakup pomocy naukowych 169,06 0,03%
zakup środków żywności
zakup energii 1,49% 2,34% 1,69% 1,69% 3,36%
zakup usług 1,11% 1,89% 0,81% 1,20% 1,29%
pozostałe wydat ki 7,93% 1,54% 2,33% 3,76% 1,98%
Razem 100% 100% 100% 100% 100%
ilość dzieci 64 53 16 119 62
wydatki na jedno dziecko

Udział 
(%)

Udział 
(%)

Udział 
(%)

Udział 
(%)

Udział 
(%)

wynagrodzenia łączne z 
pochodnymi od wynagrodzeń, 
umowy zlecenia, podróże 
służbowe, FŚS

544 535,33 480 726,08 550 204,59 671 060,86 572 019,83

33 592,58 23 909,35 21 167,32 65 985,06 3 557,93

   
9  627,89 12 534,20 10 163,89 13 318,17 20 703,13
7 172,21 10 127,30 4 870,18 9 471,55 7 980,82

51 217,28 8 269,10 13 992,02 29 664,96 12 234,58
646 145,29 535 566,03 600 398,00 789 500,60 616 665,35

         
10 096,02 10 105,02 37 524,88 6 634,46 9 946,22



* liczba dzieci przyjęta wg arkuszy organizacyjnych szkoły na rok szkolny 2010/2011

Powyższe zestawienie przedstawia jak znaczne różnice w średnim koszcie kształcenia  1 ucznia wystąpiły w 

grupie gimnazjów.

Tabela 1.13 Zestawienie wydatków przedszkoli Gminy Sokolniki w 2010 roku

* liczba dzieci przyjęta wg arkuszy organizacyjnych szkoły na rok szkolny 2010/2011

W grupie przedszkoli różnice w rocznym koszcie jednostkowym utrzymania dziecka były nieznaczne: 

najwyższe wydatki na jedno dziecko wystąpiły w przedszkolu w Ochędzynie, natomiast najniższe wydatki 

wystąpiły w przedszkolu w  Pichlicach. Średni koszt na jedno dziecko kształtował się na poziomie 

4.786,60 zł.

Poddając analizie wydatki związane z kosztem utrzymania jednego ucznia w placówce w I półroczu 2011 

roku, wzięto pod uwagę dane wykazane w sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych 

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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PR
ZE

D
SZ

K
O

LA

Ochędzyn Pichlice Sokolniki Walichnowy

81,58% 87,78% 81,49% 85,89%

609,16 0,49% 421,50 0,38% 5,80% 1,19%

zakup środków żywności 12,54% 11,10% 8,59% 12,57%
zakup energii 5,36% 456,00 0,41% 2,71% 426,00 0,35%
zakup usług 22,00 0,02% 1,04%
pozostałe wydatki 362,75 0,33% 950,00 0,37%

Razem 100% 100% 100% 100%
ilość dzieci 25,00 24,00 54,00 25,00

Udział 
(%)

Udział 
(%)

Udział 
(%)

Udział 
(%)

wynagrodzenia łączne z 
pochodnymi od wyna-
grodzeń, umowy zlecen-
ia, podróże służbowe, 
FŚS

100 985,03 96 651,00 209 307,19 104 728,50

zakup materiałów i wy-
posażenia 14 896,67 1 451,37

15 528,50 12 217,72 22 060,26 15 324,78
6 638,56 6 966,95

  2 680,66    
     

123 783,25 110 108,97 256 861,73 121 930,65
       

wydatki na jedno 
dziecko

4 951,33 4 587,87 4 756,70 4 877,23  

G
IM

N
A

ZJ
A

Sokolniki Walichnowy

100,00% 95,44% 89,27%

3,20% 9,31%

zakup pomocy naukowych
zakup energii 0,71% 90,54 0,01%
zakup usług 0,65% 0,87%
pozostałe wydatki 0,54%
Razem 100% 100% 100%
ilość dzieci 5,00 104,00 102,00

wydatki na jedno dziecko

Gimnazjum 
specjalne

Udział  
(%)

Udział  
(%)

Udział  
(%)

wynagrodzenia łączne z 
pochodnymi od wyna-
grodzeń, umowy zlecenia, 
podróże służbowe, FŚS

89 108,34 535 751,14 692 132,82

zakup materiałów i wypo-
sażenia

    17 967,96 72 208,31

     
    4 000,00
    3 639,59 6 745,31
      4 151,02

89 108,34 561 358,69 775 328,00
     

17 821,67   5 397,68   7 601,25  



poszczególnych jednostek za okres 1.01.2011-30.06.2011.

Tabela 1.14 Zestawienie wydatków szkół podstawowych Gminy Sokolniki w  I półroczu 2011 roku

* liczba dzieci przyjęta wg arkuszy organizacyjnych szkoły na rok szkolny 2011/2012

Z powyżej przedstawionego zestawienia wynika, że najwyższy koszt jednostkowy kształcenia w I półroczu 

2011  r.  wystąpił  w  Szkole  Podstawowej  w  Tyblach  –  16.820,61  zł,   natomiast  najniższy  w  Szkole 

Podstawowej  w  Sokolnikach  –  3.488,67  zł.  Różnica  pomiędzy  tymi  dwoma  wartościami  wynosi 

13.331,94 zł. 

Analiza  powyższych  danych  w  znaczącym  stopniu  potwierdza  ogromny  wpływ  liczby  uczniów  na 

jednostkowe koszty kształcenia ucznia.

Tabela 1.15 Zestawienie wydatków gimnazjów Gminy Sokolniki w I półroczu 2011 roku

* liczba dzieci przyjęta wg arkuszy organizacyjnych szkoły na rok szkolny 2011/2012

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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SZ
K

O
ŁY

 P
O

D
ST

A
W

O
W

E

Ochędzyn Pichlice Tyble Sokolniki Walichnowy

91,44% 92,25% 94,32% 89,33% 85,60%

4,86% 4,14% 2,67% 4,56% 8,41%

338,00 0,09%

zakup środków żywności
zakup energii 1,90% 2,19% 1,83% 2,03% 3,60%
zakup usług 0,83% 1,23% 0,98% 3,18% 2,06%
pozost ałe wydatk i 0,97% 572,43 0,19% 642,85 0,19% 0,89% 889,08 0,24%
Razem 100% 100% 100% 100% 100%
ilość dzieci 60 49 20 112 64
wydatki na jedno dziecko

Udział 
(%)

Udział 
(%)

Udział  
(%)

Udział  
(%)

Udział  
(%)

wynagrodzenia łączne z 
pochodnymi od 
wynagrodzeń , umowy 
zlecenia, podróże 
służbowe, FŚS

294 506,34 283 502,05 317 302,86 349 051,06 314 533,28

zakup materiałów i 
wyposażenia

15 646,19 12 735,30 8 995,07 17 825,28 30 886,48

zakup pomocy 
naukowych        

       
6  122 ,38 6 721,99 6 168,76 7 928,78 13 210,86
2 677,20 3 791,18 3 302,61 12 439,48 7 574,17
3 139,73 3 486,11

322 091,84 307 322,95 336 412,15 390 730,71 367 431,87
         

5  368 ,20 6 271,90 16 820,61 3 488,67 5 741,12  

G
IM

N
A

Z
JA

Sokolniki Walichnowy

100,00% 92,02% 98,49%

5,67% 0,81%

zakup energii 1,05%
zakup usług 1,26% 450,54 0,13%
pozostałe wydatki 0,00 0,58%
Razem 100% 100% 100%
ilość dzieci 4 90 90
wydatki na jedno dziecko

Gimnazjum 
specjalne

Udział 
(%)

Udział  
(%)

Udział  
(%)

wynagrodzenia łączne z 
pochodnymi od wyna-
grodzeń, umowy zlecenia, 
podróże służbowe, FŚS

52 073,96 311 061,13 354 488,75

zakup materiałów i wypo-
sażenia     19 160,59 2 924,22

    3 566,14  
    4 260,56
    2 077,85

52 073,96 338 048,42 359 941,36
     

13 018,49 3 756,09 3 999,35  



W zestawieniu  wydatków  gimnazjów  poszczególnych  zespołów  różnice  w  koszcie  kształcenia  jednego 

dziecka są niewielkie, z wyjątkiem Gimnazjum Specjalnego, do którego uczęszcza 4 uczniów, gdzie wydatki  

na jednego ucznia kształtują się na poziomie 13.018,49 zł.

Tabela1.16 Zestawienie wydatków przedszkoli Gminy Sokolniki w I półroczu 2011 roku

* liczba dzieci przyjęta wg arkuszy organizacyjnych szkoły na rok szkolny 2011/2012

Analiza wydatków poszczególnych przedszkoli Gminy Sokolniki w I półroczu 2011 roku pozwala 

stwierdzić, że tylko Przedszkole w Sokolnikach wydaje na jedno dziecko mniej od średniej dla całej gminy, 

natomiast koszty utrzymania jednego dziecka w trzech pozostałych placówkach wynoszą od 2.785,94 zł do 

3.044,86 zł. 

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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PR
ZE

D
SZ

K
O

LA

Ochędzyn Pichlice Sokolniki Walichnowy

85,09% 88,86% 78,69% 85,51%

133,23 0,19% 7,79% 562,82 0,80%

zakup środków żywności 9 ,84% 9,93% 8,92% 13,38%
zakup energii 5 ,07% 432,00 0,62% 3,41% 225,00 0,32%
zakup usług 6,00 0,01% 1,03%
pozostałe wydatki 276,93 0,40% 270,73 0,17%

Razem 100% 100% 100% 100%

ilość dzieci 24 25 75 25
wydatki na jedno dziecko

Udział 
(%)

Udział  
(%)

Udział  
(%)

Udział 
(%)

wynagrodzenia łączne z 
pochodnymi od wyna-
grodzeń, umowy zlecenia, 
podróże służbowe, FŚS

62 178,56 61 889,50 126 491,01 60 410,56

zakup materiałów i wypo -
sażenia

  12 516,59

7 188,92 6 916,84 14 331,54 9 452,34
3 703,20 5 483,16

  1 647,76    
     

73 076,68 69 648,50 160 740,79 70 650,72

       
3 044,86 2 785,94 2 143,21 2 826,03  



Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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Obiekt 2

Spójność sprawozdawczości statystycznej pod kątem wskazania obszarów możliwości zwiększenia 

wpływów

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego

1. Ustawa z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Z 2004r. Nr 49 poz. 463). 

System Informacji Oświatowej, zwany dalej „SIO”, wdrożony na podstawie ww. ustawy, funkcjonuje od 

dnia 1 stycznia 2005 r. W SIO gromadzone są zbiory danych o szkołach i placówkach oświatowych; 

uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach; nauczycielach, wychowawcach i innych 

pracownikach; spełnianiu obowiązku nauki. Zgodnie z art. 1 ustawy z 2004 r., celem SIO jest gromadzenie i 

przetwarzanie danych niezbędnych do prowadzenia polityki oświatowej państwa, podnoszenia jakości i 

upowszechniania edukacji oraz usprawniania finansowania zadań oświatowych. Dane zbierane w SIO są 

używane do celów kreowania polityki oświatowej oraz racjonalizowania wydatkowania środków 

publicznych na oświatę. Stanowią one podstawę dla m.in. wyliczania wysokości części oświatowej 

subwencji ogólnej, kształtowania wynagrodzeń nauczycieli oraz przygotowywania analiz, opinii i informacji 

dla Sejmu oraz organów administracji państwowej. Na podstawie danych pochodzących z SIO, GUS 

opracowuje publikacje statystyczne z obszaru oświaty oraz przekazuje dane o polskiej oświacie do statystyki 

międzynarodowej.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2009 r.) oraz

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2010 r.) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 

13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z 

późn. zm.). W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich 

wysokości subwencji, rozporządzenie uzależnia tę wysokość od liczby uczniów przeliczeniowych 

otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i 

określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu 

zawodowego nauczycieli. Zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot 

części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów 

nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli 

jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki 

samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. W zastosowanej w rozporządzeniu 

kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. 
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Standard ten (oznaczony symbolem „A”  w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę 

ogólną subwencji SO pomniejszoną o 0,6 % rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. 

Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 szacuje się, że finansowy 

standard A wyniesie ok. 4.699,97 zł. W stosunku do roku 2010 (4.364,39 zł) wzrośnie on o około 7,7 %, tj. o 

335,58 zł. Przepisy rozporządzenia w § 1 i 2 odnoszą się do całego obszaru zadań oświatowych, które 

realizują jednostki samorządu terytorialnego, i mają charakter obrazujący sposób ustalania poszczególnych 

parametrów i wag, użytych w algorytmie dla obiektywnego dokonania podziału środków części oświatowej 

subwencji ogólnej. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 wprowadzano 

następujące zmiany w porównaniu do rozporządzenia obowiązującego w roku 2010: 

1) doprecyzowano w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a definicję zadań pozaszkolnych przez dodanie „oddziałów 

przedszkolnych specjalnych zorganizowanych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i 

specjalnych”; W szkołach podstawowych ogólnodostępnych i specjalnych mogą być tworzone oddziały 

przedszkolne specjalne realizujące program wychowania przedszkolnego. Wynika to z 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, z późn. zm.), 

2) zmieniono brzmienia § 1 ust. 2 pkt 5 określającego definicję etatu nauczyciela polegającą na wyłączeniu 

liczby etatów nauczycieli przebywających na urlopach bezpłatnych i urlopach wychowawczych, 

3)zmodyfikowano opis wagi P2 tak, aby mogli być nią przeliczani również uczniowie szkół podstawowych 

specjalnych, gimnazjów specjalnych i szkół ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych 

ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, którzy nie posiadają orzeczeń 

poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego. Nieletni wychowankowie 

są kierowani do ww. ośrodków na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i wymagają stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Często nie posiadają oni ww. orzeczeń, co dotychczas 

uniemożliwiało przeliczenie tej grupy uczniów szkół specjalnych w młodzieżowych ośrodkach 

wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii wagą P2, 

4) doprecyzowano opis wagi P7 w zakresie możliwości uwzględnienia w przeliczeniach uczniów szkół 

artystycznych, 

5) uszczegółowiono opis wagi P8 przez wskazanie, że waga ta nie obejmuje uczniów szkół artystycznych,

6) zmieniono opisy wag P9= 0,20 i P10= 1,50 przez ich rozszerzenie dodatkowo o uczniów będących 

obywatelami polskimi korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, zgodnie z art. 

94a ust. 4b ustawy o systemie oświaty. Z uwagi na koszty prowadzenia dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego zmiana ta pozwoli na objęcie ww. grupy uczniów zwiększoną subwencją oświatową 

(obok uczniów niebędących obywatelami polskimi, o których mowa w art. 94a ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty,

7) doprecyzowano opis wagi P22 poprzez wskazanie typów szkół, do których waga ta ma zastosowanie.
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Ustalenie stanu faktycznego

Audytor dokonał szczegółowej analizy danych dotyczących obliczenia wysokości ostatecznej kwoty części 

oświatowej subwencji ogólnej na 2010 . oraz 2011r. dla Gminy Sokolniki oraz poszczególnych jednostek 

oświatowych na podstawie tzw. metryczki subwencji oświatowej dla Gminy Sokolniki na 2010 rok oraz 

odpowiednio na 2011 rok. W poniższych tabelach przedstawiono analizę zarówno dla całej Gminy Sokolniki 

jak i w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe. Analiza niniejsza jest tabelarycznym przedstawieniem 

wyliczenia wysokości subwencji oświatowej dla Gminy na podstawie Załącznika do Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej 

subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 określanego jako algorytm podziału 

części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010 w odniesieniu do 

Gminy Sokolniki oraz Załącznika do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 

r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

w roku 2011 określanego jako algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego na rok 2011 w odniesieniu do Gminy Sokolniki. 

Analiza 2010 rok

Tabela 2.1.

Analiza danych związanych z wysokością kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dla 

Gminy Sokolniki
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Tabelaryczne ujęcie pozwala prosto i czytelnie przedstawić w jaki sposób potwierdzono zgodność danych 

przyznanej przez Ministerstwo Finansów subwencji oświatowej ze stanem faktycznym wynikającym 

z informacji podanych przez Referat finansowo – budżetowy i Referat organizacyjny i spraw obywatelskich 

i jednostki oświatowe a stanem z metryczki. Przedstawiona w przedmiotowej tabeli metoda analityczna dla 

całej gminy została również wykorzystana do analizy wysokości subwencji dla poszczególnych jednostek 

oświatowych. Spójność analityczna  powoduje, że analiza zastosowana została zarówno na poziomie gminy, 

jak i szkoły. Spójności owej metodologii wynika z faktu sprawdzalności prawidłowości przyznanej 

wysokości subwencji oświatowej dla danej gminy z wielkościami subwencji jakie przy jej zastosowaniu 

przypadałyby poszczególnym szkołom w gminie poprzez porównanie wielkości subwencji przyznanej danej 

j.s.t. z sumą wielkości subwencji szkół danej gminy. Przedmiotowa metodologia stanowić może przydatne 
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Uczniowie Waga Kwota

SOA

561 1 582,108739427

SOB
P1 561 0,38 221,201320982
P2 6 1,4 8,716066687
P4 10 3,6 37,354571514
P5 14 9,5 138,004389205
P6 4 0,8 3,320406357
P26 214 0,04 8,882087004

SOC
P28 1 4 4,150507946
P36 1 9,5 9,857456372
P39 561 0 0,582108739

Subwe ncja ogółe m

Wskaźnik WA,i dla JST SOKOLNIKI 1,0470337331
Wskaźnik DI dla JST SOKOLNIKI 1,0376269865
Finansowy standard A 4364,3937

Ilość e tatów Koszt mie się czny Koszt roczny

Stażysta 3,3
Kontraktowy 11,86
Mianowany 29,54
Dyplomowany 14,56

Łącznie  płace  nauczycie li rocznie

Uczniowie  
prze liczeniowi

Łączna liczba uczniów 
w gminie 2 540 551,72

965 409,65
38 040,35

163 030,06
602 305,49
14 491,56
38 764,92
4 364,39

18 114,45
43 021,82
2 540,55

4 426 270,56

Stopień awansu 
zawodowe go

2 340,00 92 664,00
2 597,00 369 605,04
3 370,00 1 194 597,60
4 306,00 752 344,32

12 613,00 2 409 210,96

2 409 210,96
Nadwyżka pozostająca na utrzymanie  
szkół 2 017 059,60



narzędzie obiektywnej oceny finansowania poszczególnych oświatowych jednostek organizacyjnych gminy. 

W związku  z  powyższym  Audytor  dokonał  szczegółowej  analizy  wykorzystania  przyznanej  subwencji 

oświatowej dla Gminy w podziale na poszczególne jednostki oświatowe. Następnie otrzymane wielkości 

subwencji oświatowej dla danej szkoły audytor porównał z wielkościami wydatków budżetowych za 2010 

rok oraz planowanych wydatków budżetowych poszczególnych jednostek oświatowych w odniesieniu do 

roku 2011.  Analizę  przedstawiono w formie  tabelarycznej  w odniesieniu do  każdej  ze  szkół.  Poza tym 

Gmina Sokolniki otrzymuje subwencję na Przedszkole Samorządowe w Tyblach.

Analiza wielkości subwencji oświatowej jaka przypada na poszczególne jednostki

Tabela 2.2

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Tyblach

Tabela 2.3

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Ochędzynie
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 24 1 24,903047676

SOB
P1 24 0,3800 9,463158117
P2 3 1,4000 4,358033343
P4 6 3,6000 22,412742908
P5 12 9,5000 118,289476461
P6 4 0,8000 3,320406357

P28 1 4,0000 4,150507946
P36 1 9,5000 9,857456372

SOC
P39 24 0,0010 0,024903048 108,69

Subwencja ogółem
Wykonanie wydatków a naliczona subwencja
80101
80146 600,00
Wykonanie  wydatków 
Dopłata do subwe ncji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze liczeniowi

108 686,70

41 300,95
19 020,17
97 818,03

516 261,85
14 491,56
18 114,45
43 021,82

858 824,22

600 398,00

600 998,00
-257 826,22

25 041,58
35 784,34

-10 742,76



Tabela 2.4

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Pichlicach

Tabela 2.5

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Szkoły Podstawowej w Walichnowach
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 48 1 49,806095352

SOB
P1 48 0,3800 18,926316234

SOC
P39 48 0,0010 0,049806095 217,37

Subwencja ogółem
Wykonanie wydatków a naliczona subwencja 
80101
80104
Wykonanie  wydatków
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze licze niowi

217 373,41

82 601,90

300 192,68

535 566,03
110 108,97

645 675,00
345 482,32

13 451,56
6 254,01
7 197,55

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 73 1 75,746770015

SOB
P1 73 0,3800 28,783772606

SOC
P39 73 0,0010 0,075746770 330,59

Subwe ncja ogółem
Wykonanie wydatków a naliczona subwencja
80101
80104
Wykonanie  wydatków
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze liczeniowi

330 588,73

125 623,72

456 543,03

646 145,29
123 783,25

769 928,54
313 385,51

10 546,97
6 254,01
4 292,95



Tabela 2.6

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Gimnazjum w Walichnowach

Tabela 2.7

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Sokolnikach
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 110 1 114,138968515

SOB
P1 110 0,3800 43,372808036
P2 2 1,4000 2,905355562

P26 110 0,0400 4,565558741
SOC

P39 110 0,0010 0,114138969 498,15
Subwencja ogółem

Wykonanie wydatków a naliczona subwencja 
80110
Wykonanie  wydatków 
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia 498,00

Uczniowie  
prze liczeniowi

498 147,40

189 296,01
12 680,12
19 925,90

720 547,56

775 328,00
775 328,00

54 780,44
7 048,44
6 550,43

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 68 1 70,558635082

SOB
P1 68 0,3800 26,812281331

SOC
P39 68 0,0010 0,070558635 307,95

Subwencja ogółem
Wykonanie wydatków a naliczona subwencja
80101
80104
Wykonanie  wydatków
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
przeliczeniowi

307 945,66

117 019,35

425 272,96

616 665,35
121 930,65

738 596,00
313 323,04

10 861,71
6 254,01
4 607,69



Tabela 2.8 

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Przedszkola Samorządowego w Tyblach.
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 238 1 246,955222787

SOB
P1 134 0,3800 52,835966153
P1 104 0,3800 41,007018506
P2 1 1,4000 1,452677781
P4 4 3,6000 14,941828606
P5 2 9,5000 19,714912744

P26 104 0,0400 4,316528264
SOC

P39 238 0,0010 0,246955223
Subwencja ogółe m

Wykonanie wydatków a naliczona subwencja 
80101
80104
80110
80111
80143
80146 575,00
80148
Wykonanie  wydatków 
Dopłata do subwe ncji
Koszt na 1 ucznia
Subwe ncja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia 966,65

Uczniowie  
prze liczeniowi

1 077 809,82

230 596,96
178 970,77

6 340,06
65 212,02
86 043,64
18 839,03

1 077,81
1 664 890,11

789 500,60
256 861,73
561 358,69
89 108,34

125 575,77

71 973,33
1 894 953,46

230 063,35
7 961,99
6 995,34



Analiza 2011

Tabela 2.9

Analiza danych związanych z wysokością kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok dla 

Gminy Sokolniki

Analiza wielkości subwencji oświatowej jaka przypada na poszczególne jednostki

Tabela 2.10

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Tyblach
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA

529 1 539,780660068

SOB
P1 529 0,3800 205,116650826
P2 4 1,4000 5,714124190
P3 2 2,9000 5,918200054
P4 9 3,6000 33,060289955
P5 16 9,5000 155,097656579
P6 4 0,8000 3,265213823

P26 208 0,0400 8,489555939
SOC

P39 529 0,0010 0,539780660
Subwencja ogółe m

Wskaźnik WA,i dla JST SOKOLNIKI 1,0254741495
Wskaźnik DI dla JST SOKOLNIKI 1,0203793196
Finansowy standard A 4717,0119

Ilość e tatów Koszt mie s ię czny Kos zt roczny
Stażysta 8,86
Kontraktowy 11,31
Mianowany 30,26
Dyplomowany 16,46

Łącznie  płace  nauczycie li rocznie

Uczniowie  
prze licze niowi

Łączna liczba uczniów 
w gminie 2 546 151,80

967 537,68
26 953,59
27 916,22

155 945,78
731 597,49
15 402,05
40 045,34

2 546,15
4 514 096,11

Stopień awansu 
zawodowego

2 504,00 266 225,28
2 779,00 377 165,88
3 605,00 1 309 047,60
4 607,00 909 974,64

13 495,00 2 862 413,40

2 862 413,40
Nadwyżka pozostająca na utrzymanie  
szkół 1 651 682,71



Tabela 2.11

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Ochędzynie

Tabela 2.12
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 26 1 26,529862310

SOB
P1 26 0,3800 10,081347678
P2 3 1,4000 4,285593142
P4 5 3,6000 18,366827753
P5 14 9,5000 135,710449507
P6 4 0,8000 3,265213823

SOC
P39 26 0,0010 0,026529862 125,14

Subwencja ogółe m
Plan wydatków a naliczona subwencja
80101
80146
Plan wydatków
Dopłata do subwe ncji
Koszt na 1 ucznia
Subwe ncja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze liczeniowi

125 141,68

47 553,84
20 215,19
86 636,55

640 147,81
15 402,05

935 222,25

634 372,00
3 450,00

637 822,00
-297 400,25

24 531,62
35 970,09

-11 438,47

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 63 1 64,283897135

SOB
P1 63 0,3800 24,427880911

SOC
P39 63 0,0010 0,064283897 303,23

Subwencja ogółem
Plan wydatków a naliczona subwencja 
80101
80104
80146
Plan wydatków
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze liczeniowi

303 227,91

115 226,60

418 757,74

621 572,00
136 494,00

3 888,00
761 954,00
343 196,26

12 094,51
6 646,95
5 447,56



Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Pichlicach

Tabela 2.13

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Walichnowach

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 52 1 53,059724619

SOB
P1 52 0,3800 20,162695355

SOC
P39 52 0,0010 0,053059725 250,28

Subwencja ogółem
Plan wydatków a naliczona subwencja
80101
80104
80146
Plan wydatków
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwencja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze liczeniowi

250 283,35

95 107,67

345 641,31

613 000,00
125 288,00

3 652,00
741 940,00
396 298,69

14 268,08
6 646,95
7 621,13

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 164 1 167,342208414

SOB
P1 102 0,3800 39,549902428
P1 62 0,3800 24,040136770
P2 1 1,4000 1,428531047
P3 1 2,9000 2,959100027

P26 102 0,0400 4,163147624
SOC

P39 164 0,0010 0,167342208 789,36
Subwencja ogółe m

Plan wydatków a naliczona subwencja
80101
80104
80110
80146
Plan wydatków
Dopłata do subwencji
Koszt na 1 ucznia
Subwe ncja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze licze niowi

789 355,19

186 557,36
113 397,61

6 738,40
13 958,11
19 637,62

1 130 433,64

685 683,00
123 721,00
697 335,00

8 114,00
1 514 853,00

384 419,36
9 236,91
6 892,89
2 344,02



Tabela 2.14

Analiza wysokości subwencji oświatowej dla Zespołu Szkół w Sokolnikach

Wypełnione  tabele  zawierają  analizę  wielkości  subwencji  oświatowej  jaka  przypada  na  poszczególne 

jednostki.  Uwzględnione zostało wykonanie wydatków budżetowych za rok 2010 w odniesieniu do analizy 

za  rok  2010  oraz  plan  wydatków budżetowych  szkół  w  odniesieniu  do  analizy  za  rok  2011.  Ponadto 

w analizie uwzględnione zostały poniższe kwestie: 

• dopłaty do subwencji, 

• koszt nauczania przypadający na jednego ucznia w oparciu o wykonanie wydatków budżetowych za 

2010 rok oraz plan wydatków budżetowych na 2011 rok, 

• wysokość subwencji przypadająca na jednego ucznia,

• „dopłata” do wysokości subwencji na jednego ucznia. 

Analizę przeprowadzono w oparciu o informacje o liczbie uczniów wskazane w metryczce. 

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA

224 1 228,564967590

SOB
P1 118 0,3800 45,753808691
P1 106 0,3800 41,100878993
P3 1 2,9000 2,959100027
P4 4 3,6000 14,693462202
P5 2 9,5000 19,387207072

P26 106 0,0400 4,326408315
SOC

P39 224 0,0010 0,228564968
Subwe ncja ogółe m

Plan wydatków a naliczona subwencja 
80101
80104
80110
80111
80143
80146
80148
Plan wydatków
Dopłata do subwe ncji
Koszt na 1 ucznia
Subwe ncja na 1 ucznia
Dopłata do 1 ucznia

Uczniowie  
prze licze niowi

Łączna liczba uczniów 
w gminie 1 078 143,67

215 821,26
193 873,34
13 958,11
69 309,24
91 449,69
20 407,72

1 078,14
1 684 041,16

725 729,00
316 018,00
648 732,00
92 947,00

137 961,00
9 716,00

81 228,00
2 012 331,00

328 289,84
8 983,62
7 518,04
1 465,58



Wyniki przeprowadzonej  analizy wysokości  subwencji  oświatowej  w  stosunku  do  zrealizowanych 

wydatków  za  2010  rok  oraz  planowanych  wydatków  budżetowych  w  odniesieniu  do  roku  2011 

przedstawiono  w  poniższych  tabelach.  Ponadto  w  oparciu  o  uzyskane  dane  przygotowano  wykresy 

obrazujące wyniki analizy.  

Tabela 2.15

Porównanie wielkości subwencji na poziomie poszczególnych jednostek oświatowych za 2010 rok

Wykres 1

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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ZS w Tyblach ZS w Ochędzynie ZS w Pichlicach

1 2 3 4 5 6

Subwencja

SP w 
Walichnowach

Gimnazjum w 
Walichnowach

ZS w 
Sokolnikach

858 824,00 456 543,00 300 193,00 425 273,00 720 547,00 1 664 890,00

Wykonanie 
wydatków 600 998,00 769 929,00 645 675,00 738 596,00 775 328,00 1 894 953,00

Dopłata do 
subwencji -257 826,00 313 386,00 345 482,00 313 323,00 54 781,00 230 063,00

1 2 3 4 5 6

-500 000,00

-250 000,00

0,00

250 000,00

500 000,00

750 000,00

1 000 000,00

1 250 000,00

1 500 000,00

1 750 000,00

2 000 000,00

Subw encja

Wykonanie w ydatków
Dopłata do subw encji



Z przeprowadzonej  analizy  jednoznacznie  wynika,  że  kwota  subwencji  przypadająca  w  roku  2010  na 

poszczególne placówki oświatowe tylko w jednym przypadku wystarcza na pokrycie wydatków związanych 

z  utrzymaniem  jednostki.  Jest  to  ZS  w  Tyblach.  Kwota  przypadająca  na  tę  placówkę  pozwala  

zagospodarować część przypadającej na jej utrzymanie środków finansowych na rzecz pozostałych placówek 

oświatowych. Największą część z własnych  środków budżetowych musi gmina przeznaczyć na utrzymanie  

ZS w Pichlicach oraz porównywalnie w ZS w Ochędzynie i w SP w Walichnowach.

Tabela 2.16

Porównanie wielkości subwencji na poziomie poszczególnych jednostek oświatowych za 2011 rok

Wykres 2

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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ZS w Tyblach ZS w Ochędzynie ZS w Pichlicach SP w Walichnowach ZS w Sokolnikach

1 2 3 4 5

Subwencja

Plan wydatków

935 222,00 418 758,00 345 641,00 1 130 434,00 1 684 041,00

637 822,00 761 954,00 741 940,00 1 514 853,00 2 012 331,00

Dopłata do 
subwencji -297 400,00 343 196,00 396 299,00 384 419,00 328 290,00

1 2 3 4 5

-500 000,00

-250 000,00

0,00

250 000,00

500 000,00

750 000,00

1 000 000,00

1 250 000,00

1 500 000,00

1 750 000,00

2 000 000,00

2 250 000,00

Subw encja

Plan w ydatków
Dopłata do subw encji



Z przeprowadzonej analizy podobnie jak w roku 2010 wynika, że kwota subwencji przypadająca w roku 

2011 na poszczególne placówki oświatowe tylko w jednym przypadku wystarcza na pokrycie wydatków 

związanych z utrzymaniem jednostki. Jest to ZS w Tyblach. Kwota przypadająca na tę placówkę pozwala  

zagospodarować część przypadającej na jej utrzymanie środków finansowych na rzecz pozostałych placówek 

oświatowych. Największą część z własnych  środków budżetowych musi gmina przeznaczyć na utrzymanie  

ZS w Pichlicach oraz porównywalnie w ZS w Ochędzynie i w ZS w Walichnowach.

Tabela 2.17

Porównanie wielkości subwencji na poziomie poszczególnych jednostek oświatowych za za rok 

2010 i 2011 

Z powyższego zestawienia wynika, że na wszystkie placówki oświatowe za wyjątkiem ZS w Tyblach w roku 

2011 Gmina Sokolniki musi wygospodarować z własnego budżetu większą część środków finansowych niż 

w roku 2010. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż relacja kwoty subwencji w roku 2011 uwzględniona 

została w stosunku do planu wydatków budżetu Gminy Sokolniki na 2011 rok. W roku 2010 relację 

policzono w stosunku do faktycznego wykonania. Na ostateczną ocenę wysokości dopłat do utrzymania 

poszczególnych placówek należy poczekać do momentu sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za 

rok 2011. 

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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ZS w Tyblach ZS w Ochędzynie ZS w Pichlicach

1 2 3 4 5 6

Różnica

Różnica -929,00

SP w 
Walichnowach

Gimnazjum w 
Walichnowach

ZS w 
Sokolnikach

Subwencja 
2010 858 824,00 456 543,00 300 193,00 1 145 820,00 1 664 890,00

Subwencja 
2011 935 222,00 418 758,00 345 641,00 1 130 434,00 1 684 041,00

-76 398,00 37 785,00 -45 448,00 15 386,00 -19 151,00
Wykonanie 
wydatków 

2010
600 998,00 769 929,00 645 675,00 1 513 924,00 1 894 953,00

Plan 
wydatków 

2011
637 822,00 761 954,00 741 940,00 1 514 853,00 2 012 331,00

-36 824,00 7 975,00 -96 265,00 -117 378,00

Dopłata do 
subwencji 

2010
-257 826,00 313 386,00 345 482,00 368 104,00 230 063,00

Dopłata do 
subwencji 

2011
-297 400,00 343 196,00 396 299,00 384 419,00 328 290,00

Różnica w 
dopłacie 39 574,00 -29 810,00 -50 817,00 -16 315,00 -98 227,00



Audytor dokonał  również  analizy wysokości subwencji  oświatowej przypadającej na daną jednostkę 

oświatową w odniesieniu na 1 ucznia danej szkoły. W tym celu dokonano porównania takich wielkości jak 

subwencja, zrealizowane wydatki w odniesieniu do 2010 roku oraz planowane wydatki w odniesieniu do 

roku 2011. W oparciu o uzyskane dane przygotowano tabele oraz wykresy obrazujące wyniki analizy.  

Tabela 2.18

Porównanie wielkości subwencji za 2010 rok – w odniesieniu na 1 ucznia

Wykres 3

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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1 2 3 4 5 6

-12 000,00

-8 000,00

-4 000,00

0,00

4 000,00

8 000,00

12 000,00

16 000,00

20 000,00

24 000,00

28 000,00

32 000,00

36 000,00

Subw encja na 1 ucznia

Wydatki na 1 ucznia

Dopłata do 1 ucznia

ZS w Tyblach

1 2 3 4 5 6

498,00 967,00

Liczba uczniów 24 73 48 68 110 238

ZS w 
Ochędzynie

ZS w 
Pichlicach

SP w 
Walichnowach

Gimnazjum w 
Walichnowach

ZS w 
Sokolnikach

Subwencja na 1 
ucznia 35 784,00 6 254,00 6 254,00 6 254,00 6 550,00 6 995,00

Wydatki na 1 
ucznia 25 041,00 10 547,00 13 451,00 10 875,00 7 048,00 7 962,00

Dopłata do 1 
ucznia -10 743,00 4 293,00 7 197,00 4 621,00



Na podstawie tak przeprowadzonej analizy wynika, że największy wydatki w roku 2010 przypadły na ucznia  

ZS w Pichlicach a także w SP w Walichnowach oraz w ZS w Ochędzynie. Poza tym wysokość subwencji  

przypadająca na 1 ucznia ZS w Tyblach pozwoliła  pokryć  część wydatków przypadających na uczniów 

pozostałych placówek oświatowych w gminie.

Tabela 2.19

Porównanie wielkości subwencji za 2011 rok – w odniesieniu na 1 ucznia

Wykres 4

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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ZS w Tyblach ZS w Ochędzynie ZS w Pichlicach ZS w Walichnowach ZS w Sokolnikach

1 2 3 4 6

Liczba uczniów 26 63 52 164 224

Subwencja na 1 
ucznia 35 970,00 6 647,00 6 647,00 6 893,00 7 518,00

Plan wydatków 
na 1 ucznia 24 532,00 12 094,00 14 268,00 9 237,00 8 984,00

Dopłata do 1 
ucznia -11 438,00 5 447,00 7 621,00 2 344,00 1 466,00

1 2 3 4 6

-12 000,00

-8 000,00

-4 000,00

0,00

4 000,00

8 000,00

12 000,00

16 000,00

20 000,00

24 000,00

28 000,00

32 000,00

36 000,00

Subw encja na 1 ucznia
Plan w ydatków  na 1 ucznia

Dopłata do 1 ucznia



Na podstawie tak przeprowadzonej analizy wynika, że największy wydatki w roku 2011 przypadły na ucznia 

ZS  w Pichlicach  oraz  ZS w Ochędzynie.  Poza  tym wysokość  subwencji  przypadająca  na  1  ucznia  ZS 

w  Tyblach  podobnie  jak  w  roku  2010  pozwoliła  pokryć  część  wydatków  przypadających  na  uczniów 

pozostałych placówek oświatowych w gminie.

Tabela 2.20

Porównanie wielkości subwencji – w odniesieniu na 1 ucznia - Porównanie roku 2010 i 2011 

Z powyższego zestawienia wynika, że koszt ucznia w ZS w Ochędzynie oraz w ZS w Pichlicach oraz ZS 

w Sokolnikach znacznie się zwiększył. Podobnie jak przy wcześniejszej analizie należy wziąć pod uwagę 

fakt, iż relacja kwoty subwencji w roku 2011 uwzględniona została w stosunku do planu wydatków budżetu 

Gminy Sokolniki na 2011 rok. W roku 2010 relację policzono w stosunku do faktycznego wykonania. 

Na ostateczną ocenę wysokości dopłat do utrzymania poszczególnych placówek należy poczekać 

do momentu sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych za rok 2011. Powyższe zestawienia w ocenie 

Audytora mogą być pomocne przy podejmowaniu w gminie Sokolniki decyzji w zakresie zmian 

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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ZS w Tyblach

1 2 3 4 5 6

Różnica -186,00 -393,00 -393,00 -456,00 -523,00

Różnica 509,00 -817,00 -732,00

967,00

695,00 -424,00 -276,00 -499,00

24 73 48 178 238

26 63 52 164 224

ZS w 
Ochędzynie

ZS w 
Pichlicach

SP w 
Walichnowach

Gimnazjum w 
Walichnowach

ZS w 
Sokolnikach

Subwencja na 1 
ucznia 2010 35 784,00 6 254,00 6 254,00 6 437,00 6 995,00

Subwencja na 1 
ucznia 2011 35 970,00 6 647,00 6 647,00 6 893,00 7 518,00

Wydatki na 1 
ucznia 2010 25 041,00 10 547,00 13 451,00 8 505,00 7 962,00

Plan wydatków 
na 1 ucznia 

2011
24 532,00 12 094,00 14 268,00 9 237,00 8 984,00

-1 547,00 -1 022,00
Dopłata do 1 
ucznia 2010 -10 743,00 4 293,00 7 197,00 2 068,00
Dopłata do 1 
ucznia 2011 -11 438,00 5 447,00 7 621,00 2 344,00 1 466,00
Różnica w 
dopłacie -1 154,00

Liczba uczniów 
2010

Liczba uczniów 
2011



organizacyjnych w funkcjonowaniu placówek oświatowych.

RODZAJ I POŁOŻENIE SZKOŁY 

Rodzaj i  położenie  szkoły jest  kolejnym czynnikiem od którego zależy wysokość naliczonej  subwencji. 

Z  uwagi  na  fakt,  iż  Gmina  Sokolniki  ma  charakter  gminy  wiejskiej  i  wszystkie  jednostki  oświatowe 

położone są na jej obszarze i mają status szkół wiejskich Audytor w tym obszarze analizy wskaże tylko jakie  

korzyści ma gmina wynikające z wiejskiego charakteru.

2010 rok

Tabela 2.21

Wielkość subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia szkoły podstawowej w 2010 roku

Tabela 2.22

Wielkość subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia gimnazjum w 2010 roku

Tabela 2.23

Porównanie wielkości  subwencji  oświatowej  przypadającej  na  1  ucznia  ze  względu  na  rodzaj 

i położenie szkoły za 2010 rok

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 1 1 1,0376269865

SOB
P1 1 0,3800 0,394298255

Subwencja ogółe m

Uczniowie  
prze licze niowi

4 528,61

1 720,87
6 249,49

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 1 1 1,0376269865

SOB
P1 1 0,3800 0,394298255

P26 1 0,0400 0,041505079 181,14
Subwencja ogółem

Uczniowie  
prze liczeniowi

4 528,61

1 720,87

6 430,63



Analiza 2011 rok

Tabela 2.24

Wielkość subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia szkoły podstawowej w 2011 roku

Tabela 2.25

Wielkość subwencji oświatowej przypadającej na 1 ucznia gimnazjum w 2011 roku

Tabela 2.26

Porównanie wielkości  subwencji  oświatowej  przypadającej  na  1  ucznia  ze  względu  na  rodzaj 

i położenie szkoły za 2011 rok

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 
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Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Miasto Wieś Miasto Wieś

Subwencja
Różnica w subwencji

4 529 6 249 4 529 6 431
1 721 1 902

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 1 1 1,020379320

SOB
P1 1 0,3800 0,387744141

Subwencja ogółe m

Uczniowie  
prze liczeniowi

4 813,14

1 828,99
6 642,14

Uczniowie  Waga Kwota

SOA
Łączna liczba uczniów 1 1 1,020379320

SOB
P1 1 0,3800 0,387744141

P26 1 0,0400 0,040815173 192,53
Subwencja ogółem

Uczniowie  
prze liczeniowi

4 813,14

1 828,99

6 834,66

Szkoła Podstawowa Gimnazjum
Miasto Wieś Miasto Wieś

Subwencja
Różnica w subwencji

4 813,14 6 642,16 4 813,14 6 834,66
1 829,02 2 021,52



Powyższe porównanie  pozwala na stwierdzenie,  że  najwyższa  subwencja przypada odpowiednio na  

ucznia gimnazjum i szkoły podstawowej zlokalizowanych na wsi. W przypadku Gminy Sokolniki dane 

powyższe stanowią jedynie materiał informacyjny dla odbiorców sprawozdania na temat korzyści jakie 

ma gmina z faktu, iż każda z placówek oświatowych zlokalizowana jest na obszarze wsi i w związku 

z  tym  kwota  subwencji  przypadającej  na  1  ucznia  szkoły  podstawowej  lub  gimnazjum  jest  już  

odpowiednio zwiększona. 

Ocena ustaleń stanu faktycznego

Przeprowadzone przez  Audytora  powyższe  analizy  przedstawiają  kształtowanie  się  relacji  wielkości 

subwencji przypadającej na poszczególne szkoły ustalonej na podstawie przyjętej metodologii do wielkości  

rzeczywistych wydatków przeznaczanych na te szkoły w odniesieniu do roku 2010 oraz do planowanych 

wydatków w odniesieniu do roku 2011. W Gminie Sokolniki w większości placówek oświatowych trzeba 

dokładać do wydatków subwencjonowanych.  Korzystając z zastosowanej  przez Audytora metodologii  tj. 

analizy wielkości subwencji na poziomie gminy oraz wielkości subwencji jaka przy tych samych założeniach 

metodologicznych  przypadałaby  na  poszczególne  szkoły  w  celu  oddania  pełnego  obrazu  efektywności 

w zarządzaniu subwencją władze gminy w oparciu o przedstawione wyliczenia będą mogły podjąć działania  

zmierzające do jeszcze bardziej efektywnego zarządzania jednostkami oświatowymi. 
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Obiekt 3 

Nieuzasadnione koszty poniesione przez poszczególne jednostki oświatowe związane 

z liczebnością klas.

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego

1.  Ustawa z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572) określa, iż 

system oświaty mający za zadanie realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do 

kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki (odpowiednich do wieku i 

osiągniętego rozwoju) tworzą między innymi następujące podmioty:

• przedszkola;

• szkoły – podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne;

• placówki oświatowo  – wychowawcze;

• placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i 

doskonalenia zawodowego;

• placówki artystyczne – ogniska artystyczne;

• poradnie psychologiczno – pedagogiczne;

• młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno – 

wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod 

pracy i wychowania;

• placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania;

• zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

Ustawa o systemie oświaty wprowadza również pojęcie organu prowadzącego szkołę lub placówkę 

oświatową, którym jest minister, jednostka samorządu terytorialnego (w przypadku jednostek zakładanych i 

prowadzonych przez samorząd) lub inna osoba prawna i fizyczna (art. 3 ust. 5). Organ prowadzący 

odpowiada za działalność jednostek tworzących system oświaty i posiada uprawnienia nadzorcze w m.in. 

zakresie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz środkami pochodzącymi z 

innych źródeł, a także gospodarowania mieniem.

Na pojęcie nadzoru funkcjonujące na gruncie prawa administracyjnego składają się trzy zasadnicze 

elementy:

• czynności polegające na badaniu działalności danego podmiotu (działalności kontrolne)

• połączona z powyższymi możliwość udzielania pomocy, wywierania wpływu oraz modyfikacji 

działalności podmiotu

• możliwość dokonywania przez organ nadzorujący (organizacyjnie lub funkcjonalnie) czynności 

mających na cele zapewnienie zgodności z prawem, działalności podmiotu
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Zgodnie z art. 7 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej 

działalność.

Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

• zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych  i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki;

• wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;

• zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o 

których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, i 

organizacyjnej szkoły lub placówki; 

• wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, 

jest zadaniem oświatowym gmin - w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o 

których mowa w art. 14a ust. 1a, który brzmi:  „W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi 

i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego”, a także   w szkołach, o których mowa 

w art. 5 ust. 5: „Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, 

szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych 

specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach 

poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych 

szkół podstawowych i gimnazjów, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze gminy, z 

zastrzeżeniem art. 58 ust. 2. W przypadku publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych 

przez inne organy, określenie granic ich obwodów następuje w uzgodnieniu z tymi organami. 

Ustawa o systemie oświaty w art. 34a ust. 1 wskazuje, iż organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje 

nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem 

odrębnych przepisów. ust. 2 ww. artykułu doprecyzowuje, iż przedmiotowemu nadzorowi podlega w 

szczególności 

• prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz 

pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania 

mieniem; 
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• przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i 

uczniów;

• przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

Czynniki kształtujące wysokość subwencji i wysokość wydatków oświatowych w Gminie Sokolniki. 

Dokonując analizy algorytmu subwencji oświatowej w ocenie audytora wewnętrznego należy wziąć pod 

uwagę trzy główne czynniki kształtujące jej wysokość, a tym samym mające zasadniczy wpływ na wysokość 

otrzymywanych przez gminę środków. Należą do nich niewątpliwie: 

• struktura zatrudnienia nauczycieli, 

• rodzaj i położenie szkoły, 

• liczebność w oddziałach. 

Audytor dokonał  szczegółowej analizy czynników mających wpływ na wysokość subwencji  i  wysokość 

wydatków.  Poniższa  analiza  powinna  się  stać  podstawą  podjęcia  decyzji  dotyczących  restrukturyzacji 

oświaty,  aby lepiej  wykorzystywać  subwencję  i  znaleźć  możliwie  największe  oszczędności.  W ramach 

analizy  w  zakresie  obiektu  3  omówione  zostały  Struktura  Zatrudnienia  Nauczycieli  oraz  liczebność 

w oddziałach jako czynniki w zasadniczy sposób wpływające na koszty funkcjonowania oświaty. W obiekcie 

2 omówiona została kwestia wpływu na wysokość subwencji rodzaju i położenia szkoły.

STRUKTURA ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych stanowią niewątpliwie największą 

część wydatków na realizację zadania własnego gminy w zakresie edukacji publicznej. Konstrukcja 

algorytmu części ogólnej subwencji oświatowej uzależnia jej wielkość m.in. od liczby zatrudnionych 

nauczycieli oraz stopnia ich awansu zawodowego. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. z 2009r. Nr 222 poz. 1756) oraz odpowiednio 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 Audytor Wewnętrzny 

wykazał na podstawie analiz zależności wielkości subwencji i wydatków na edukację publiczną w Gminie 

Sokolniki od liczby i stopnia awansu zawodowego nauczycieli dla roku 2010 i 2011.

Podstawą do  opracowania  poszczególnych  analiz  –  koncepcji  jest  metodologia  przyjęta  przy  analizie 

algorytmu  podziału  części  oświatowej  subwencji  na  poziomie  gminy  na  podstawie  obecnego  stanu 

faktycznego co przedstawione zostało w poniższej tabeli. 
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ANALIZA STRUKTURY ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI 2010 ROK

Tabela 3.1.

Wysokość kwoty  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  na  2010  rok  z  uwzględnieniem 

subwencjonowanych wynagrodzeń

Tabela powyższa obrazuje analizę stanu wysokości przyznanej gminie subwencji oświatowej na 2010 rok 

w oparciu o dane uprzednio przekazane Ministerstwu Finansów. Dodatkowo dokonano analizy wysokości  

wydatków,  jakie  na  poziomie  gminy  należałoby  przeznaczyć  na  subwencjonowane  wynagrodzenia 

nauczycielskie  przy  podanym  ministerstwu  stanie  zatrudnienia  na  poziomie  gminy.  Przy  założeniu 

deklarowanej w SIO struktury zatrudnienia tj.: 

Stażyści – 3,3 etatów, 

Kontraktowi- 11,86 etatów, 

Mianowani- 29,54 etatów 

Dyplomowani- 14,56 etatów. 

Z powyższego wynika, że na wynagrodzenia nauczycieli w skali roku należało przeznaczyć kwotę 

2.409.210,96 zł zł co przy subwencji oświatowej dla całej gminy w wysokości 4.426.270,56 zł pozwoliło 

wygenerować nadwyżkę w wysokości 2.017.059,00 zł. 
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Stopień awansu zawodowego Ilość etatów Koszt miesięczny Koszt roczny

Stażysta 3,3

Kontraktowy 11,86
Mianowany 29,54
Dyplomowany 14,56

Razem 59,26

Kwota

Łącznie  płace  nauczycie li rocznie

Nadwyżka pozostająca na utrzymanie  szkół

2 340,00 92 664,00

2 597,00 369 605,04
3 370,00 1 194 597,60
4 306,00 752 344,32

12 613,00 2 409 210,96

2 409 210,96

2 017 059,60



ANALIZA STRUKTURY ZATRUDNIENIA NAUCZYCIELI 2011 ROK

Tabela 3.2 

Wysokość kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok z uwzględnieniem 

subwencjonowanych wynagrodzeń

Tabela  obrazuje analizę stanu wysokości przyznanej gminie subwencji oświatowej na 2011 rok  w oparciu o 

dane uprzednio przekazane Ministerstwu Finansów. Dodatkowo dokonano analizy wysokości wydatków, 

jakie na poziomie gminy należałoby przeznaczyć na subwencjonowane wynagrodzenia nauczycielskie przy 

podanym ministerstwu stanie zatrudnienia na poziomie gminy. Przy założeniu deklarowanej w SIO struktury 

zatrudnienia tj.: 

Stażyści – 8,86 etatów, 

Kontraktowi- 11,31 etatów, 

Mianowani- 30,26 etatów 

Dyplomowani- 16,46 etatów

 

Z powyższego wynika, że na wynagrodzenia nauczycieli w skali roku 2011 należy przeznaczyć kwotę 

2.862.413,40 zł zł co przy subwencji oświatowej dla całej gminy w wysokości 4.514.096,11 zł pozwoliło 

wygenerować nadwyżkę w wysokości 1.651.682,71 zł. 

W poniższej tabeli przedstawiono porównanie stanu wysokości przyznanej gminie subwencji oświatowej na 

2010 i 2011 rok w odniesieniu do wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli. 

Tabela 3.3

Wysokość  kwoty  części  oświatowej  subwencji  ogólnej  z  uwzględnieniem  subwencjonowanych 

wynagrodzeń – Porównanie 2010 i 2011 roku
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Stopień awansu zawodowego Ilość etatów Koszt miesięczny Koszt roczny

Stażysta 8,86

Kontraktowy 11,31
Mianowany 30,26
Dyplomowany 16,46

Razem 66,89

Kwota

Łącznie  płace  nauczycie li rocznie

Nadwyżka pozostająca na utrzymanie  szkół

2 504,00 266 225,28

2 779,00 377 165,88
3 605,00 1 309 047,60
4 607,00 909 974,64

13 495,00 2 862 413,40

2 862 413,40

1 651 682,71



Należy zwrócić uwagę na fakt, że przedmiotowe wyliczenie nie zawiera zatrudnionych pracowników obsługi 

i  administracji.   W  niniejszym  wyliczeniu  wzięto  pod  uwagę  kryteria  stosowane  przez  Ministerstwo 

Finansów przy obliczaniu wysokości subwencji oświatowej. 

Najistotniejszym celem niniejszego punktu  jest  wskazanie  na  możliwe  działania  zarządcze  na  poziomie 

gminnym  szczególnie  w  zakresie  struktury  zatrudnienia,  które  mają  wpływ  na  wysokość  przyznanej 

subwencji oświatowej. 

Tak więc można dokonywać w oparciu o dane przekazane Ministerstwu do obliczenia wysokości subwencji  

oświatowej  analiz  przy  zmiennych  danych  dotyczących  różnych  możliwych  do  przyjęcia  w  procesie  

zarządzania koncepcji zatrudnienia. Przypuszczalnie można oszacować wysokość subwencji na wydatki na 

wynagrodzenia przy założeniu, że większą grupę stanowią nauczyciele stażyści, lub kontraktowi. Zakładając 

większe zatrudnienie w grupie  nauczycieli  stażystów lub kontraktowych (ze zmniejszeniem zatrudnienia  

w grupie mianowani i dyplomowani) gmina może większą część subwencji przeznaczyć na tzw. nadwyżkę  

pozostającą  na  utrzymanie  szkół.  Porównując  nadwyżkę  pozostającą  na  utrzymanie  szkół  z  otrzymanej 

subwencji wynika, ż w roku 2011 Gmina Sokolniki na utrzymanie szkół miała znacznie mniejszą kwotę  

w porównaniu do roku 2010. Różnica wyniosła dokładnie 757.528,25 zł. W ocenie audytora wpływ na ten 

stan miały takie czynniki jak:  spadek łącznej liczby uczniów na terenie gminy Sokolniki w roku 2011 

o  32  uczniów a  także  wzrost  liczby  etatów zatrudnionych nauczycieli  w roku 2011 o  5,63 etatów. 

Audytor  dokonał  porównania  jaka  część  subwencji  pozostaje  na  utrzymanie  szkół  w  odniesieniu 

do poszczególnych grup zawodowych nauczycieli. Porównania dokonano zarówno w odniesieniu do roku 

2010 jak i 2011. Wyniki analiz przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Analiza 2010 rok

Tabela 3.4

Stosunek wydatków na wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych nauczycieli  a  otrzymana 

subwencja oraz relacja w stosunku do pozostającej kwoty na utrzymanie szkół – rok 2010
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Stopień awansu zawodowego
Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani

Subwencja 2010

Liczba e tatów 3,30 11,86 29,54 14,56

Subwencja 2011

Liczba e tatów 6,86 11,31 30,26 16,46

92 664,00 369 605,04 1 194 597,60 752 344,32
Nadwyżka pozostająca na 

utrzymanie  szkół 2010 2 409 210,96

266 225,28 377 165,88 1 309 047,60 909 974,64
Nadwyżka pozostająca na 

utrzymanie  szkół 1 651 682,71



Wykres 3.1 

Tabela 3.5

Stosunek wydatków na wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych nauczycieli  a  otrzymana 

subwencja oraz relacja w stosunku do pozostającej kwoty na utrzymanie szkół – rok 2011
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Stopień awansu zawodowego
Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani

1 2 3 4

Subwencja 2010

Nadwyżka na utrzymanie
Liczba e tatów 3,30 11,86 29,54 14,56

4 426 270,56 4 426 270,56 4 426 270,56 4 426 270,56
Wynagrodzenia 

subwe ncjonowane 92 664,00 369 605,04 1 194 597,60 752 344,32

4 333 606,56 4 056 665,52 3 231 672,96 3 673 926,24

1 2 3 4
0,00

500 000,00

1 000 000,00

1 500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

3 000 000,00

3 500 000,00

4 000 000,00

4 500 000,00

Subw encja 2010
Wynagrodzenia 
subw encjonow ane

Nadw yżka na utrzymanie

Stopień awansu zawodowego
Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani

1 2 3 4

Subwencja 2011

Nadwyżka  na utrzymanie  
Liczba e tatów 6,86 11,31 30,26 16,46

4 514 096,11 4 514 096,11 4 514 096,11 4 514 096,11
Wynagrodzenia 

subwencjonowane
266 225,28 377 165,88 1 309 047,60 909 974,64

4 247 870,83 4 136 930,23 3 205 048,51 3 604 121,47



Wykres 3.2 

Powyższe tabele wskazują, że zarówno w roku 2010 jak i 2011 największe nadwyżki na utrzymanie szkół  

przy przyjętym poziomie zatrudnienia Gmina Sokolniki osiągnęła przy zatrudnieniu nauczycieli stażystów 

i kontraktowych. 

W oparciu  o  dane  przekazane  Ministerstwu  do  obliczenia  wysokości  subwencji  oświatowej  można 

dokonywać szeregu analiz przy zmiennych danych dotyczących różnych możliwych do przyjęcia w procesie 

zarządzania koncepcji zatrudnienia. 

W oparciu o powyższe Audytor dokonała analizy w odniesieniu do założenia zatrudnienia w roku 2011  

samych nauczycieli  stażystów, lub kontraktowych,  lub mianowanych, lub dyplomowanych.  Wyniki  ujęto 

w poniższej tabeli i wykresie.

Tabela 3.6

Analiza wariantów zatrudnienia w roku 2011
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Subw encja 2011

Wynagrodzenia 
subw encjonow ane

Nadw yżka  na utrzymanie 

Stopień awansu zawodowego
Stażyści Kontraktowi Mianowani Dyplomowani

1 2 3 4

Subwencja 2011

Nadwyżka  na utrzymanie  

Liczba e tatów 64,89 64,89 64,89 64,89
Stawka

4 514 096,11 4 514 096,11 4 514 096,11 4 514 096,11
Wynagrodzenia 

subwencjonowane 162 484,56 180 329,31 234 058,23 298 948,23

4 351 611,55 4 333 766,80 4 280 037,88 4 215 147,88

2 504,00 2 779,00 3 607,00 4 607,00



Wykres 3.3

Powyższa  analiza  również  wskazuje,  że  największe  korzyści  Gmina  może  osiągnąć  przy  zatrudnieniu 

nauczycieli  stażystów lub kontraktowych.  Ponieważ różnica nie jest  jednak bardzo znaczna w poziomie 

uzyskanych oszczędności Audytor uważa, że przede wszystkim należy dążyć do ograniczenia etatów przy 

zmniejszającej się liczbie uczniów.

LICZEBNOŚĆ UCZNIÓW W ODDZIAŁACH

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na koszty związane z funkcjonowaniem oświaty jest 

liczebność uczniów w poszczególnych oddziałach. Liczebność uczniów w oddziałach ma wpływ na 

wydatki w dwojaki sposób – z jednej strony zwiększając liczbę uczniów w oddziale zmniejszamy 

ogólną liczbę oddziałów, a z drugiej strony zwiększając liczbę uczniów w oddziale powodujemy 

konieczność podziału oddziału na grupy. 

W Gminie Sokolniki liczba uczniów w poszczególnych oddziałach w w roku szkolnym 2010/2011 

przedstawia się następująco: 

Tabela 3.7

Liczba uczniów w oddziałach Szkoły Podstawowe
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Tabela 3.8

Liczba uczniów w oddziałach Gimnazja

Tabela 3.9

Liczba uczniów w oddziałach Przedszkola

Przy obecnie przyjętej organizacji roku szkolnego 2010/2011 z przedstawionych analiz wynika, 

że  subwencja oświatowa nie wystarcza na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół podstawowych 

i gimnazjów na terenie Gminy Sokolniki. W związku z powyższym Audytor dokonał analiz opartych na tzw. 

ramowych planach nauczania w tym na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 nr 15 

poz. 142 ze. zm.). 

Pod uwagę zostały wzięte dwa zasadnicze aspekty: 
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Klasa
ZS w Tyblach ZS w Ochędzynie ZS w Pichlicach ZS w Walichnowach ZS w Sokolnikach

I 4 0,84 8 1 12 1 7 1 22 1
II 4 0,33 10 1 7 1 10 1 18 1
III 3 0,83 12 1 6 1 12 1 20 1
IV 3 0,34 8 1 11 1 12 1 25 1
V 0 0,33 13 1 8 1 10 1 13 1
VI 2 0,33 13 1 8 1 11 1 20 1

16 3 64 6 52 6 62 6 118 6

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

Klasa

I 28 1 43 3
II 36 2 29 1
III 38 2 33 1

102 5 105 5

Gimnazjum w 
Walichnowach

Gimnazjum w 
Sokolnikach

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

Klasa
ZS w Tyblach ZS w Ochędzynie ZS w Pichlicach  Walichnowy  Sokolniki

Poniżej „0” 0 0 16 0 17 0 11 0 27 1
„0” 0 0 9 1 5 1 14 1 28 1

0 0 25 1 22 1 25 1 55 2

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów

liczba 
uczniów

liczba 
oddziałów



1. Ograniczenie liczby oddziałów poprzez połączenie oddziałów w tym samym roczniku, 
2. Uwzględnienie podziałów na grupy oddziałów w której liczba uczniów przekracza 24 lub 30 

W poniższych tabelach przedstawione zostały przyjęte liczby oddziałów w roku szkolnym 2010/2011 w 

Przedszkolach, Szkołach Podstawowych i Gimnazjach:

Tabela  3.10

Liczba oddziałów w Szkołach podstawowych

Tabela 3.11

Liczba oddziałów w Gimnazjach

Tabela 3.12

Liczba oddziałów w Przedszkolach

Ponadto Audytor  przeprowadził  analizę  liczby  oddziałów  przy  założeniu,  że  oddziały  we  wszystkich 

szkołach  mają  odpowiednio  24  i  30  uczniów.  Przy  tak  przyjętych  wielkościach  liczba  oddziałów 

kształtowałaby się następująco:  
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Klasa Liczba uczniów liczba oddziałów
I 53 4,84
II 49 4,33
III 53 4,83
IV 59 4,34
V 44 4,33
VI 54 4,33

312 27

Klasa Liczba uczniów liczba oddziałów
I 71 4
II 65 3
III 71 3

207 10

Klasa Liczba uczniów liczba oddziałów
Poniżej „0” 60 1

„0” 67 4
127 5



Tabela 3.13

Liczba oddziałów w Szkołach Podstawowych z założeniem że oddział liczy 24 lub 30 uczniów

Tabela 3.14

Liczba oddziałów w Gimnazjum z założeniem że oddział liczy 24 lub 30 uczniów

Tabela 3.15

Liczba oddziałów w Przedszkolach z założeniem że oddział liczy 25 uczniów

Wiadomym jest,  że  mniejsza liczba  oddziałów oznacza  również  mniejszą liczbę  etatów nauczycielskich 

potrzebnych  do  realizacji  programu  oświatowego.  Podejmując  jednak  decyzje  o  zmniejszeniu  liczby 

oddziałów  trzeba  kierować  się  także  jakością  nauczania.  W  związku  z  tym  do  decyzji  tych  należy  

podchodzić bardzo ostrożnie, nie patrząc jedynie przez pryzmat oszczędności finansowych. Jakość nauczania 

w przepełnionych oddziałach poszczególnych klas też ma swoje negatywne konsekwencje. 

Przeprowadzona w  ten  sposób  analiza  dla  24  lub  30  osobowych  oddziałów  jednoznacznie  pokazuje 

możliwości w zakresie ograniczenia liczby oddziałów. Porównując założenia dla 24 i 30 uczniów w klasie  
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Klasa liczba oddziałów
24 uczniów 30 uczniów

I 2,21 1,77
II 2,04 1,63
III 2,21 1,77
IV 2,46 1,97
V 1,83 1,47
VI 2,25 1,8

13 10,41

Klasa
Liczba oddziałów

24 uczniów 30 uczniów
I 2,96 2,37
II 2,71 2,17
III 2,96 2,37

8,63 6,91

Klasa liczba oddziałów
25 uczniów

Poniżej „0” 2,84
„0” 2,24

5,08



w  przypadku  szkół  podstawowych  gmina  może  uzyskać  oszczędność  ok.  15  oddziałów (14  –  16,59),  

a w przypadku gimnazjum ok 2 oddziałów (1,37 – 3,09)

Warto przyjąć założenie, że każdy jeden oddział na etapie klasy I – III szkoły podstawowej to  1,33 etatu 

nauczycielskiego, w klasie IV – VI – 1,61 etatu, w gimnazjum 1,74 etatu (bez podziału oddziału na grupy).  

Tak więc likwidując 7,5 oddziałów w klasach I – III szkoły podstawowej gmina ma oszczędności na 9,97 

etatów nauczycielskich, w klasach IV – VI na 10,4 etatach. W gimnazjum oszczędności wynoszą 2,38 etatów 

(wyliczenia oparte przy założeniu oddziałów 24 osobowych)
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Obiekt 4
Nieuzasadnione koszty poniesione przez poszczególne jednostki oświatowe związane z zajęciami 

ponadobowiązkowymi.

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest 

pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma 

ona pierwszeństwo przed  Kodeksem pracy (w myśl zasady lex specjalis derogat legi generali). Ustawie 

podlegają głównie nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w:

• publicznych przedszkolach,

• publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach, 

zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających

• zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno - 

konsultacyjnych

• publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

2.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Ustalenie stanu faktycznego

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 

późn. zm.) szkoła to nie tylko obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, ale i zajęcia pozalekcyjne, 

wyrównawcze oraz inne prowadzone w sposób powtarzalny w trakcie całego roku. Na podstawie art. 42 ust. 

2 Karty Nauczyciela w ramach 40 godzinnego tygodniowego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia 

nauczyciel obowiązany jest realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w art. 42 ust. 3 lub 

ustalonym na podstawie art. 42 ust. 4a albo ust. 7 Karty Nauczyciela oraz inne zajęcia i czynności 

wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć: 

nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki 

świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji 

dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu, a także zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się 

do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 

Ponadto, zgodnie z art. 42 ust. 2b Karty Nauczyciela, w ramach innych zajęć i czynności wynikających z 
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zadań statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w 

przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w 

ostatnim roku nauki w gimnazjum. Zgodnie z  przepisem art. 42 ust. 3a ustawy obowiązku prowadzenia 

zajęć dodatkowych w wymiarze określonym w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b nie nakłada się na dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela, który obowiązki dyrektora lub wicedyrektora szkoły pełni w 

zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, a także do nauczycieli kolegiów 

nauczycielskich, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli szkół artystycznych i 

nauczycieli szkół zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy 

przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP. 

Ponadto w świetle przepisu art. 42 ust. 3b ustawy nauczycielowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze 

zajęć, wymiar zajęć nadobowiązkowych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy, w półrocznym 

okresie rozliczeniowym, obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć. 

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. wprowadziła obowiązkowy minimalny wymiar zajęć pozalekcyjnych 

realizowanych przez każdego nauczyciela zatrudnionego w publicznej szkole. W ramach już 

obowiązkowych godzin pozalekcyjnych nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia w ramach godzin 

pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 

ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, czyli w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i 

Sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, 

poz. 142, z późn. zm.). Godziny te (z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych) są przeznaczone na zajęcia wpływające na zwiększanie szans 

edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień i umiejętności uczniów. Wśród katalogu obowiązków zawodowych 

nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjach wyodrębniono także zajęcia opieki świetlicowej. 

Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, poza zajęciami godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby 

godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, mogą być - w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, z 

uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela - przeznaczone na realizację zajęć zwiększających 

szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym lub z uczniem mającym trudności w nauce oraz 

zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Kompetencje do ustalenia tygodniowej liczby nowych godzin 

do dyspozycji dyrektora szkoły w każdym roku szkolnym, o których mowa w treści § 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 5a 

rozporządzenia, posiada dyrektor szkoły. Rozporządzenie nie określa minimalnej liczby godzin tego rodzaju 

realizowanych w danej klasie. Oznacza to, że statut szkoły, a w zakresie planu pracy szkoły –  arkusz 

organizacji szkoły pozostają jej kluczowymi dokumentami w kwestii organizacji i sposobu wypełniania 

zadań szkoły, w tym w oparciu o egzekwowanie obowiązków pracowniczych przez pracodawcę. Dokumenty 

te powinny zawierać szczegółowe informacje dotyczące realizowanych przez szkołę zajęć dodatkowych 

(koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, SKS-y, itp.). Organizacja tych zajęć powinna uwzględniać w 

szczególności potrzeby i zainteresowania uczniów, możliwości kadrowe i organizacyjne szkoły, potrzeby 

środowiska lokalnego, rozkład zajęć w zależności od okresów realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych 
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w szkołach w ciągu roku szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem terminów określonych w 

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku 

szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz typ szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. 

Biorąc pod uwagę wyżej omówione przepisy poddano analizie godziny zajęć dodatkowych w 

poszczególnych placówkach oświatowych Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2010/2011. W tym celu 

przygotowano poniższe zestawienia w podziale na zespoły placówek.

Tabela 4.1 Zajęcia nadobowiązkowe w Zespole Szkół w Sokolnikach

Tabela 4.2 Zajęcia nadobowiązkowe w Zespole Szkół w Pichlicach
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Wyszczególnienie Liczba grup Liczba uczniów

SZKOŁA PODSTAWOWA
koła zainteresowań 2 30 2

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1 12 1

2 30 2

WDŻ 2 15 1
RAZEM: 7 87 6

Tygodniowa liczba go-
dzin

gry i zabawy ogólnorozwojowe i zaję-
cia rekreacyjno-sportowe

Wyszczególnienie Liczba grup Liczba uczniów

GIMNAZJUM
koła zainteresowań 10 54 8
koła przedmiotowe 2
zajęcia dydaktyczno-wyrówn. 3 18 2
gimnastyka korekcyjno-komp. 1 6 1
język obcy 2 104 2
zajęcia rekreacyjno-sportowe 5 104 9,5
inne zajęcia 3 28 2

8 8 8

RAZEM: 32 322 34,5
SZKOŁA PODSTAWOWA

koła zainteresowań 5 55 5

6 54 6

22 4

6 119 6

RAZEM: 39 228 21

Tygodniowa liczba 
godzin

przysposobienie czytelniczo-in-
formacyjne

zajęcia dydaktyczno-wyrównaw-
cze

gry i zabawy ogólnorozwojowe i 
zajęcia rekreacyjno-sportowe

przysposobienie czytelniczo-in-
formacyjne



Tabela 4.3 Zajęcia nadobowiązkowe w Zespole Szkół w Walichnowach

Tabela 4.4 Zajęcia nadobowiązkowe w Zespole Szkół w Ochędzynie

Tabela 4.5 Zajęcia nadobowiązkowe w Zespole Szkół w Tyblach
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Wyszczególnienie Liczba grup Liczba uczniów

GIMNAZJUM
koła przedmiotowe 2 36 4

zajęcia rekreacyjno-sportowe 6 102 10

koło j.niemieckiego 2 38 2
RAZEM: 11 16

SZKOŁA PODSTAWOWA
zajęcia komp. 4 28 4
koło j.niemieckiego 1 11 1

1 4 1

RAZEM: 6 6

Tygodniowa liczba go-
dzin

gimnastyka korekcyjno-kom-
pensacyjna

Wyszczególnienie Liczba grup Liczba uczniów

SZKOŁA PODSTAWOWA
koła zainteresowań 2 20 2

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1 17 1

gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna 1 15 1

2 34 2

WDŻ 2 26 1

RAZEM: 8 112 7

Tygodniowa liczba 
godzin

gry i zabawy ogólnorozwojowe i zajęcia re-
kreacyjno-sportowe oraz godzina w-f



Poddając analizie dane zawarte w arkuszach organizacji poszczególnych placówek zestawione w 

powyższych tabelach należy stwierdzić, że najwięcej godzin zajęć dodatkowych realizuje Szkoła 

Podstawowa w Tyblach –  ogółem 70 godzin tygodniowo. Połowa tych zajęć to zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze (37 godz.), z których korzysta 10 uczniów. Zajęcia te prowadzi trzech nauczycieli 

posiadających wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna, edukacja i 

rehabilitacja osób niepełnosprawnych, jak również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki z 

rewalidacją osób gł. upośledzonych. Kolejną placówką o wysokiej liczbie realizowanych godzin zajęć 

dodatkowych jest Gimnazjum w Sokolnikach. Wszyscy uczniowie gimnazjum – 104 uczniów, korzystają z 

dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych (9,5 godz. tygodniowo) oraz kół języka angielskiego i 

niemieckiego (2 godz. tygodniowo). Dużą popularnością cieszą się organizowane koła zainteresowań oraz 

koła przedmiotowe m.in. koło taneczne, polonistyczno-teatralne, krajoznawczo-turystyczne.

W pozostałych placówkach organizacja godzin nadobowiązkowych skupiona jest szczególnie na zajęciach 

dydaktyczno-wyrównawczych, gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej, a także kołach zainteresowań i 

przedmiotowych. Organizowane zajęcia dodatkowe w jednostkach oświatowych Gminy Sokolniki 

uwzględniają indywidualne potrzeby oraz zainteresowania uczniów. Są one uzasadnione merytorycznie. 

Zajęcia dodatkowe prowadzą nauczyciele posiadający wymagane wykształcenie, przygotowanie i 

kwalifikacje. 
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Wyszczególnienie Liczba grup Liczba uczniów

SZKOŁA PODSTAWOWA
rehabilitacja 6 18 8
nauczyciel wspomagający 1 9 14
zajęcia korekcyjno-komp. 1 9 1
logopedia 6 22 6
integracja sensoryczna 4 15 4
zajęcia rew. – wych. 3 10 37
nauczanie indywidualne 2 4
RAZEM: 23 85 70

Tygodniowa liczba 
godzin



Obiekt 5
Wykorzystanie zasobów ludzkich przez poszczególne jednostki oświatowe pod kątem kwalifikacji.

Kryteria oceny ustaleń stanu faktycznego

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela regulująca prawa i obowiązki nauczycieli, jest 

pragmatyką zawodową nauczycieli, co oznacza, że przy regulacji stosunku pracy osób jej podlegających, ma 

ona pierwszeństwo przed  Kodeksem pracy. Ustawie podlegają głównie nauczyciele, wychowawcy i inni 

pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w:

• publicznych przedszkolach,

• publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach, zakładach 

kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli działających

• zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno – 

konsultacyjnych

• publicznych kolegiach pracowników służb społecznych.

Ustalenie stanu faktycznego

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 

z późn. zm.) „szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom 

wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek”, określa w drodze 

rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od 

nauczycieli określa 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. Nr 50, poz. 400) .

Zgodnie z § 4 rozporządzenia kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach 
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I-III szkół podstawowych posiada osoba, która ukończyła:

1. studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym lub

2. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub

3. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub 

prowadzonym zajęciom, lub

4. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 3, a ponadto ukończyła kurs 

kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, lub

5. studia magisterskie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi 

zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

6. studia magisterskie na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku 

studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub 

prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, lub

7. studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 5 i 6 i studia podyplomowe w 

zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Przepis § 3 rozporządzenia określa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedmiotów w 

gimnazjach. Stanowisko nauczyciela przedmiotów w gimnazjach może zajmować osoba, która posiada 

wyższe wykształcenie na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub na kierunku, 

którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych 

i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. Na 

stanowisku nauczyciela danego przedmiotu można zatrudnić osobę, która ukończyła studia wyższe na 

kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, lub którego zakres określony w 

standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje 

treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, ale dodatkowo musi ukończyć studia podyplomowe 

lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. W 

odróżnieniu od szkół podstawowych w gimnazjach na stanowisko nauczyciela danego przedmiotu nie można 

zatrudnić osoby, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli. 

Przepis § 6 r.k.p.n. określa kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w gimnazjach. 

W odróżnieniu od szkół podstawowych w gimnazjach na stanowisko nauczyciela-bibliotekarza nie można 

zatrudnić osoby, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo. 

Przepisy § 7 r.k.p.n. określają, że kwalifikacje do nauczania religii w gimnazjach będzie posiadała osoba, 

która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w porozumieniach pomiędzy ministrem właściwym do 
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spraw oświaty i wychowania a Konferencją Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwymi 

władzami zwierzchnimi kościołów lub innych związków wyznaniowych. 

Przepis § 2 p.k..n.r. szczegółowo określa kwalifikacje do nauczania religii w gimnazjach. 

Przez przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu 

pedagogiki, psychologii, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie 

mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie 

mniejszym niż 150 godzin (§ 4 ust. 1 p.k.n.r.). 2. O posiadaniu przygotowania katechetyczno-

pedagogicznego świadczy dokument ukończenia wyższego seminarium duchownego albo dyplom 

(zaświadczenie) innej szkoły wyższej, kolegium teologicznego albo świadectwo ukończenia kursu 

katechetyczno-pedagogicznego prowadzonego przez kolegium teologiczne, wyższe seminarium duchowne 

lub inną szkołę wyższą (§ 4 ust. 2 p.k.n.r.). 

Ponadto w § 4 ust. 3 p.k.n.r. zostało określone, że skierowanie nauczyciela religii do danej szkoły, wydane 

przez właściwego biskupa diecezjalnego zaświadcza o posiadaniu kwalifikacji do nauczania religii. Jak 

wynika z wyżej przedstawionych przepisów, o posiadaniu przez daną osobę kwalifikacji do nauczania religii 

w danym typie szkoły decyduje właściwy biskup diecezjalny. Dyrektor szkoły nie może zatem 

zakwestionować kwalifikacji osobie, która posiada stosowne skierowanie. 

Biorąc pod uwagę wyżej omówione przepisy zawarte w przedmiotowym rozporządzeniu poddano analizie 

kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych placówkach oświatowych Gminy 

Sokolniki w roku szkolnym 2010/2011. W tym celu przygotowano poniższe zestawienia w podziale na 

poszczególne zespoły placówek.

Tabela 5.1 Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Walichnowach w roku szkolnym 2010/2011
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Nazwisko i  imię Wykształcenie

SZKO ŁA PO DSTAWO W A

1 mgr pedagogiki dyplomowany 16 przyroda 9

2 mgr pedagogiki mianowany 33

3 mgr pedagogiki dyplomowany 25 18

4 mgr pedagogiki mianowany 25 18

5 posiada dyplomowany 25

6 posiada dyplomowany 21

7 biologia posiada mianowany 16 religia 2

8 mgr pedagogiki kontraktowy 6

9 posiada kontraktowy 17 jęz. niemiecki 1

10 posiada kontraktowy 4 jęz. angielski 14

11 posiada mianowany 13 Religia 6

12 filologia polska posiada mianowany 11 biblioteka 2

13 mgr historii geografia posiada mianowany 5 Historia 2

Lp Staż  pracy 
w latach

Prze dmioty na-
uczane

Liczba 
godz .

Kierunek studiów,
specjaliz.

Studia podypl. Kursy kwalifik. Przygotow. pe-
dagog

Stop. awansu 
zawod.

mgr pedagogika, 
pedagogka wcze-
snoszk.

zarządzanie 
oświatą

oświata i zarzą-
dzanie placów-
kami oświato-
wymi

mgr pedagogiki, 
pedagogika wcze-
snoszk.

nauczanie zinte-
growane, technika 
sztuka

14
2
3

mgr pedagogiki 
nauczanie po-
czatkowe

nauczanie zinte-
growane

mgr pedagogiki 
nauczanie po-
czatkowe

nauczanie zinte-
growane

mgr geografii, 
geografia nauczy-
cielska

matematyka i 
informatyka , 
przyroda

matematyka in-
formatyka godz. z 
wychowawcą zaję-
cia z komputerem 
WDŻ

12
2
1
4
1

mgr filologia pol-
ska specj. Na-
uczycielska

historia i regio-
nalizm

jęz. polski
historia
godz. z wycho-
wawcą

16
2
1

mgr teologii, teo-
logia ogólna

mgr pedagogiki, 
pedagogika opie-
kuńczo-resocjali-
zac.

wych. fizyczne

wych. fizyczne
gimnastyka ko-
rekcyjno-kompen-
sacyjna
pedagog szkolny

8
1

3

mgr filologii 
germańskiej
lic. filologii an-
gielskij
mgr teologii teo-
logia ogólna
mgr filologii 
germańskiej
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GIMNAZJIUM

1 posiada dyplomowany 32

2 posiada mianowany 18

3 mgr teologia biologia posiada mianowany 17

4 posiada mianowany 22

5 logopedia posiada mianowany 13

6 sztuka posiada dyplomowany 12

7 mgr geografia posiada mianowany 10

8 mgr historii posiada mianowany 7

9 posiada kontraktowy 7 jęz. angielski 16

10 mgr matematyka posiada stażysta 1 matematyka 12

11 posiada kontraktowy 6

12 posiada stażysta 1 pedagog 6

mgr filologia 
polska 

historia i 
regionalizm

oświata i 
zarządzanie 

oświatą

jęz.polski, 
biblioteka

17        
2

mgr wych. 
Fizyczne

wych. fizyczne 
zajęcia sportowe, 
godz. Wych.

12      
10        
1

religia,            
biologia,              
godz. Wych., 
WDŻ

8          
6           
1          
2 

mgr wych. tech. 
w zakresie 
techniki i 

informatyki

geografia dla 
nauczycieli, 

fizyka z 
informatyką

fizyka                  
zajęcia techn.

5           
3

mgr filologia 
polska, licencjat  

filologia 
germańska 

jęz. niemiecki       
biblioteka

12        
2

mgr wych. 
Muzyczne 

muzyka                 
zajęcia artyst .

4           
3

informatyka, 
wiedza o społ.

geografia              
informatyka        
WOS                    
godz. wych.

6           
6           
3           
1

historia                
opiekun świet licy 
godz. Wych 

8          
6          
1 

mgr filologia 
polska , licencjat 

filologia 
angielska

mgr chemia 
nauczycielska

matematyka w 
szkole

chemia                 
matematyka        
opiekun świet licy

5          
4          
4

mgr pedagogika 
opiekuńczo-

wych. 



Tabela 5.2 Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Ochędzynie w roku szkolnym 2010/2011

Tabela 5.3 Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Pichlicach w roku szkolnym 2010/2011
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Naz wisko i  imię W yksz tałce nie

SZKO ŁA PO DSTAW O W A

1 historia posiada dyplomowany 23

2 przyroda posiada mianowany 22 18

3 posiada dyplomowany 31

4 posiada dyplomowany 31 18

5 posiada kontraktowy 7

6 przyroda biblioteka posiada kontraktowy 9

7 geografia posiada mianowany 4 technika 2

8 mgr teologii posiada mianowany 13 religia 8

9 posiada kontraktowy 12

10 posiada kontraktowy 4 jęz. angielski 14

PRZEDSZKO LE

1 posiada dyplomowany 31 3

2 posiada mianowany 18 25

3 mgr teologii posiada mianowany 13 religia 1

Lp Staż  pracy 
w latach

Prze dmioty 
nauczane

Liczba 
godz .

Kierunek stu-
diów,

specjaliz.
Studia podypl. Kursy kwalifik.

Przygotow. 
pedagog

Stop. awansu 
zawod.

mgr filologii pol-
skiej

jęz. polski
historia

5
4

mgr nauczania 
początkowego

edukacja wcze-
snoszkolna

mgr nauczania 
początkowego,
wychowanie 
przedszkolne

plastyka
muzyka

kształcenie zin-
tegrowane pla-
styka 
muzyka

18

2
1

mgr nauczania 
początkowego
wychowanie 
przedszkolne

kształcenie zin-
tegrowane

mgr inż. techno-
logia żywności i 
żywienie czło-
wieka

matematyka z 
informatyką

matematyka
informatyka
zaj. z kompute-
rem

12
4
2

mgr filologii pol-
skiej

jęz. polski
przyroda
WDŻ
biblioteka

11
9
1
2

mgr wychowania 
technicznego,
technika i in-
formatyka

mgr pedagogiki 
opiekuńczo-re-
socjalizacyjnej

wychowanie fi-
zyczne

wych. fizyczne
gimnastyka ko-
rekcyjna
pedagog szkol-
ny

8
1

3

mgr filologii an-
gielskiej

mgr nauczania 
początkowego 
wychowanie 
przedszkolne

wychowanie 
przedszkolne

mgr nauczania 
początkowego 
wychowanie 
przedszkolne

olifrenopeda-
gogika

wychowanie 
przedszkolne
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Tabela 5.4 Kwalifikacje nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Tyblach  w roku szkolnym 
2010/2011

Audyt wewnętrzny w 5 jednostkach oświatowych w zakresie realizacji zadań związanych z analizą wydatków oświatowych 

za okres – rok szkolny 2010/2011 – Gmina Sokolniki                                                                                                                             62

W yksz tałcenie

SZKO ŁA PO DSTAW O W A

1 filologia polska posiada mianowany 26

2 posiada mianowany 33

3 posiada mianowany 22

4 posiada mianowany 31

5 posiada mianowany 22

6 mgr teologii posiada mianowany 20 religia 8

7 mgr matematyki posiada kontraktowy 4 matematyka 12

8 mgr rolnictwa posiada mianowany 4

9 posiada dyplomowany 23

10 posiada kontraktowy 13

PRZEDSZKO LE

1 posiada mianowany 22 10

2 mgr teologii posiada mianowany 20 religia 1

3 posiada mianowany 29 11

4 posiada stażysta 1 7

Lp Nazwisko
 i imię

Staż  pracy 
w latach

Prze dmioty 
nauczane

Liczba 
godz .

Kierunek studiów,
specjaliz.

Studia podypl. Kursy 
kwalifik.

Przygotow. 
pedagog.

Stop. awansu 
zawod.

mgr pedagogiki pe-
dagogika opiekuń-
czo-wychowawcza

jęz. polski
godz. do dyspo-
zycji
zajęcia dydak-
tyczno-wyrow-
nawcze
pedagog szkolny

15
2

1

2

mgr pedagogiki na-
uczanie początko-
we, wychowanie 
przedszkolne

nauczanie zinte-
growane
plastyka
muzyka

18

1
1

mgr historii na-
uczania poczatko-
wego

historia
nauczanie zinte-
growane

3
12

wyższe zawodowe 
filologia polska

kształcenie zin-
tegrowane

nauczanie zinte-
growane
koło poloni-
styczne
zajęcia ogólnoro-
zwojowe
biblioteka 

17

1
1

2

mgr wychowania 
technicznego

geografia przy-
roda

technika
informatyka
zajęcia z kompu-
terem
zajęcia kompute-
rowe

1
2
2

1

wychowanie fi-
zyczne

wychowanie fi-
zyczne
zajęcia sportowo-
rekreacyjne

6

1

mgr rolnictwa, 
ekonomika rolnic-
twa

biologia przyro-
da matematyka 
z informatyką

przyroda 
wychowanie do 
życia w rodzinie

9
1

licencjat  filologia 
angielska

jęz. angielski
godz. do dyspo-
zycji wychowaw-
cy

13
1

mgr historii na-
uczania początko-
wego

wychowanie 
przedszkolne

mgr edukacja wcze-
snoszkolna i sztuka
wychowanie przed-
szkolne

wychowanie 
przedszkolne

mgr pedagogiki 
zintegrowana edu-
kacja wczesnosz-
kolna i przed-
szkolna

wychowanie 
przedszkolne
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Nazwisko i  imię Wykształce nie

1 mianowany 22

2 mianowany 22

3 mianowany 11

4 mianowany 22

5 stażysta 1

6 filologia ang. kontraktowy 11 j. angielski 2

7 mianowany 18 religia

8 stażysta 24

9 stażysta 2

10 dyplomowany 27 logopedia 4

11 lic. fizjoterapeuty stażysta 1 rehabilitacja 8

Lp Staż  pracy 
w latach

Przedmioty na-
uczane

Liczba 
godz .

Kierunek stu-
diów,
specjal iz .

Studia podypl. Kursy kwalifik. Przygotow. 
pe dagog.

Stop. awansu 
zawod.

mgr pedagogiki, 
naucz. począt -
kowe

oligofrenoped. z 
rewalidacją osób 
gł. upośl.

mgr pedago-
giki

kształcenie zinte-
growane,
alternatywne meto-
dy komunikacji

18
3

mgr pedagogiki, 
naucz. począt -
kowe

oligofrenoped. z 
rewalidacją osób 
gł. upośl.

mgr pedago-
giki

edukacja wcze-
snoszkolna,
zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne

18
1

mgr pedagogiki,
lic. pedagogika 
specjalna-reso-
cjalizacja

olifrenoped. z re-
walidacją osób gł. 
upośl,
matematyka

kurs I i II st .  dia-
gnozowanie, pla-
nowanie i pro-
wadz. terapii SI

mgr pedago-
giki

funkcjonowanie w 
środowisku, integra-
cja sensoryczna, 
zaj. rew. wych.

6
4

16

lic. pedagogika 
specjalna, eduka-
cja i rehabilitacja 
osób niepełno-
spraw.

oligofrenoped. z 
rewalidacją osób 
gł. upośl. studia 
podypl. Zarzą-
dzanie i finanso-
wanie w oświacie i 
dydaktyka przed-
siębiorczości

kurs kwalif. Zarzą-
dzanie w oświacie i 
dydaktyce

mgr pedago-
giki

funkcjonowanie w 
środowisku, nauczy-
ciel wspomagający

5

4

lic. pedagogika 
specjalna Eduka-
cja i rehabilitacja 
osób niepełno-
spraw.

lic. z przyg. 
pedagog.

wychow. fizyczne
elementy informa-
tyki
nauczyciel wspoma-
gający
biblioteka
zajęcia rew.-wych.

4

1

10

1
3

mgr pedago-
giki

mgr teologii
SN- naucz. po-
czątkowe

T erapia pedagog. 
z elementami lo-
gopedii
Zarządzanie w 
oświacie i dyd.-
przedsiębiorczość

mgr pedago-
giki

2
2

mgr sztuki-edu-
kacja artystycz-
na w zakresie 
sztuk plastycz-
nych

olifrenoped. z re-
walidacją osób gł. 
upośl,

mgr sztuki z 
przygot . pe-
dagog.

Technika 
Plastyka
Muzyka

5
5
4

lic. pedagogika 
specjal. pedago-
gika lecznicza

rozpoczęte studia 
mgr oligofreno-
ped. z rewalidacją 
osób gł. upośl.

mgr pedago-
gika lecznicza

Zajęcia rew.-wych.
elementy logopedii

18

2
4

mgr pedagogiki 
nauczanie po-
czątkowe

logopedia i tera-
pia pedagogiczna

mgr pedago-
giki

mgr pedagogiki 
opiekuńczo-wy-
chow. i pracy 
socjal.

studium masażu z 
elementami reha-
bilitacji
kur jęz. miganego,
kurs masażu spor-
towego

mgr pedago-
giki
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Nazwisko i  imię Wykształcenie

SZKO ŁA PO DSTAWO WA

1 tak dyplomowany 22 4

2 tak 30 17

3 język angielski tak 9 jęz. angielski 13

4 tak dyplomowany 24

5 tak 31 18

6 tak 20

7 język angielski tak 9 jęz. angielski 3

8 tak dyplomowany 24 informatyka 2

9 religia 14 religia 10

10 tak dyplomowany 27

11 tak dyplomowany 19

12 tak 14

13 tak dyplomowany 20

14 tak dyplomowany 10

15 wychowanie fizyczne tak 25

16 tak mianowany 19 religia 2

Lp Staż  pracy 
w latach

Przedmioty 
nauczane

Liczba 
godz .

Kierunek studiów,
specjaliz.

Studia podypl. Kursy 
kwalifik.

Przygotow. 
pedagog.

Stop. awansu 
zawod.

historia, informatyka, 
wiedza o społeczeństwie
zarządzanie w oświacie i 
dydaktyka przedsiębior.

informatyka, 
zarzadzanie w 
oświacie, 
dydaktyka 
przedsiębiorczości

historia i 
społeczeństwo

kształcenie 
zintegrowane  mianowany

naucz. 
zintegrowane 

 kontraktowy

wychowanie fizyczne,
przyroda pzryroda

wdż
przyroda
zaj. sportowe

1
9
1

kształcenie 
zintegrowane,
oligofrenopedagogika

oligofrenopedagog
ika

 mianowany naucz. 
zintegrowane

kształcenie 
zintegrowane, język 
polski

 mianowany jęz. polski
zaj. polonist .

16
2

 mianowany

geografia, przyroda,
informatyka

przyroda, 
matematyka z 
informatyką

 mianowany

kształcenie 
zintegrowane
matematyka, technika,
edukacja dla bezpieczeń.
informatyka

matematyka z 
informatyką

matematyka
technika
informatyka

13
1
2

kształcenie 
zintegrowane,
bibliotekoznawstwo

bibliotekoznawsto
wo, zarządzanie w 
oświacie

świet lica szkolna
godz. z  wychow.
biblioteka

12
1
15

język niemiecki
edukacja wczesnoszkol.

 mianowany jęz. niemiecki
godz. z  wych.

2
1

kształcenie 
zintegrowane,
terapia pedagogiczna

tearapia 
pedagogiczna

naucz. 
zintegrowane
zaj. dyd.-wyrów.

16

2

muzyka, plastyka,
oligofrenopedagogika

oligofrenopedagog
ika

plastyka
muzyka

2
2

 mianowany
wychow. fizyczne
godz. z  wych.
świet lica szkolna

16,5
1
1

religia, terapia 
pedagogiczna, 
kształcenie 
zintegrowane

terapia 
pedagogiczna, 
zarzadzanie w 
oświacie
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GIMNAZJUM

1 tak dyplomowany 32

2 tak dyplomowany 22

3 tak dyplomowany 32

4 język polski, historia historia tak 11 jęz. polski 19

5 język angielski tak 9

6 przyroda tak dyplomowany 24

7 tak dyplomowany 24

8 tak dyplomowany 20

9 pedagogika tak 3 pedagog szkolny 10

10 wychowanie fizyczne tak mianowany 5 12,5

11 tak mianowany 19 religia 8

12 tak dyplomowany 27 technika 2

13 tak 14 jęz. niemiecki 9

chemia, biologia, 
wychowanie do życia w 
rodzinie, zarządzanie w 
oświacie i dydaktyka 
przedsiębior.

biologia, 
zarzadzanie w 
oświacie, 
dydaktyka 
przedsiębiorczości

wychowani
e do zycia 
w rodzinie

biologia
chemia

5
5

historia, informatyka, 
wiedza o społecz. 
Zarządzanie w oświacie i 
dydaktyka przedsiębior.

informatyka, 
zarzadzanie w 
oświacie, 
dydaktyka 
przedsiębiorczości

wiedza o społecz.
historia
informatyka

1,5
8
6

matematyka, fizyka,  
informatyka

fizyka, 
informatyka, 
zarzadzanie w 
oświacie

matematyka
fizyka i 
astronomia
zaj. sportowe

16,5
6

2
 mianowany

 mianowany
jęz. angielski
koło jęz. ang.

18
1

wychowanie fizyczne,
przyroda

wych. fizyczne
zaj. sportowe

7
4

geografia, przyroda,
informatyka

przyroda, 
matematyka z 
informatyką

wiedza o społ.
geografia
wdż

0,5
5,5
1,5

muzyka, plastyka,
oligofrenopedagogika

oligofrenopedagog
ika

plastyka
muzyka

0,5
2,5

 kont raktowy

wych. fizyczne
religia, terapia 
pedagogiczna, 
kształcenie 
zintegrowane

terapia 
peedagogiczna, 
zarzadzanie w 
oświacie

kształcenie 
zintegrowane
matematyka, technika,
edukacja dla bezpieczeń. 
informatyka

matematyka z 
informatyką

 język niemiecki
edukacja wczesnoszkol.

 mianowany



Ocena ustaleń stanu faktycznego

Z załączonych powyżej zestawień wynika, że wszyscy zatrudnieni w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele 

posiadają przygotowanie pedagogiczne. Uwagę audytora zwróciło troje nauczycieli, których wykształcenie 

nie jest zgodne z nauczanymi przedmiotami.

1.   –  wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika, nauczanie początkowe, wychowanie 

przedszkolne), nauczyciel mianowany, staż pracy -33 lata, uczy plastyki (1 godz.) oraz muzyki (1 

godz.) w Szkole Podstawowej w Pichlicach. 

2.  –  wykształcenie wyższe zawodowe (filologia polska, wychowanie przedszkolne), studia 

podyplomowe kształcenie zintegrowane, nauczyciel mianowany, staż pracy 31 lat, ma 2 godziny w 

bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej w Pichlicach. 
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GIMNAZJUM SPECJALNE

1 tak mianowany 19 religia 2

2 tak mianowany 21 5

3 tak kontraktowy 3

4 tak dyplomowany 10

5 tak 31 3

PRZEDSZKO LE

1 tak mianowany 22

2 tak mianowany 25

3 tak mianowany 22

4 język angielski tak 9 język angielski 1

5 tak mianowany 19 religia 1

religia, terapia 
pedagogiczna, 
kształcenie 
zintegrowane

terapia 
peedagogiczna, 
zarzadzanie w 
oświacie

lic. pedagogika 
specjalna, edukacja i 
rehabilitacja osób 
niepełnospraw.

oligofrenoped. z 
rewalidacją osób 
gł. upośl. studia 
podypl. 
Zarządzanie i 
finansowanie w 
oświacie i 
dydaktyka 
przedsiębiorczości

kurs kwalif. 
Zarządzanie 
w oświacie i 
dydaktyce

funkcjonowanie w 
środowisku

mgr sztuki-edukacja 
artystyczna w zakresie 
sztuk plastycznych

olifrenoped. z 
rewalidacją osób 
gł. upośl,

technika
plastyka

6
8

muzyka, plastyka,
oligofrenopedagogika

oligofrenopedagog
ika

technika
muzyka z rytmiką

2
2

kształcenie 
zintegrowane,
oligofrenopedagogika

oligofrenopedagog
ika  mianowany wychow. fizyczne

kształcenie 
zintegrowane

wychow. 
przedszkolne

kształcenie 
zintegrowane

wychow. 
przedszkole

kształcenie 
zintegrowane

wychow. 
przedszkolne

 mianowany
religia, terapia 
pedagogiczna, 
kształcenie 
zintegrowane

terapia 
peedagogiczna, 
zarzadzanie w 
oświacie



3.  –  wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna), nauczyciel 

mianowany, staż pracy 33 lata, uczy techniki (2 godz.) i sztuki (3 godz.) w Szkole Podstawowej w 

Walichnowach. 

Od 1 września 2009 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające szczegółowe kwalifikacje wymagane od 

nauczycieli, a mianowicie 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 2009 r. Nr 50, poz. 400).

Najważniejsze zmiany, które wprowadziło nowe rozporządzenie, to między innymi brak możliwości 

zatrudniania nauczyciela poprzez dokonanie przez dyrektora subiektywnej oceny, że pracownik ukończył 

kierunek studiów zbliżony do nauczanego przedmiotu,

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 r. dotychczas obowiązujące utraciło moc. 

Zmiany wymagań kwalifikacyjnych nie objęły nauczycieli pozostających w stosunku pracy, zatrudnionych 

na podstawie mianowania. Nauczyciele zatrudnieni na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania 

kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów zachowali nabyte uprawnienia do zajmowania 

stanowiska nauczyciela.
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VII REKOMENDACJE

Obecna sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego jest coraz trudniejsza. Państwo nakłada na 

samorząd coraz więcej obowiązków nie refundując wydatków z tym związanych. Jednocześnie dochody 

samorządu nie wzrastają a nawet można rzec, że maleją. Trzeba podkreślić że znaczną część środków 

z budżetu gminy pochłania oświata. Subwencja oświatowa nie wystarcza na ich pokrycie a ciągły wzrost 

wydatków i w tej dziedzinie (choćby podwyżki dla nauczycieli) powoduje, że wydatki w dziale 

801 dochodzą do 51 % wszystkich wydatków Gminy Sokolniki. 

Porównując rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 stwierdzić można, że liczba uczniów będzie maleć, a wraz z 

nią powinna maleć liczba oddziałów. Przy takim założeniu w sytuacji gdy liczba zatrudnionych nauczycieli 

będzie raczej stała to wydatki subwencjonowane w stosunku do subwencji znacznie wzrosną. 

Trudna sytuacja zmusza samorządy do podejmowania działań mających na celu ograniczenie kosztów 

funkcjonowania oświaty. W przedmiotowym zadaniu audytor starał się pokazać odbiorcom sprawozdania 

czynniki mające wpływ na wysokość subwencji a także możliwości wprowadzenia zmian organizacyjnych 

w celu efektywniejszego wykorzystania środków publicznych. Istotne jest by pamiętać, iż zastosowane 

rozwiązania nie przyniosą korzyści w postaci oszczędności z dnia na dzień. Najczęściej jest to proces 

długotrwały, którego efekty widać najwcześniej w następnym roku szkolnym, a i to nie zawsze. 

Poniżej Audytor przygotował analizę możliwych do osiągnięcia oszczędności w Gminie Sokolniki 

w przypadku połączenia oddziałów klas IV –  VI. Na podstawie tak przeprowadzonej analizy zostały 

wystosowane powyższe rekomendacje w zakresie potrzeb i możliwości zmian organizacyjnych 

w funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy Sokolniki.

Rekomendacje Audytora zostały oparte na analizie możliwych do osiągnięcia oszczędności w wydatkach na 

oświatę w Gminie Sokolniki.

Dokonując analizy możliwych oszczędności w oświacie podkreślić należy fakt, że ponad 2/3 wydatków 

ponoszonych w oświacie to wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli. Dlatego szukanie 

oszczędności w oświacie musi wiązać się z restrukturyzacją zatrudnienia. 

Audytor dokonał analizy połączenia klas IV – VI z ZS w Pichlicach z ZS w Walichnowach oraz Klas IV – 

VI w ZS w Ochędzynie z ZS w Sokolnikach

Uzasadnieniem dla przyjęcia takiej koncepcji jest: 
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• mała liczba uczniów w oddziałach w tych szkołach,

• dość wysokie koszty nauczania przypadające na jednego ucznia, w tym najwięcej etatów nauczycieli 

na 1 ucznia, 

• brak możliwości wpływania na liczebność oddziałów,

• położenie szkół – możliwość zapewnienia dowozu uczniów z obwodu Ochędzyn do Walichnowy 

oraz z Pichlic do Sokolnik,

• wykorzystanie zwolnionych budynków na inne cele np. lokale socjalne, 

Na potwierdzenie zasadności tej koncepcji restrukturyzacji oświaty w Sokolnikach przedstawiono sytuację 

jak wyglądałaby organizacja szkoły powstałej po połączeniu dwóch szkół w roku szkolnym 2011/2012 

(na przykładzie zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012) 

Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach klas IV – VI po połączeniu tych szkół kształtowałaby się 

w sposób przedstawiony w poniższej tabeli.

Liczba uczniów w oddziałach klas  IV – VI po połączeniu ZS w Pichlicach i  ZS w Walichnowach 

oraz ZS w Ochędzynie z ZS w Sokolnikach

Z  powyższej  analizy  jednoznacznie  wynika,  że  połączenie  klas  IV  –  VI  ZS  w  Pichlicach  z  ZS 

w Walichnowach jest jak najbardziej możliwe i spowoduje utworzenie tylko po jednym oddziale. Spowoduje 

to, że po połączeniu klas liczba etatów nauczycielskich w jednym oddziale wystarczy do realizacji programu  

nauczania w tych klasach. Zgodnie z zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi liczba godzin nauczania w 

klasach IV – VI w ZS w Pichlicach wynosi 68 godzin (uwzględniono zajęcia obowiązkowe, dodatkowe oraz 

religię) co przy 18 – sto godzinnym wymiarze godzin pracy daje 3,78 etatu nauczycielskiego. Z analizy 

arkusza  organizacyjnego  wynika,  że  w  tych  68  godzinach  –  45  godzin  przypada  dla  nauczyciela 

mianowanego, 13 godzin dla kontraktowego, 10 godzin dla dyplomowanego. Daje to odpowiednio: 2,5 etatu 

dla nauczyciela mianowanego, 0,72 etatu dla kontraktowego oraz 0,56 etatu dla dyplomowanego. Licząc  
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Klasa ZS w Tyblach ZS w Walichowach ZS w Sokolnikach

IV 3 18 (6+12) 32 (12+20)
V 3 23 (11+12) 33 (8+25)
VI 0 18 (8+10) 26 (13+13)



liczbę poszczególnych etatów przez wynagrodzenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów dla wyliczenia  

Metryczki  subwencji  oświatowej  na  2011  rok   można  wyliczyć  koszt  wynagrodzeń  dla  tak  przyjętych  

założeń organizacyjnych w klasach IV – VI ZS w Pichlicach. Z analizy przeprowadzonej przez Audytora  

wynika, że koszt samych wynagrodzeń nauczycielskich wynosi 163.120 zł ( 2,5 etatu x 3.605 zł, 0,72 etatu x 

2.779 zł oraz 0,56 etatu x 4.607 zł) x 12. 

Analiza  kolejnych  roczników  w  ZS  w  Pichlicach  i  w  ZS  w  Walichnowach  daje  również  podstawy 

do  połączenia  oddziałów.  Z  przeprowadzonych  analiz  jednoznacznie  wynika,  że  z  punktu  widzenia  

ekonomicznego  najbardziej  uzasadnionym  krokiem  byłaby  likwidacja  ZS  w  Pichlicach  i  włączenie 

wszystkich oddziałów do ZS w Walichnowach.

Rozważając kwestię połączenia należy jeszcze wziąć pod uwagę dowozy uczniów, odprawy dla zwalnianych 

nauczycieli  a  także możliwości  lokalowe szkoły,  do której  mają  zostać włączone likwidowane oddziały.  

Wydaje się, że zasadniczym kosztem może być koszt dowozu uczniów do szkoły. W przypadku połączenia 

dowozem należałoby objąć 25 uczniów klas IV – VI. Z wyliczeń Urzędu Gminy w Sokolnikach wynika, 

że koszt dowozu wyniósłby ok. 30.000,00 zł. Biorąc pod uwagę koszt wynagrodzeń nauczycieli w Pichlicach 

dla klas IV – VI rzędu 163.120,00 zł oraz kwotę jaką gmina musi przeznaczyć na dowozy uczniów klas  

IV – VI z Pichlic do Walichnów w wyniku tak przeprowadzonej reorganizacji gmina zaoszczędzi kwotę 

ok.  133.000,00  zł.  Idąc  dalej  gdyby podjęte  zostały działania  mające  na  celu  całkowitą  likwidację  ZS 

w Pichlicach i połączenie z ZS w Walichnowach oraz przy założeniu, że po połączeniu powstaną pojedyncze  

oddziały klasowe dla  poszczególnych roczników to na podstawie planu roku 2011 kwotę 741.940,00 zł 

pomniejszoną o wydatki na dowozy dla uczniów, która wyniesie ok. 60.000,00 zł gmina zaoszczędzi kwotę 

ok. 680.000,00 zł. Wyliczenie powyższe uwzględnia całkowitą likwidację placówki w Pichlicach włącznie z 

przedszkolem.  Ponieważ należy przewidzieć 2 oddziały przedszkolne więc kwotę należy pomniejszyć  o 

wynagrodzenia dla nauczycieli w tym oddziele w wysokości 106.000 zł (kwota wynagrodzeń nauczycieli  

przedszkola  w  Pichlicach).  Tak  więc  szacowana  kwota  oszczędności  wyniosłaby  ok.  574.000,00  zł.  

W  sytuacji  gdyby  publiczne  przedszkole  pozostało  oszczędności  byłyby  mniejsze.  Plan  wydatków 

związanych  z  całkowitym  utrzymaniem  przedszkola  na  rok  2011  wynosi  125.288,00  zł.  Biorąc  więc 

powyższe pod uwagę gmina zaoszczędziłaby kwotę ok. 556.650,00 zł.    

Z  przeprowadzonej  analizy  wynika  również,  że  połączenie  klas  IV  –  VI  ZS  w  Ochędzynie  z  ZS  w 

Sokolnikach jest możliwe i spowoduje utworzenie tylko 1 oddziału, jednak z większą liczbą uczniów, co 

zostało przedstawione w tabeli.   Połączenie w tym przypadku również spowoduje  to,  że  liczba etatów 

nauczycielskich w jednym oddziale wystarczy do realizacji programu nauczania  w tych klasach. Zgodnie 

z  zatwierdzonymi  arkuszami  organizacyjnymi  liczba  godzin  nauczania  w  klasach  IV  –  VI  w  ZS 

w Ochędzynie  wynosi  75  godzin  co  przy 18  –  sto  godzinnym wymiarze  godzin  pracy daje  4,16  etatu 

nauczycielskiego. Z analizy arkusza organizacyjnego wynika, że w tych 75 godzinach – 33 godzin przypada 

dla  nauczyciela  mianowanego,  34  godzin  dla  kontraktowego,  8  godzin  dla  dyplomowanego.  Daje  to 

odpowiednio: 1,83 etatu dla nauczyciela mianowanego, 1,89 etatu dla kontraktowego oraz 0,44 etatu dla 
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dyplomowanego.  Licząc liczbę poszczególnych etatów przez wynagrodzenia przyjęte przez Ministerstwo 

Finansów dla wyliczenia Metryczki subwencji oświatowej na 2011 rok można wyliczyć koszt wynagrodzeń 

dla tak przyjętych założeń organizacyjnych w klasach IV – VI ZS w Ochędzynie. Z analizy przeprowadzonej 

przez Audytora wynika,  że koszt  samych wynagrodzeń nauczycielskich wynosi  166.518 zł  (1,83 etatu x 

3.605 zł, 1,89 etatu x 2.779 zł oraz 0,44 etatu x 4.607 zł) x 12. 

Rozważając  kwestię  połączenia  również  należy  wziąć  pod  uwagę  dowozy  uczniów,  odprawy  dla 

zwalnianych nauczycieli a także możliwości lokalowe szkoły, do której mają zostać włączone likwidowane  

oddziały. Wydaje się, że zasadniczym kosztem może być koszt dowozu uczniów do szkoły. W przypadku 

połączenia klas IV – VI z ZS w Ochędzynie z ZS w Sokolnikach dowozem należałoby objąć 33 uczniów klas 

IV – VI. Z wyliczeń Urzędu Gminy w Sokolnikach wynika, że koszt dowozu wyniósłby ok. 20.000.00 zł. W 

przypadku reorganizacji polegającej tylko na połączeniu oddziałów klas IV – VI z ZS w Ochędzynie z ZS w 

Sokolnikach gmina zaoszczędzi kwotę na samych etatach nauczycielskich pomniejszoną o koszt dowozu 

czyli  ok.  146.000,00  zł.  Gdyby  podjęte  zostały  działania  mające  na  celu  całkowitą  likwidację  ZS 

w Ochędzynie i połączenie z ZS w Sokolnikach oraz przy założeniu, że po połączeniu powstaną pojedyncze 

oddziały klasowe dla poszczególnych roczników to w tym przypadku na podstawie planu roku 2011 kwotę 

761.954,00 zł  pomniejszoną o wydatki  na  dowozy dla  uczniów,  która  wyniesie  ok.  30.000,00 zł  gmina 

zaoszczędzi  kwotę  ok.  732.000,00  zł.  Wyliczenie  powyższe  również  uwzględnia  całkowitą  likwidację 

placówki  w  Ochędzynie  włącznie  z  przedszkolem.  Ponieważ  należy  przewidzieć  oddział  przedszkolny 

dodatkowy więc kwotę należy pomniejszyć o wynagrodzenia dla nauczycieli w tym oddziele w wysokości 

110.000  zł  (kwota  wynagrodzeń  nauczycieli  przedszkola  w  Ochędzynie).  Tak  więc  szacowana  kwota 

oszczędności wyniosłaby ok. 623.000,00 zł. W sytuacji gdyby publiczne przedszkole pozostało oszczędności 

byłyby mniejsze. Plan wydatków związanych z utrzymaniem przedszkola na rok 2011 wynosi 136.494,00 zł.  

Biorąc więc powyższe pod uwagę gmina zaoszczędziłaby kwotę ok. 595.460,00 zł.    

Oznacza to, że Gmina Sokolniki w wyniku samego połączenia oddziałów klas IV – VI w ZS w Pichlicach 

z  ZS  w  Walichnowach  oraz  w  ZS  w  Ochędzynie  z  ZS  w  Sokolnikach  rocznie  zaoszczędzi  kwotę  

ok.  279.000,00  zł.  W  przypadku  całkowitej  likwidacji  tych  placówek,  tj.  ZS  w  Pichlicach  oraz  ZS 

w Ochędzynie  i  włączenia  ich odpowiednio do ZS w Walichnowach oraz do ZS w Sokolnikach gmina 

Sokolniki zaoszczędzi kwotę ok. 1.200.000,00 zł. Wyliczenia oparte zostały na danych dotyczących roku 

2011. Należy jednak pamiętać, że koszty utrzymania placówek oświatowych z roku na rok będą droższe,  

dlatego też wskazane jest  podejmowanie  działań,  które w perspektywie długookresowej mogą przynieść 

oszczędności.  Pierwszy  rok  wprowadzanych  zmian  prawdopodobnie  nie  przyniesie  oczekiwanych 

oszczędności,  z  uwagi  na  koszty  dostosowania  placówek  do  większej  liczby  uczniów,  odprawy  dla 

nauczycieli, a także pojawią się problemy z dostosowaniem budynków do innych zadań.

Sporządził: Audytor Wewnętrzny – Agata Karbownik

Sokolniki, 12 grudnia 2011 roku.
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