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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/073 - Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami  
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach. 

Okres objęty kontrolą Od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania 
wcześniejsze związane z zakresem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Violetta Nowak, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli nr LKI/31/2017 z dnia  
5 kwietnia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-
Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Powstańców Warszawy 11 (dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jolanta Nowicka, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika  
w Skarżysku- Kamiennej (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

(dowód: akta kontroli str. 8-9) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 1 

W badanym okresie w Szkole podjęto realizację kształcenia specjalnego dziewięciu uczniów 
z niepełnosprawnościami, na podstawie orzeczeń uprawniających do specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy, zgodnie z art. 71b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty2.  

Dla wszystkich uczniów terminowo opracowano indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne3 (dalej: IPET), w tym dla ośmiu z nich na podstawie prawidłowych orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. wydanych na czas nauki w Szkole. IPET 
sporządzone dla pięciu uczniów nie zostały poprzedzone dokonaniem wielospecjalistycznej 
oceny funkcjonowania uczniów, wymaganej § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych4. 
W odniesieniu do większości (siedmiu) uczniów nie rekomendowano w IPET organizowania 
zajęć rewalidacyjnych, mimo iż realizacja tych zajęć była zalecana w orzeczeniach  
o potrzebie kształcenia specjalnego i wymagana § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym5. Dyrektor Szkoły nie zaplanowała 
w badanym okresie realizacji zajęć rewalidacyjnych dla żadnego ucznia, kierując się 
uzyskaniem od rodziców tych uczniów zgody na rezygnację z ww. wsparcia.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie 
utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki  
w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
3 O których mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty. 
4 Dz. U. z 2014 r. poz. 414; dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
5 Dz. U. poz. 1113; dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
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W badanym okresie zorganizowano w Szkole indywidualne nauczanie dla dwóch uczniów 
objętych kształceniem specjalnym i podejmowano działania by zapewnić integrację tych 
uczniów ze środowiskiem rówieśniczym. W Szkole nie wykorzystano możliwości 
zapewnienia dodatkowego wsparcia dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
poprzez zatrudnienie osoby współorganizującej proces kształcenia specjalnego, co było 
przewidziane § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

Dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami zaplanowano i zrealizowano zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze. Zajęcia te były jednak dla części uczniów realizowane w zbyt 
licznych grupach, a efektywność nie zawsze była poddawana ocenie. W roku szkolnym 
2014/2015 w Szkole nie dokonywano wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów 
wymaganej § 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.  

W statucie Szkoły, obowiązującym do roku szkolnego 2016/2017 nie w pełni prawidłowo 
określono zasady wspierania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
a regulamin rekrutacji do Szkoły na rok 2015/2016 nie uwzględniał preferencji w przyjęciu 
uczniów z niepełnosprawnościami.  

W latach 2015-2016 kwota „należnej” Szkole subwencji na realizację działań związanych  
z kształceniem specjalnym wynosiła odpowiednio 182,5 tys. zł i 126,0 tys. zł. W latach tych 
nie zaplanowano jednak środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży objętej kształceniem specjalnym w Szkole, co 
mogło być jedną z przyczyn nierealizowania części tych zadań. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Określanie form i sposobów wsparcia kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

W Szkole nie opracowano dokumentów zawierających szczegółowe zasady wsparcia 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, które mogłyby wskazywać zasady 
funkcjonowania tego systemu i stanowić informację dla uczniów i rodziców. W statucie 
Szkoły obowiązującym w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 nie określono zadań 
związanych z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami, organizacją zajęć 
dodatkowych dla uczniów, a także form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn 
rozwojowych potrzebne jest wsparcie. 
Od 1 września 2016 r. statut Szkoły został znowelizowany6 m.in. poprzez określenie 
ogólnych zasad realizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla uczniów z niepełnosprawnościami, jednak do końca kwietnia 2017 r. na stronie 
internetowej Szkoły7 udostępniony był nadal niezaktualizowany statut Szkoły. Dyrektor 
Szkoły wyjaśniła: zamieszczenie nieaktualnego statutu Szkoły na ogólnodostępnych 
stronach internetowych jako aktualnie obowiązującego jest przeoczeniem z naszej strony, 
które już naprawiono. 

(dowód: akta kontroli str.14-26, 406) 

Zasady rekrutacji do Szkoły na rok szkolny 2016/2017 uwzględniały preferencje dla uczniów 
niepełnosprawnych, wskazując, że przy równorzędnych wynikach uzyskanych na 
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej, na drugim etapie 
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Ww. zasady 
zapewniały także pierwszeństwo w przyjęciu uczniów niepełnosprawnych w następnym 
etapie rekrutacji. W procesie rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 ww. preferencje nie 
zostały określone. 

(dowód: akta kontroli str.5-9) 

W badanym okresie do szkoły uczęszczało ogółem dziewięciu uczniów  
z niepełnosprawnościami, którzy kształcili się w zawodach: technik hotelarstwa, technik 

                                                      
6 Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły nr 3/2016/2017 z dnia 30 sierpnia 2016 r. 
7 http://www.zseskarzysko.ehost.pl/pliki/pdf/StatutTechnikum, dostęp 21 kwietnia i 5 maja 2017 r. 
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informatyk (po trzech uczniów), technik organizacji reklamy (dwóch uczniów) i technik 
ekonomista (jeden uczeń). Uczniom z niepełnosprawnościami zorganizowano kształcenie 
specjalne w szkole ogólnodostępnej, na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dotyczących IV etapu edukacyjnego8, wydanych przez zespoły orzekające 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej (dalej: PP-P) oraz na 
podstawie zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do realizacji zajęć praktycznych 
w ramach kształcenia w wybranych zawodach. We wszystkich ww. orzeczeniach 
wskazywano szkołę ogólnodostępną jako jedną z najkorzystniejszych form realizacji 
kształcenia tych uczniów. 

W badanym okresie kształceniem specjalnym objęto w Szkole pięciu uczniów realizujących 
to kształcenie z uwagi na niepełnosprawność ruchową9, dwóch uczniów z zespołem 
Aspergera10 (w tym jeden objęty był indywidualnym nauczaniem w Szkole od początku 
realizacji kształcenia), jednego ucznia słabowidzącego oraz jednego ucznia  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi11 (objętego indywidualnym nauczaniem w Szkole12). 

 (dowód: akta kontroli str. 27-39, 338) 

Dla wszystkich uczniów realizujących w badanym okresie kształcenie specjalne 
opracowano IPET w terminach zgodnych z § 5 ust. 5 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2010 r. (pięciu uczniów) i § 6 ust. 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2015 r. (trzech uczniów) na podstawie analizy orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Dokumenty te zostały przedstawione rodzicom uczniów. 
W odniesieniu do jednego ucznia, którego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zostało dostarczone do Szkoły w dniu 27 lutego 2017 r., nie określono daty sporządzenia 
dokumentacji związanej z tworzeniem IPET. Dyrektor szkoły wyjaśniła: IPET został 
sporządzony w wymaganym terminie 30 dni od daty dostarczenia orzeczenia do szkoły,  
tj. 28.03.2017 r. Brak daty na sporządzonych dokumentach ucznia (…) i podpisu Dyrektora 
Szkoły wynika z przeoczenia. W dokumentacji pedagoga szkolnego znajduje się 
potwierdzenie jego udziału w pracach zespołu opracowującego IPET w ww. dniu. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-244, 395, 410) 

Badanie IPET sporządzonych dla dziewięciu uczniów objętych w badanym okresie 
kształceniem specjalnym oraz orzeczeń o potrzebie ww. kształcenia, wydanych przez PP-P 
dla tych uczniów wskazuje, że: 

 w opracowaniu IPET dla wszystkich uczniów brali udział nauczyciele prowadzący  
z nimi zajęcia oraz pedagog szkolny, w pracach ww. Zespołu nie uczestniczyli rodzice 
uczniów i pracownicy poradni PP-P. Jak wyjaśniła pedagog: przy opracowywaniu IPET 
nie korzystaliśmy z pomocy specjalistów, wydawało się że mamy najlepszą wiedzę  
o uczniu; 

 sporządzenie IPET dla pięciu uczniów, tj. dla ucznia, który ukończył Szkołę w roku 
szkolnym 2014/2015 i czterech innych uczniów, którzy ukończyli naukę w szkole  
w roku szkolnym 2015/2016 nie zostało poprzedzone przeprowadzeniem 
wielospecjalistycznej oceny ich funkcjonowania. W odniesieniu do czterech innych 
uczniów objętych kształceniem specjalnym od roku szkolnego 2016/2017 
przeprowadzono wielospecjalistyczną ocenę obejmującą: mocne strony ucznia, 
trudności w zakresie umiejętności szkolnych, umiejętności poznawcze, funkcjonowanie 
emocjonalno-motywacyjne, funkcjonowanie społeczne i dodatkowe informacje i uwagi 
– wszystkie ww. zakresy były poddane analizie zarówno w zakresie rozpoznania jak  
i określenia potrzeb ucznia; 

 IPET dla ucznia klasy pierwszej, został sporządzony tylko na jeden rok szkolny 
(2016/2017), mimo że uczeń ten uzyskał orzeczenie o potrzebie kształcenia 

                                                      
8 W przypadku jednej uczennicy proces kształcenia specjalnego był zorganizowany początkowo (przez pierwsze 
dwa miesiące nauki) na podstawie orzeczenia dotyczącego III etapu edukacyjnego. 
9 W latach szkolnych 2014/2015-2015/2016 po dwóch uczniów z tą niepełnosprawnością (w tym dwóch 
ukończyło Szkołę w roku szkolnym 2015/2016), w roku szkolnym 2016/2017 – trzech uczniów. 
10 W roku szkolnym 2014/2015 jeden uczeń, który ukończył szkołę w tym roku oraz od roku szkolnym 2016/2017 
jeden uczeń z tą niepełnosprawnością. 
11 Uczniowie ukończyli Szkołę w roku szkolnym 2015/2016. 
12 Od 3 listopada 2014 r. do końca roku szkolnego 2014/2015 i od 26 października do 30 kwietnia 2016 r. 
(koniec roku szkolnego 2015/2016 dla uczniów klas maturalnych). 
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specjalnego na cały IV etap edukacyjny. Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że 
opracowano IPET tylko na czas nauki w klasie pierwszej, gdyż rodzice ucznia obawiali 
się, czy zaakceptuje on wybrany zawód (technik informatyk) i pozostanie w Szkole; 

 podstawą do sporządzenia IPET ośmiu uczniów były aktualne orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi IPET został 
opracowany w oparciu o nieaktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
(PPP 0025-110/09) – wydane na III etap edukacyjny; 

 dla wszystkich uczniów określono zakres i sposób dostosowania programu nauczania 
oraz wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy  
o systemie oświaty, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów określonych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2010 r. (pięć IPET) i § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r. (cztery IPET). W żadnym z IPET nie uwzględniono jednak form  
i metod wsparcia, które powinny być udzielane tym uczniom w czasie praktyk 
zawodowych; 

 dla siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym nie zarekomendowano w IPET 
realizacji zajęć rewalidacyjnych zalecanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dla dwóch uczniów zajęcia te zostały zaplanowane zgodnie z zaleceniami 
orzeczeń i § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 
1 pkt 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., nie określono jednak 
wymiaru ww. zajęć; 

 w IPET sporządzonych dla trzech uczniów zaplanowano realizację zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych. Dla innych czterech uczniów nie rekomendowano realizacji tych 
zajęć zalecanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Z wyjaśnień 
Dyrektor Szkoły wynika, że jeden uczniów, którym takich zajęć nie zaplanowano, miał 
możliwość uczęszczania na zorganizowane w Szkole grupowe zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, w odniesieniu do pozostałych uczniów Zespół nie był w stanie określić 
form i częstotliwości wsparcia w tym zakresie, gdyż uczniowie dopiero od 1 września 
2016 r. rozpoczęli naukę w Szkole; 

 w IPET dla wszystkich uczniów określono wymagane zintegrowane działania  
o charakterze rewalidacyjnym, które powinni podejmować nauczyciele i specjaliści, 
prowadzący zajęcia z uczniami z niepełnosprawnymi oraz działania wspierające 
rodziców ucznia zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2, 4 lub § 6 ust. 1 pkt 2, 4 rozporządzeń  
o kształceniu specjalnym z 2010 i 2015 r.; 

 w roku szkolnym 2015/2016 (od 1 stycznia 2016 r.) oraz w roku szkolnym 2016/2017, 
w odniesieniu do kształcenia ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi i ucznia  

z zespołem Aspergera nie planowano wsparcia dodatkowo zatrudnionej osoby,  
o której mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. W IPET 
tych uczniów nie zawarto także informacji dotyczących analizy potrzeb uczniów  
w zakresie ww. wsparcia. Po sporządzeniu IPET rodzice ucznia z zespołem Aspergera 
złożyli rezygnację ze wsparcia dodatkowego nauczyciela. 

 (dowód: akta kontroli str. 78-169, 323, 381, 410, 412) 

Dyrektor Szkoły nie zaplanowała i nie zapewniła realizacji zajęć rewalidacyjnych dla 
żadnego z dziewięciu uczniów objętych kształceniem specjalnym – zajęcia te nie zostały 
przydzielone (w arkuszach organizacyjnych lub aneksach do arkuszy) nauczycielom lub 
specjalistom. 

(dowód: akta kontroli str. 310-322) 

W badanym okresie Szkoła uzyskała od rodziców ośmiu uczniów z niepełnosprawnościami 
objętych kształceniem specjalnym pisemne informacje (oświadczenia) o rezygnacji z udziału 
ich dzieci w zajęciach rewalidacyjnych (mimo że w odniesieniu do siedmiu z tych uczniów 
zajęcia rewalidacyjne nie zostały zaproponowane w IPET). W odniesieniu do jednej 
uczennicy (która rozpoczęła kształcenie w roku szkolnym 2016/2017) taki dokument nie 
został przez rodziców złożony.  
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W Szkole składano ww. rezygnację w następującym trybie: 

 w odniesieniu do pięciu uczniów (którzy rozpoczęli naukę w szkole w latach szkolnych 
2012/2013, 2013/2014) rodzice podpisywali – najpóźniej w dniu sporządzenia IPET – 
opracowany przez Szkołę formularz zawierający następujące oświadczenie: nie 
wyrażam zgody na zorganizowanie zajęć specjalistycznych (rewalidacyjnych) w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla…”. W maju 2015 r. rodzice czterech z nich 
(jeden ukończył Szkołę) ponowne złożyli oświadczenia o rezygnacji z zajęć 
specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 
2015/2016; 

 rodzice trzech uczniów rozpoczynających kształcenie specjalne w roku szkolnym 
2016/2017 składali odręczne oświadczenia o rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych,  
w jednym przypadku ww. pismo zawierało dodatkową informację o korzystaniu przez 
ucznia ze wsparcia poza szkołą; 

 (dowód: akta kontroli str. 55, 56, 62, 85, 121, 122, 144, 151, 188, 225, 237) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: Rodzice i uczniowie nie wyrażali chęci udziału w zajęciach 
rewalidacyjnych. Motywowano to: trudnościami z dojazdem dziecka, dużą ilością czasu 
potrzebną do przygotowania się do zajęć z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, 
udziałem dzieci w zajęciach prowadzonych poza szkołą. Z wyjaśnień pedagoga szkolnego 
wynika, że ww. rezygnacje były składane przez rodziców w jej obecności. 

(dowód: akta kontroli str. 323, 420 424) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 
1. Statut Szkoły obowiązujący w badanym okresie nie był w pełni zgodny z przepisami 
prawa oświatowego, bowiem: 

 statut obowiązujący w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 nie zawierał, 
wynikających z przepisów prawa, zadań oraz form realizacji wsparcia uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, gdyż w dokumencie tym nie 
określono form opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 
lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie oraz zasad organizacji zajęć 
dodatkowych dla uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb 
rozwojowych, co było wymagane § 2 ust. 1 pkt 1, 8 i 9 załącznika 5a do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół13. 

(dowód: akta kontroli str.14) 

 w statucie Szkoły, obowiązującym od 1 września 2016 r. (w § 13 ust. 7 pkt 6) 
określono, że Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mimo że zgodnie z § 6 ust. 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. zespół nauczycieli, wychowawców 
grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, jest 
zobowiązany dokonać co najmniej dwa razy w roku szkolnym okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  
w miarę potrzeb dokonać modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego. 

 (dowód: akta kontroli str.15-26) 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła: błędne zapisy w Statucie Szkoły, opóźnienia we wprowadzaniu 
zmian czy pomyłki słowne (…) są wynikiem mnogości i częstotliwości zmian ustawowych 
prawa oświatowego. Mamy świadomość, że prawo oświatowe, a zwłaszcza statuty szkół 
podlegają i będą podlegać częstym zmianom oraz coraz większemu uszczegółowieniu  
i staramy się za tymi zmianami nadążać. 

(dowód: akta kontroli str. 405) 

                                                      
13 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. W regulaminie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 nie uwzględniono 
preferencji dla uczniów z niepełnosprawnościami. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-13) 

Zgodnie z art. 20f ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty (obowiązującym do 25 stycznia  

2017 r.) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, na drugim 
etapie przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.  
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi 
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. m. in. 
niepełnosprawność kandydata. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła: pomimo braku określenia w organizacji procesu rekrutacji na rok 
szkolny 2015/2016 kryteriów o których mowa w art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty, kryteria te brane były pod uwagę. 

(dowód: akta kontroli str. 406) 

3. W odniesieniu do pięciu uczniów, którzy ukończyli Szkołę w latach szkolnych szkolnym 
2014/2015 i 2015/2016 sporządzono IPET bez wcześniejszego dokonania 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, tj. niezgodnie z § 5 ust. 4 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. 

Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że nie dokonywano wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania tych uczniów w latach poprzedzających rok szkolny 2016/2017 z powodu 
niewłaściwej interpretacji przepisów prawa. 

(dowód: akta kontroli str. 40-154, 409) 

4. Dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi opracowano IPET (i zorganizowano 
kształcenie specjalne w Szkole) na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, dotyczącego poprzedniego etapu edukacyjnego, co było niezgodne z § 5  
ust. 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r., zgodnie z którym program 
opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

IPET dla tego ucznia został sporządzony na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego dotyczącego III etapu edukacyjnego, tj. gimnazjum i zatwierdzony został przez 
Dyrektora Szkoły 30 wrzenia 2012 r. Orzeczenie dotyczące IV etapu edukacyjnego zostało 
wydane przez PP-P w dniu 15 listopada 2012 r. (nie zanotowano daty wpływu ww. 
dokumentu do Szkoły).  

W Szkole nie dokonano modyfikacji IPET po uzyskaniu nowego orzeczenia, mimo 
wskazania w nim przez zespół orzekający PP-P nowych zaleceń w zakresie wsparcia. 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, IPET ucz. (…) został sporządzony w oparciu o orzeczenie na 
niewłaściwy etap edukacyjny, co wynikało z dostarczenia błędnej dokumentacji przez matkę 
ucz. Gdy błąd został zauważony, matka ucz. wykonała badania w Poradni i dostarczyła 
aktualne orzeczenie. Nie opracowano innego zmodyfikowanego IPET dla ucz. ponieważ 
wydawało się nam, że zapisy umieszczone w IPET są właściwe. 

 (dowód: akta kontroli str. 100-133, 411) 

5. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 siedmiu uczniom nie 
rekomendowano i nie zaplanowano w IPET realizacji zajęć rewalidacyjnych, zaleconych  
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. W odniesieniu do sześciu z tych 
uczniów Szkoła uzyskała pisemną rezygnację rodziców z udziału ich dzieci w zajęciach 
specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Rezygnacja ta była 
traktowana przez Szkołę jako uprawniająca do odstąpienia od planowania i organizacji 
zajęć rewalidacyjnych, mimo że zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
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psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach14, 
zajęcia rewalidacyjne nie są zaliczane do zajęć specjalistycznych w ramach tej formy 
wsparcia.  

Zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 1 pkt 
5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., IPET określa zajęcia rewalidacyjne 
oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów. Obowiązek zapewnienia realizacji 
zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, wynika odpowiednio z § 4 ust. 1 pkt 4 i § 5 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzeń.  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, w przypadku pięciu uczniów objętych kształceniem specjalnym 
zrezygnowano z organizacji zajęć rewalidacyjnych ze względu na pełne poszanowanie woli 
rodziców, którzy zdecydowali się na edukację dzieci w placówce ogólnodostępnej, placówce 
kształcenia zawodowego, świadomie rezygnując tym samym z zajęć rewalidacyjnych 
zapewnianych w placówce kształcenia specjalnego. W przypadku dwojga uczniów 
informacja o rezygnacji rodziców z proponowanych form wsparcia została pozyskana zaraz 
po dostarczeniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodziców poinformowano 
wówczas o możliwości organizacji takich zajęć. 

 (dowód: akta kontroli str. 40-244, 419-420) 

NIK zwraca uwagę, że uzyskiwanie przez Szkołę rezygnacji rodziców uczniów 
niepełnosprawnych z obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych oznacza ograniczenie bądź 
uniemożliwienie korzystania z części wsparcia. Procedura składania ww. rezygnacji 
powinna więc obejmować przekazanie przez Szkołę rzetelnej informacji o aktualnych 
potrzebach ucznia w zakresie wsparcia oraz o konsekwencjach tej rezygnacji. 

W Szkole podjęto działania w celu zorganizowania kształcenia specjalnego dziewięciu 
uczniów, tj. wszystkich, którzy przedstawili orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dla wszystkich uczniów zespoły nauczycieli opracowały terminowo IPET, w tym dla ośmiu  
z nich na podstawie aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Większość 
IPET (pięć) nie została poprzedzona dokonaniem wymaganej wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia. W IPET zaplanowano realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
dla uczniów, nie rekomendowano jednak dla większości (siedmiu) uczniów objętych 
kształceniem specjalnym realizacji zajęć rewalidacyjnych zalecanych w orzeczeniach  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor Szkoły nie zaplanowała realizacji tych zajęć 
dla żadnego z uczniów objętych kształceniem specjalnym, kierując się uzyskaną od 
rodziców uczniów rezygnacją z zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. W dokumentach wewnątrzszkolnych obowiązujących w latach szkolnych 
2014/2015 i 2015/2016 nie określono w pełni prawidłowych zasad wspierania kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz preferencji w procesie rekrutacji 
uczniów z niepełnosprawnościami. 

2. Warunki organizacyjne i finansowe do realizacji wsparcia 
kształcenia specjalnego 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 do Szkoły uczęszczało odpowiednio 330, 343  
i 379 uczniów realizujących kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik organizacji 
reklamy, technik ekonomista i technik hotelarstwa. Większość uczniów  
z niepełnosprawnościami uczęszczało do klas o liczebności od 24 do 28 uczniów. W latach 
2014/2015-2016/2017 w Szkole otwierano corocznie tylko jeden oddział, w którym 
kształcono w ww. zawodach, stąd uwzględniając wnioski uczniów z niepełnosprawnościami 
dotyczące profilu kształcenia, do dwóch klas przyjęto po dwóch uczniów  
z niepełnosprawnościami, a jeden uczeń uczęszczał do klasy liczącej 37 osób15. 

(dowód: akta kontroli str. 27-38) 
W badanym okresie dane wprowadzone przez Szkołę do Systemu Informacji Oświatowej 
dotyczące liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

                                                      
14 Dz. U. poz. 532; dalej: rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
15 Uczeń ten został objęty kształceniem specjalnym po ukończeniu klasy pierwszej. 

Uwagi dotyczące 
badanej 

działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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oraz rodzaju niepełnosprawności będącej podstawą wydania ww. orzeczenia były zgodne  
z posiadaną przez Szkołę dokumentacją.  

 (dowód: akta kontroli str. 170-194) 
W Szkole organizowano zajęcia lekcyjne (w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami)  
z wykorzystaniem sal lekcyjnych (położonych na trzech kondygnacjach budynku) oraz sali 
gimnastycznej. Ponadto uczniowie mogli korzystać z biblioteki szkolnej i czytelni 
multimedialnej oraz gabinetu profilaktyki medycznej. Indywidualne nauczanie było 
realizowane w odrębnym pomieszczeniu. Szkoła nie była przystosowana do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Dyrektor Szkoły wyjaśniła: szkoła nie jest 
przystosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ponieważ dotychczas nie mieliśmy 
takich kandydatów do szkoły. 

(dowód: akta kontroli str. 348, 424) 
W latach 2014/2015-2016/2017 w Szkole było zatrudnionych odpowiednio 42, 36, 34 
nauczycieli, w ramach od 32 do 37 etatów, w tym zatrudniono (w pełnym wymiarze godzin) 
pedagoga szkolnego o kwalifikacjach zgodnych z § 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 
nauczycieli16. Pensum pedagoga wynosiło 25 godzin tygodniowo i było zgodne  
z § 1 uchwały 402/LVI/2010 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 września 2010 r.17  
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół 
niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasady zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Skarżyski.  
W Szkole nie zatrudniono innych specjalistów (np. logopedy) i tylko jeden nauczyciel 
posiadał dodatkowe kwalifikacje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, tj. ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki18. Zdaniem 
Dyrektor Szkoły, głównym zadaniem placówki było kształcenie zawodowe młodzieży, ale 
nauczyciele poświęcają dużo czasu na indywidualne dokształcanie, by zapewnić dobry 
poziom kształcenia specjalnego 

 (dowód: akta kontroli str. 329-330,424) 

W opracowanym w Szkole wieloletnim planie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli 
(na lata 2014-2018) nie uwzględniono szkoleń dotyczących realizacji kształcenia uczniów  
z niepełnosprawnościami, realizacji edukacji włączającej czy dostosowania wymagań 
edukacyjnych do możliwości edukacyjnych i rozwojowych uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego. Po przyjęciu do Szkoły ucznia z zespołem 
Aspergera zaplanowano realizację warsztatów/szkolenia w zakresie pracy z uczniami z taką 
niepełnosprawnością, szkolenie to jednak nie zostało zrealizowane. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła: w szkolnym planie doskonalenia nauczycieli nie uwzględniono 
szkoleń dotyczących realizacji nauczania uczniów z niepełnosprawnością, ponieważ 
uczniowie wymagający kształcenia specjalnego wykazują takie typy niepełnosprawności, że 
nauczyciele wchodzący w skład zespołu uczącego mogą realizować proces dydaktyczny wg 
posiadanych kwalifikacji i samodoskonalenia wynikającego z pojawiających się potrzeb. (…) 
nauczyciele wchodzący w skład zespołu uczącego czuli się odpowiednio przygotowani do 
pracy z uczniem (…) i nie zgłaszali potrzeby uczestnictwa w szkoleniach w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 398-401, 423, 425) 
W planie wydatków finansowych (oraz w zmianach do tych planów) Szkoły na 2015, 2016  
i 2017 rok nie uwzględniono wyodrębnienia wydatków związanych z realizacją kształcenia 
specjalnego uczniów Szkoły, tj. w planie finansowym Szkoły nie utworzono rozdziału 80150 
realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 

                                                      
16 Dz. U z 2015 r., poz. 1264. 
17 Po zmianie uchwała 324/XLIV/2013 Rady Powiatu Skarżyskiego. 
18 Kurs taki ukończyła także osoba zatrudniona na stanowisku Sekretarza Szkoły. 
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liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. W badanym 
okresie w Szkole były ponoszone wydatki związane z realizacją kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 384-394) 
Organ prowadzący prowadził działania mające na celu monitorowanie potrzeb Szkoły  
w zakresie środków niezbędnych dla właściwej realizacji wsparcia kształcenia specjalnego 
uczniów. Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej 
skierował 16 marca 2015 r. pismo (nr EK.3026.9.2015) zobowiązujące Dyrektora Szkoły do 
przygotowana informacji na temat ponoszonych i planowanych do poniesienia przez Szkołę 
kosztów organizacji zajęć z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy, dla których został opracowany IPET.  
Dyrektor Szkoły w odpowiedzi na ww. pismo poinformowała, iż Szkoła nie ponosi wydatków 
na cele związane z realizacją kształcenia specjalnego uczniów, a zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze zorganizowane dla tych uczniów były realizowane na podstawie art. 42 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Informacja taka została 
przekazana do organu prowadzącego, mimo że na podstawie aneksu  
nr 6/2014/2015 przydzielono uczennicy objętej kształceniem specjalnym 12 godzin 
nauczania indywidualnego, które były realizowane przez nauczycieli w ramach płatnych 
godzin. Z wyjaśnień złożonych w tej sprawie przez Dyrektora Szkoły wynikało, że 
indywidualne nauczanie tej uczennicy pomyłkowo nie zostało zaklasyfikowane jako wydatek 
związany z kształceniem specjalnym, gdyż także inni uczniowie byli objęci tą formą 
kształcenia. 

(dowód: akta kontroli str. 255-262, 359-360, 420) 
W latach 2015-2016 księgowość szkoły była prowadzona przez pracowników Starostwa 
Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej w ramach wspólnej obsługi szkół i placówek 
oświatowych, dla których Powiat Skarżyski jest organem prowadzącym, od 1 stycznia 2017 
r. Szkoła prowadzi samodzielnie obsługę finansową realizowanych zadań19. 
Wysokość kwot wynikających z subwencji oświatowej „należnej Szkole” z tytułu realizacji 
kształcenia specjalnego uczniów wynosiła w 2015 r. i 2016 r. odpowiednio 182,5 tys. zł  
i 126,0 tys. zł20. 

(dowód: akta kontroli str.361-363, 258) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość: Dyrektor Szkoły nie podjęła w latach 2015-2017 wymaganych 
działań w celu zaplanowania środków zapewniających wykonanie obowiązku wynikającego 
z art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, związanego z realizacją zaleceń 
zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. Ponadto  
od 1 stycznia 2017 r. wydatki związane z kształceniem specjalnym były w Szkole 
niewłaściwie ewidencjonowane w rozdziale 80130 Szkolnictwo zawodowe. 

Dyrektor Szkoły zatwierdziła plany finansowe na 2015 r., 2016 r. i 2017 r., w których nie 
zostały zaplanowane środki w rozdziale 80150 realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych, mimo że w 2015 r. objęto kształceniem specjalnym pięciu uczniów, 
w 2016 r. i 2017 r. po czterech uczniów, dla których Szkoła była zobowiązana zorganizować 
zajęcia rewalidacyjne i inne formy wsparcia, zgodnie z zaleceniami orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego. W tym okresie realizowano nauczanie indywidualne dla dwóch 
uczniów objętych kształceniem specjalnym, tj. w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 
realizowano 12 godzin nauczania indywidualnego dla ucznia z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, a w roku szkolnym 2016/2017 – 12 godzin innego ucznia  
z niepełnosprawnością oraz (od 13 lutego 2017 r.) 2 godziny tygodniowo zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

                                                      
19 Na mocy uchwały nr 54/119/2016 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie 
prowadzenia od 1 stycznia 2017 r. obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i placówek 
oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski. 
20 Dane zostały sporządzone w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie metryczki 
subwencji oświatowej oraz załączników do ww. metryczek, tj. kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji 
ogólnej na realizacje zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  
i młodzieży na 2015 i 2016 r.  
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Od 1 stycznia 2017 r., tj. od czasu, gdy Szkole powierzono prowadzenie obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej, wydatki ponoszone na kształcenie specjalne, 
związane z organizacją indywidualnego nauczania ucznia objętego kształceniem 
specjalnym21 były ewidencjonowane w rozdziale 80130 Szkolnictwo zawodowe, mimo że 
zgodnie załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z 2 marca 2010 r.  
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych22, wydatki związane z realizacją zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych  
i szkołach zawodowych powinny być ewidencjonowane w rozdziale 80150.  

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kierownik 
jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej 
tej jednostki. Dyrektor Szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły 
lub placówki zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za 
ich prawidłowe wykorzystanie (art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła: wydatki związane z realizacją kształcenia specjalnego uczniów, 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach były uwzględniane w wydatkach 
klasyfikowanych do poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczącej 
działalności szkoły, tj. 80130 (…) Od 1 stycznia 2017 r. były także błędnie 
ewidencjonowane. W związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków związanych  
z kształceniem specjalnym uczniów zostaną dokonane konieczne zmiany w planie 
finansowym szkoły na rok 2017. Po zatwierdzeniu zmian przez zarząd Powiatu 
Skarżyskiego zostaną przeksięgowane dokonane wydatki od początku 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 249-255, 312-315, 384-394, 420-421) 

Zdaniem NIK, zapewnienie w większym zakresie szkoleń dla nauczycieli prowadzących 
zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych przyczyniłoby się do prawidłowej 
i efektywnej realizacji procesu wsparcia tych uczniów.  

W badanym okresie w Szkole stworzono warunki organizacyjne do realizacji kształcenia 
specjalnego uczniów, nie prowadzono jednak działań mających na celu zapewnienie 
wsparcia nauczycieli w realizacji tych zadań np. poprzez zapewnienie możliwości udziału  
w szkoleniach. W latach 2015-2017 nie zaplanowano środków na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży objętej 
kształceniem specjalnym w Szkole, co mogło być jedną z przyczyn nierealizowania tych 
zadań.  

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego 

W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 w odniesieniu do dwóch uczniów, których stan 
zdrowia utrudniał lub uniemożliwiał uczęszczanie do Szkoły, realizowano indywidualne 
nauczanie, a tygodniowy wymiar ww. formy kształcenia (12 godzin) oraz sposób jego 
realizacji (w ciągu czterech lub pięciu dni) był zgodny z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci  
i młodzieży23.  
Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizujący kształcenie w latach 
2014/20152015/2016 uczestniczył w wybranych zajęciach z klasą (zajęcia religii, godziny 
wychowawczej). Inny uczeń, który rozpoczął edukację w roku szkolnym 2016/2017 nie 
uczestniczył w zajęciach z klasą, mimo że zalecenia orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wskazywały na konieczność organizacji takich zajęć. Z wyjaśnień złożonych 
przez Dyrektora Szkoły oraz wychowawcę klasy, wynikało, że rodzice tego ucznia nie 

                                                      
21 Wydatki z realizacją ww. zadań wyniosły do końca kwietnia 2017 r. ok. 6,5 tys. zł. 
22 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
23 Dz. U. poz. 1157; dalej rozporządzenie o indywidualnym nauczaniu. 
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wyrazili zgody na taką organizację nauczania, która umożliwiłaby realizację części zajęć  
z klasą. Uczeń ten uczestniczył w wycieczce i innych spotkaniach klasowych. 

 (dowód: akta kontroli str.125-127, 240-244, 251-270, 319 ) 
W badanym okresie uczniom objętym kształceniem specjalnym nie zaplanowano ani nie 
zrealizowano w Szkole obowiązkowych zajęć rewalidacyjnych. 

W latach szkolnych 2014/2015 w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zorganizowano dla wszystkich uczniów objętych kształceniem specjalnym zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego (dwóch uczniów) matematyki (pięciu 
uczniów) i języka angielskiego (jeden uczeń), a w roku szkolnym 2015/2016 z matematyki 
dla czterech uczniów – zajęcia te były zaplanowane w IPET. Realizację ich powierzono 
nauczycielom w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela24.  

Od 13 lutego 2017 r. zorganizowano dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki (jako płatną godzinę nadliczbową nauczyciela). 
Ponadto zorganizowano dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym zajęcia 
„dydaktyczno-wyrównawcze” z realizowanego od 1 września 2016 r. przedmiotu 
zawodowego (urządzenia techniki komputerowej). W Szkole nie wykorzystano możliwości 
wnioskowania do organu prowadzącego o zwiększenie liczby godzin realizacji podstawy 
programowej dla tego ucznia, która zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia  
o indywidualnym nauczaniu mogła wynosić do 16 godzin tygodniowo. Jak wynika z analizy 
zapisów w dzienniku nauczania indywidualnego, godzina ta była wykorzystywana do 
poszerzenia czasu realizacji obowiązkowego programu klasy pierwszej z tego przedmiotu. 
Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET 
wskazywały, że uczeń ten powinien mieć zaplanowane zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
z matematyki. Dyrektor Szkoły wyjaśniła: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
z przedmiotu urządzenia techniki komputerowej zostały przydzielone uczniowi (…) zamiast 
zajęć z matematyki na prośbę matki. W dokumentacji kształcenia specjalnego tego ucznia 
znajduje się odnośne oświadczenie matki ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 271-312, 238, 420) 
Szkoła nie wykorzystała możliwości zapewnienia dodatkowego wsparcia dla ucznia 
realizującego kształcenie specjalne z uwagi na niepełnosprawności sprzężone. Uczniowi 
temu (realizującemu w ww. okresie także indywidualne nauczanie i uczestniczącemu  
w wybranych zajęciach lekcyjnych z klasą) nie zapewniono od 1 stycznia 2016 r. do końca 
nauki w Szkole, tj. do 30 kwietnia 2016 r. wsparcia nauczyciela posiadającego kwalifikacje 
w zakresie pedagogiki specjalnej lub innego specjalisty w celu współorganizowania procesu 
kształcenia z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, mimo że zgodnie 
z § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. istniała możliwość 
zatrudnienia dodatkowej osoby. Dyrektor Szkoły wyjaśniła: nie zapewniono dodatkowego 
nauczyciela do współorganizowania procesu wsparcia ponieważ uczennica realizowała 
nauczanie indywidualne i otrzymywała wsparcie nauczycieli prowadzących zajęcia. 
Pozytywnym zjawiskiem był jej dobry kontakt z rówieśnikami z klasy, którzy pomagali 
uczennicy zarówno w szkole jak i podczas praktyk. 

 (dowód: akta kontroli str. 100-133, 411) 

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

1. W roku szkolnym 2016/2017 dla jednego ucznia objętego kształceniem specjalnym nie 
realizowano zajęć rewalidacyjnych wymaganych przepisami oświatowymi, mimo że rodzice 
tego ucznia nie złożyli rezygnacji z realizacji tych zajęć. 

Zgodnie wymaganiami pkt 1 ppkt 2 lit. b i pkt 11 ppkt 2 lit. b załącznika nr 8 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania  
w szkołach publicznych minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych realizujących kształcenie specjalne w oddziale ogólnodostępnym  

                                                      
24 Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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w technikum wynosi 240 godzin na ucznia, a tygodniowy wymiar tych zajęć – 2 godziny 
tygodniowo.  

Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że nie realizowano zajęć rewalidacyjnych, gdyż 
sugerowano się brakiem zgody na organizację tych zajęć, wyrażonym ustnie przez rodzica 
ucznia po dostarczeniu do Szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 155-176, 412, 420) 

2. W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego  
i matematyki zorganizowano dla dwóch uczniów objętych kształceniem specjalnym  
w grupach liczących od 11 do 22 uczniów, mimo że zgodnie z § 10 rozporządzenia  
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej liczba uczestników tych zajęć nie może 
przekraczać 8. 

Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że w ramach organizacji zajęć dodatkowych dla 
uczniów, realizowanych przez nauczycieli w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta 

Nauczyciela, nie stosowano w Szkole ograniczenia liczebności grup. 

(dowód: akta kontroli str.271-311, 422) 

NIK zwraca uwagę, że zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zgodnie z rozporządzeniem  
o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powinny być organizowane dla uczniów mających 
trudności w nauce – nie powinny służyć do poszerzenia zakresu godzinowego realizacji 
programu indywidualnego nauczania określonego w § 9 rozporządzenia o indywidualnym 
nauczaniu.  

 

W badanym okresie w Szkole zorganizowano indywidualne nauczanie dwóch uczniów 
objętych kształceniem specjalnym, zrealizowano także zaplanowane zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze. Zajęcia te były jednak dla części uczniów realizowane w zbyt licznych 
grupach. Szkoła nie wykorzystała możliwości zapewnienia dodatkowego wsparcia, 
przewidzianego w § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. dla ucznia  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nie realizowano także dla ucznia  
z niepełnosprawnością zajęć rewalidacyjnych zalecanych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

4. Nadzór, monitorowanie i ewaluacja procesu wspierania 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W roku szkolnym 2014/201525 nie sporządzono okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania wszystkich (pięciu) uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
wymaganej § 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.  
W roku szkolnym 2015/2016 Zespół opracowujący IPET dwukrotnie dokonał ww. oceny  
w odniesieniu do wszystkich uczniów realizujących kształcenie specjalne, zgodnie  
z wymogiem określonym w § 6 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.  
W ramach tej oceny przeprowadzono m.in. analizę funkcjonowania w szkole uczniów 
objętych kształceniem specjalnym  (w tym w integracji ze środowiskiem rówieśniczym) oraz 
osiągnięć i trudności w realizacji programu nauczania w kontekście możliwości ukończenia 
przez nich szkoły i przygotowania do egzaminów zewnętrznych. W ramach oceny 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w ww. roku szkolnym dla 
czterech uczniów kończących szkołę, nie poddawano analizie realizacji zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych z matematyki26. Analiza dokumentacji ww. zajęć wskazuje, że nie 
korzystała z nich większość uczniów, dla których zostały zorganizowane (80% zajęć odbyło 
się bez udziału uczniów lub uczestniczył w nich najwyżej jeden uczeń z czterech objętych 
tym wsparciem). Dyrektor Szkoły wyjaśniła: efektywność zajęć dydaktyczno-

                                                      
25 Także w poprzednich latach szkolnych (2012/2013 i 2013/2014) nie dokonywano w Szkole 
wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym w roku szkolnym 
2014/2015. 
26 Dla wszystkich uczniów (o różnych niepełnosprawnościach) objętych kształceniem specjalnym zorganizowano 
ww. zajęcia w jednej grupie. 
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wyrównawczych z matematyki została najpełniej zweryfikowana uzyskaniem przez uczniów 
pozytywnych ocen z przedmiotu, co umożliwiło im ukończenie szkoły. (…) Połączenie  
w jednej grupie uczniów w normie intelektualnej i uczennicy z niepełnosprawnością 
intelektualną stwarzało możliwość zapewnienia wszystkim tym uczniom odpowiedniego 
wsparcia. (…) Zarówno wychowawca klasy jak i nauczyciele uczący indywidualnie 
pochodzili do tego problemu i dostosowywali wymagania do poziomu i sprawności 
intelektualnej uczniów. Nikt nie zgłaszał problemów i zastrzeżeń. 
Do kwietnia 2017 r. nie sporządzono wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów, 
którzy rozpoczęli kształcenie specjalne od września 2016 r.27 Dyrektor Szkoły zapewniła, że 
ocena taka zostanie dokonana pod koniec roku szkolnego, co umożliwi bardziej dogłębną 
diagnozę funkcjonowania uczniów.  

W wyniku dokonanych w roku szkolnym 2015/2016 wielospecjalistycznych ocen 
funkcjonowania uczniów nie wprowadzano modyfikacji do IPET, nie wskazywano zaleceń, 
czy też obszarów, które poddane zostaną intensywniejszym oddziaływaniom w zakresie 
wsparcia. Mimo nieformułowania takich wniosków przez Zespół, Dyrektor Szkoły w roku 
szkolnym 2016/2017 poszerzyła zakres wsparcia udzielanego w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. W drugim semestrze ww. roku zostały zaplanowane 
dodatkowe formy wsparcia (opisane w obszarze 3 wystąpienia pokontrolnego). Jak 
wyjaśniła Dyrektor Szkoły zgodnie z wolą rodzica ucznia (...) została dokonana ustna 
modyfikacja IPET. Pisemna wersja zostanie zmodyfikowana jak najszybciej.  

(dowód: akta kontroli str. 40-244, 271-314, 411-412, 422) 
W badanym okresie Dyrektor Szkoły nie obejmowała szczegółowym nadzorem 
pedagogicznym zagadnień dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz kształcenia specjalnego oraz nie monitorowała realizacji wsparcia tego procesu. Nie 
objęto nadzorem pracy zespołów opracowujących IPET-y i dokonujących 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów w Szkole, nie dokonywano także,  
w ramach nadzoru, analizy realizacji dostosowania wymagań edukacyjnych uczniów do 
zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebnie kształcenia specjalnego. Z wyjaśnień 
Dyrektora Szkoły wynikało, że tematyka realizacji kształcenia specjalnego podlegała 
nadzorowi przy okazji kontroli dokumentacji pracy nauczycieli i wychowawców, zaś  
w następnych planach nadzoru zagadnienia te zostaną szerzej zaplanowane. 
Zagadnienia związane z realizacją w Szkole kształcenia specjalnego nie były w okresie 
objętym kontrolą przedmiotem ewaluacji wewnętrznej ani zewnętrznej. 

W badanym okresie pięciu uczniów z niepełnosprawnościami ukończyło Szkołę i przystąpiło 
do egzaminów zewnętrznych, jeden z tych uczniów zdał egzamin maturalny oraz egzamin 
potwierdzający kwalifikacje zawodowe.  

(dowód: akta kontroli str. 39, 426) 
Szkoła podjęła współpracę z następującymi instytucjami: PP-P, Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym 
w Skarżysku-Kamiennej. Szkoła nie nawiązała współpracy z placówkami specjalnymi,  
z ośrodkami kształcenia nauczycieli, a także z bibliotekami pedagogicznymi. Z wyjaśnień 
Dyrektora Szkoły wynika, że formy dotychczas podejmowanej współpracy uznawano za 
wystarczające i pomocne, ale w najbliższym czasie zostanie zaplanowane współdziałanie 
także z innymi podmiotami.  

(dowód: akta kontroli str. 331-337, 426) 
Z wyjaśnień uzyskanych od czterech nauczycieli, którzy realizowali największą liczbę zajęć 
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynika, że efektywność 
podejmowanych działań w zakresie realizacji kształcenia specjalnego zależała w dużej 
mierze od liczebności grup klasowych, w których je realizowano i wymagała dużego 
zaangażowania nauczycieli, w tym w zakresie samokształcenia. Dwóch nauczycieli 
przedmiotów zawodowych wyjaśniło, że aby proces kształcenia zawodowego tych uczniów 
był możliwy do zrealizowania podejmowali dodatkowe działania, mające na celu  
np. dostosowanie stanowiska pracy (także dla ucznia objętego indywidualnym 
nauczaniem), organizację praktyki zawodowej (realizacja tych zajęć była możliwa dzięki 

                                                      
27 Dwóch innych rozpoczęło realizację kształcenia specjalnego od stycznia i lutego 2017 r. 
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pomocy jakiej udzieliły uczennicy koleżanki z klasy). Nauczyciele zwrócili uwagę, że często 
z orzeczeń nie wynika jakie mogą być przyczyny kłopotów z realizacją programu nauczania 
uczniów z niepełnosprawnościami. Zdaniem wszystkich nauczycieli uczniowie  
z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w zajęciach z całą klasą, a z uczniami tymi 
mogą być takie same problemy w zakresie dyscypliny szkolnej jak z ich pełnosprawnymi 
kolegami. Trzech nauczycieli uznało, że w Szkole premiuje się głównie nauczycieli, których 
uczniowie odnoszą sukcesy (w konkursach, olimpiadach), stąd nie otrzymywali nagród za 
pracę z uczniami z niepełnosprawnościami. Jeden z nauczycieli (wychowawca) wskazał, że 
otrzymywał pochwały od dyrekcji Szkoły za właściwe prowadzenie edukacji dziecka  
z niepełnosprawnością, a dodatkowo praca ta dała mu dużo satysfakcji zawodowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 317-324) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niedokonywaniu wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania uczniów z uwzględnieniem efektywności udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do pięciu uczniów objętych kształceniem 
specjalnym w 2014/2015, a oceny dokonywane w roku szkolnym 2015/2016 (na początku 
pierwszego i drugiego semestru) w odniesieniu do czterech z ww. uczniów nie uwzględniały 
w pełni oceny efektywności zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zgodnie z § 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. zespół opracowujący IPET powinien 
odpowiednio co najmniej raz w roku lub dwa razy w roku dokonać okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, uwzględniając ocenę 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w miarę potrzeb dokonać 
modyfikacji programu. 

(dowód: akta kontroli str. 40-154, 395) 
Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynika, że nie dokonywano tej oceny z powodu niewłaściwej 
interpretacji obowiązujących przepisów prawa, a efektywność zastosowanych form wsparcia 
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej można ocenić pozytywnie, gdyż 
uczniowie ukończyli szkołę. 

(dowód: akta kontroli str. 410, 422) 
W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole nie dokonywano, wymaganej przepisami, 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów z uwzględnieniem efektywności 
podejmowanych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniom objętym kształceniem specjalnym. W następnych latach oceny te były dokonywane 
nie uwzględniały jednak w pełni oceny efektywności udzielonego wsparcia. W Szkole 
podejmowano działania w celu dostosowania form wsparcia do potrzeb edukacyjnych 
uczniów. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli28, wnosi o: 

1. Zapewnienie uczniom objętym kształceniem specjalnym realizacji zajęć 
rewalidacyjnych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, zgodnie § 5 ust. 1 pkt 1 i 4 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. oraz organizacji zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych zgodnie z § 10 rozporządzenia o pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

2. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów, z uwzględnieniem 
efektywności podejmowanych działań wspierających uczniów objętych kształceniem 
specjalnym. 

                                                      
28 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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3. Sporządzanie IPET na podstawie aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczniów. 

4. Uwzględnienie w statucie Szkoły prawidłowych zasad udzielania wsparcia uczniom  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

5. Rzetelne planowanie środków na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 
zawodowych.  

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK  
w Kielcach. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Kielce, dnia      czerwca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Violetta Nowak 
Dyrektor 

Grzegorz Walendzik Główny specjalista kp. 
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