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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 przedmiotem kontroli. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Krzysztof Kopeć, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKI/30/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Zespół Szkół w Łagowie (dalej: Szkoła lub GZS), ul. Zapłotnia 1, 26-025 Łagów. 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Nawrocki, Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie (dalej: Dyrektor).  
 (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W badanym okresie w Szkole podjęto realizację kształcenia specjalnego wszystkich 
33 uczniów z niepełnosprawnościami, których rodzice przedstawili prawidłowe orzeczenia 
uprawniające 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.  

Ośmiu uczniom objętym kształceniem specjalnym (25%) nie zapewniono jednak realizacji 
wszystkich form wsparcia wymaganych § 4 ust. 1 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 integracyjnych3 i § 5 
ust. 1 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 
społecznym4.  

Realizacja kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w GZS odbywała się, 
poza jednym wyjątkiem, na podstawie zaleceń zawartych w aktualnych orzeczeniach  
o potrzebie kształcenia specjalnego wykorzystanych w opracowanych indywidualnych 
programach edukacyjno-terapeutycznych (dalej: IPET). W jednym przypadku w roku 
szkolnym 2016/2017 nie zapewniono właściwego wsparcia dla ucznia, który otrzymał nowe 
orzeczenie, gdyż nie dokonano aktualizacji form wsparcia zaplanowanych w IPET. Dla 
większości uczniów objętych kształceniem specjalnym (28) opracowanie tych dokumentów 
nie zostało poprzedzone przeprowadzeniem wielospecjalistycznej oceny ich funkcjonowania, 
co było niezgodne z § 5 ust. 4 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 4 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. Ponadto Dyrektor nie zapewnił rodzicom 
uczniów z niepełnosprawnościami możliwości udziału w opracowaniu IPET oraz dokonywaniu 
oceny realizacji zaplanowanego tam 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 Dz. U. z 2014 r. poz. 414; dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
4 Dz. U. poz. 1113; dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

Ocena ogólna 



 
 

3 

 

W okresie objętym kontrolą w Szkole zapewniono odpowiednie warunki lokalowe  
i organizacyjne do realizacji procesu kształcenia specjalnego. Uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych zapewniono właściwą opiekę świetlicową i dostęp do profilaktycznej 
opieki medycznej.  

Wszystkim uczniom realizującym kształcenie specjalne zaplanowano i zrealizowano zajęcia 
rewalidacyjne w wymiarze zgodnym z przepisami, jednak Szkoła nie zawsze mogła zapewnić 
specjalistów, posiadających odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia, co było powodem 
powierzenia innym osobom zajęć realizowanych dla czterech uczniów, a w odniesieniu do 
dwóch innych uczniów rezygnacji z zaleconego zakresu wsparcia. W efekcie uczniom tym nie 
zapewniono pełnej realizacji zaleceń sformułowanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W Szkole podejmowano działania w celu zapewnienia integracji uczniów ze 
środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi, jednak w odniesieniu do 
dwóch uczniów realizujących nauczanie indywidualne nie realizowano zaleceń zawartych  
w orzeczeniach dotyczących tego zakresu. 

Dyrektor powierzył prowadzenie części zajęć rewalidacyjnych nauczycielom na podstawie  

art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela5, zamiast na 

podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, tj. w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin. Ponadto w odniesieniu do większości uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
którzy w badanym okresie zakończyli etap edukacyjny nie zrealizowano wymaganego 
przepisami minimalnego wymiaru zajęć rewalidacyjnych. 

Rada pedagogiczna szkoły podstawowej podjęła decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego 
dla jednego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, bez 
uzyskania pozytywnej opinii zespołu opracowującego IPET, wymaganej § 5 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych6.  

W GZS nie dokonywano okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów 
objętych kształceniem specjalnym, z uwzględnieniem efektywności podejmowanych działań 
wspierających, co było niezgodne z § 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2010 r. oraz § 6 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. Nie formułowano 
wniosków i zaleceń dotyczących modyfikacji wsparcia, nie dokonywano także aktualizacji  
i modyfikacji IPET uczniów, którzy uzyskali kolejne orzeczenia dotyczące kształcenia 
specjalnego.  

W dokumentach wewnątrzszkolnych (udostępnionych tylko w bibliotece szkolnej) prawidłowo 
określono zasady wspierania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Dyrektor Szkoły organizował szkolenia dla nauczycieli realizujących kształcenie specjalne,  
a proces kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami objął nadzorem pedagogicznym. 
Działania te nie były jednak w pełni wystarczające, na co wskazują stwierdzone w toku 
kontroli nieprawidłowości związane z realizacją kształcenia specjalnego. 

W 2015 r. i 2016 r. na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przeznaczono w Szkole 
odpowiednio 406.455,34 zł i 701.355,98 zł. 

W 2016 r. nierzetelnie wprowadzono dane dotyczące jednego ucznia niepełnosprawnego do 
Systemu Informacji Oświatowej (SIO), co spowodowało zaniżenie o ok. 35 tys. zł części 
oświatowej subwencji ogólnej przekazanej organowi prowadzącemu. 
 

 
  

                                                      
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
6 Dz. U. poz. 204, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Określenie form i sposobów wsparcia kształcenia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

GZS został utworzony w 2004 r.7, w skład którego obecnie wchodzą: Publiczne Przedszkole 
w Łagowie, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Łagowie (dalej: szkoła 
podstawowa), Publiczne Gimnazjum w Łagowie (dalej: gimnazjum), Szkoła Filialna 
w Lechówku, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie (dalej: zasadnicza szkoła zawodowa).  
Kontrolą w zakresie organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami 
objęto szkołę podstawową, gimnazjum i zasadniczą szkołę zawodową.  

(dowód: akta kontroli str. 448- 449, 876) 

W dokumentach wewnątrzszkolnych obowiązujących w kontrolowanym okresie określono 
w sposób prawidłowy i spójny zasady wspierania kształcenia specjalnego uczniów, zgodnie 
z wymogami § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 1 i § 2 ust. 1 pkt 1, 7 i 8 załączników nr 2 i 3 do 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół8. W statutach9 zawarto zasady 
organizacji zajęć dodatkowych (w tym z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), 
a także formy pomocy i wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych.  

W podstawach prawnych opracowania statutu Szkoły z roku 2013 nie zamieszczono 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach10 oraz rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. Dyrektor 
wyjaśnił, że wynikało to z przeoczenia zespołu do spraw statutu oraz braku możliwości 
skorzystania z usług prawnika Urzędu Gminy w Łagowie. 

W statucie szczegółowo określono zasady wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami, 
pominięte zostały jednak informacje o wszystkich prawach przysługujących rodzicom ucznia 
niepełnosprawnego (m.in. o możliwości uczestniczenia w modyfikacji IPET, obowiązku 
Dyrektora zawiadamiania rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu 
opracowującego IPET11 i możliwości uczestniczenia w nim). Nie przedstawiono też wszystkich 
zadań szkoły w realizacji kształcenia specjalnego. Pominięto m.in. informację że zespół 
nauczycieli opracowuje IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

 (dowód: akta kontroli str. 4-90, 683-684) 

W Szkole opracowano (obowiązujące od 1 września 2015 r.) Procedury udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gminnym Zespole Szkół w Łagowie 
(dalej: Procedury). Dokument ten stanowił kopię postanowień zawartych w rozporządzeniu 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (od § 3 do § 7). W procedurach tych nie 
wskazano jednak szczegółowych zasad planowania i koordynowania udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego opisanych w § 20 ww. rozporządzenia, chociaż z wyjaśnień Dyrektora wynika, że 
Procedury zostały opracowane po to, aby nauczyciele mieli łatwiejszy dostęp do regulacji i nie 
musieli szukać ich w innych dokumentach.  

(dowód: akta kontroli str. 91-94, 683) 

                                                      
7 Uchwała nr XV/111/04 Rady Gminy Łagów z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie, 
uchwała nr XV/73/07 Rady Gminy Łagów z dnia 13 września 2007 w sprawie włączenia Publicznego Przedszkola w Łagowie do 
istniejącego Zespołu Szkół w Łagowie, uchwała nr XXVIII/159/08 Rady Gminy Łagów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Łagowie” oraz nadania statutu tej jednostce. 
8 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
9 W kontrolowanym okresie obowiązywał statut przyjęty uchwałą nr 13/2013 Rady Pedagogicznej Gminnego Zespołu Szkół 
w Łagowie z 13 września 2013 r. oraz statut przyjęty uchwałą nr 14/2015 z dnia 1 września 2015 r. 
10 Dz. U. poz. 532. 
11 dalej: Zespół. 
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Statut i Procedury nie zostały udostępnione na stronie internetowej Szkoły12. Dyrektor 

wyjaśnił: W naszej placówce przyjęta jest zasada, że obowiązujący aktualnie statut dostępny 
jest dla wszystkich w bibliotece szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 681) 

Regulaminy rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 
2015/2016 i 2016/2017 nie uwzględniały preferencji w przyjęciu dzieci niepełnosprawnych 
spoza obwodu szkoły. Preferencje te nie zostały bowiem określone w uchwałach organu 
prowadzącego określających zasady rekrutacji dla uczniów spoza obwodu szkoły13.  
W dokumentach opisujących zasady rekrutacji do zasadniczej szkoły zawodowej w latach 
szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 uwzględniono preferencje w przyjęciu uczniów 
niepełnosprawnych, przy zachowaniu warunku braku przeciwskazań do realizacji zajęć 
praktycznych w wybranym zawodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 95-121) 

W okresie objętym kontrolą do Szkoły przyjęto wszystkich uczniów, których rodzice 
przedstawili prawidłowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i inne wymagane 
dokumenty. W zasadniczej szkole zawodowej w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 
zapewniono edukację włączającą także trzem uczniom zamieszkałym na terenie innej gminy.  
Dyrektor wyjaśnił: W ZSZ nie obowiązuje rejonizacja. Uczniowie mieszkali stosunkowo blisko 
naszej Szkoły (6-12 km), w terminie złożyli wnioski o przyjęcie, dostarczyli zaświadczenia 
lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania danego zawodu oraz zawarli umowy  
z pracodawcami dotyczące odbywania praktyk zawodowych. Ponadto jeden z tych uczniów 
uczęszczał na wniosek rodziców do naszej szkoły, gdyż w szkole najbliższej jego miejsca 
zamieszkania nie było dźwigu osobowego.    

 (dowód: akta kontroli str. 122-126, 184) 

Wszyscy uczniowie niepełnosprawni przyjęci w kontrolowanym okresie do zasadniczej szkoły 
zawodowej dostarczyli zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do realizacji zajęć 
praktycznych w ramach ww. kształcenia, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół 
ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, 
studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów 
doktoranckich14. 

(dowód: akta kontroli str. 566-575) 

W badanym okresie do GZS uczęszczało łącznie 33 uczniów z niepełnosprawnościami, tj.: 
− 13 uczniów do szkoły podstawowej (w tym czterech, którzy następnie kontynuowali 

naukę w gimnazjum); 
− 12 uczniów do gimnazjum (w tym dwóch, którzy następnie kontynuowali naukę  

w zasadniczej szkole zawodowej); 
− ośmiu do zasadniczej szkoły zawodowej.  

Udział uczniów niepełnosprawnych w liczbie uczniów ogółem wynosił15: 
− w szkole podstawowej 3,2% (2014/2015), 3% (2015/2016), 3,7% (2016/2017); 
− w gimnazjum 3,7% (2014/2015), 4% (2015/2016), 3% (2016/2017); 
− w zasadniczej szkole zawodowej 9,1% (2014/2015), 14,6% (2015/2016), 17,6% 

(2016/2017). 

Uczniowie z niepełnosprawnościami włączani byli do klas w sposób dający możliwość jak 
najlepszego ich funkcjonowania, stosowano bowiem zasadę zapisywania maksymalnie 
jednego bądź dwóch uczniów z niepełnosprawnościami do zespołu klasowego. 
Liczebność klas I-III szkoły podstawowej, do których uczęszczały dzieci niepełnosprawne 
wynosiła od 16 do 25 uczniów i nie przekraczała maksymalnej dopuszczonej przepisami. 

                                                      
12 http://gzslagow.vot.pl/, dostęp 1 czerwca 2017 r. 
13 Uchwała Nr XVIII/156/16 Rady Gminy Łagów z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagów. 
14 Dz. U. poz.1144. 
15 Stan na 30 czerwca. 

http://gzslagow.vot.pl/
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Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy o systemie oświaty zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły 
podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.  

Liczba uczniów w pozostałych klasach szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły 
zawodowej, do których uczęszczali uczniowie z niepełnosprawnościami, także nie 
przekraczała 25. 
W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 zorganizowano w Szkole kształcenie 
odpowiednio dla 21, 23 i 21 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podstawą tych 
działań były wnioski składane przez rodziców oraz aktualne orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydane przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-
pedagogicznych. Poza jednym uczniem objętym kształceniem specjalnym w Szkole 
wskazano w ww. orzeczeniach szkołę ogólnodostępną jako najkorzystniejszą formę 
kształcenia.  
W przypadku jednego z uczniów w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym 
na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej z uwagi na niepełnosprawność umysłową  
w stopniu lekkim, sformułowano zalecenie kształcenia specjalnego w zasadniczej szkole 
zawodowej specjalnej. Dyrektor wyjaśnił: Uczeń ten został przyjęty do zasadniczej szkoły 
zawodowej na prośbę rodziców. Całą wcześniejszą karierę edukacyjną odbył w GZS. Gdyby 
był zmuszony wyjechać poza miejsce zamieszkania przerwałby edukację. Dziś jest 
absolwentem naszej Szkoły, zdobył zawód i pracuje w lokalnej firmie budowlanej. 

(dowód: akta kontroli str. 122-127, 172-175, 183) 

W badanych latach kształceniem specjalnym objęto w Szkole: 

 19 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (czterech 
uczęszczających do szkoły podstawowej, jednego uczęszczającego do szkoły 
podstawowej i kontynuującego naukę w gimnazjum, siedmiu uczęszczających do 
gimnazjum, dwóch uczęszczających do gimnazjum, a następnie do zasadniczej szkoły 
zawodowej oraz pięciu uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej); 

 trzech uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (dwóch 
uczęszczających do szkoły podstawowej oraz jednego uczęszczającego do szkoły 
podstawowej, a następnie do gimnazjum); 

 czterech uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (jednego uczęszczającego do 
szkoły podstawowej, dwóch uczęszczających do szkoły podstawowej, a następnie 
kontynuujących naukę w gimnazjum oraz jednego ucznia zasadniczej szkoły 
zawodowej); 

 jednego ucznia szkoły podstawowej z autyzmem; 

 trzech uczniów słabowidzących (jednego ucznia szkoły podstawowej, jednego ucznia 
gimnazjum i jednego ucznia zasadniczej szkoły zawodowej); 

 jednego ucznia słabosłyszącego, uczęszczającego do gimnazjum; 

 jednego ucznia z niepełnosprawnością ruchową uczęszczającego do gimnazjum; 

 jednego ucznia z zespołem Aspergera, uczęszczającego do zasadniczej szkoły 
zawodowej. 

 (dowód: akta kontroli str. 122-126) 

Dla wszystkich uczniów objętych w badanym okresie kształceniem specjalnym opracowano 
IPET. Dla 32 uczniów wsparcie kształcenia specjalnego zostało zaplanowane na podstawie 
aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla jednego ucznia (szkoły 
podstawowej), którego rodzice dostarczyli do Szkoły nowe orzeczenie, nie został opracowany 
aktualny IPET, nie dokonano także modyfikacji opracowanego wcześniej dokumentu w celu 
uwzględnienia nowych zaleceń. 
Tylko IPET sporządzone dla pięciu uczniów były poprzedzone dokonaniem 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, pozostałe 28 dokumentów 
takiej oceny nie zawierały. W jednym przypadku niedokonanie wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia mogło wynikać także z faktu „ekspresowego” opracowania IPET – 
dokonano tego w dniu wpływu do Szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (był 
to także dzień wydania ww. orzeczenia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną).  
Z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że pośpiech ten był spowodowany zapowiedzianym 
wyjazdem rodziców ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 128-136, 681, 778-782) 
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Badanie IPET sporządzonych dla 33 uczniów objętych w badanym okresie kształceniem 
specjalnym oraz orzeczeń o potrzebie takiego kształcenia, wydanych przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne dla tych uczniów wykazało, że: 

 dla wszystkich uczniów wskazano zakres i sposób dostosowania 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 
ucznia określonych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie  
z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.; 

 dla wszystkich uczniów określono (w sposób ogólny) zintegrowane działania nauczycieli 
i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w tym działania 
o charakterze rewalidacyjnym, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2015 r.; 

 we wszystkich IPET określono formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 
pomocy będą realizowane, jeśli takie były zalecenia orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego (co dotyczyło 24 uczniów); 

 wszystkim uczniom, zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2010 r. i § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie kształcenia specjalnego z 2015 r., 
zaplanowano realizację zajęć rewalidacyjnych (w dwóch przypadkach zaplanowany 
zakres wsparcia w ramach rewalidacji nie był zgodny z orzeczeniami), a wymiar tych 
zajęć (dwie godziny tygodniowo) w odniesieniu do uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej był zgodny z wymaganiami ust. 3 pkt 3 lit. b 
załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. 
w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych16, ust. 2 pkt 2 lit. b 
załącznika nr 3 i nr 6 do tego rozporządzenia;  

 zaplanowano, zgodnie § 5 ust. 2 pkt 4 i 6 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2010 r. i § 6 ust. 1 pkt 4 i 6 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., 
działania wspierające rodziców uczniów oraz określono zakres współpracy nauczycieli  
i specjalistów z rodzicami w realizacji kształcenia specjalnego, a także możliwość 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Łagowie; 

 od 1 stycznia 2016 r. zaplanowano wsparcie dodatkowej osoby (asystenta nauczyciela) 
w zakresie współorganizowania procesu kształcenia specjalnego dla jednego ucznia 
z sześciu uprawnionych do takiego wsparcia, zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2015 r. W IPET pozostałych uczniów uprawnionych do 
takiego wsparcia nie zawarto informacji dotyczących analizy ich potrzeb w ww. zakresie. 
Czterech z tych uczniów realizowało nauczanie indywidualne; 

 nie dokonano wymaganej modyfikacji 12 IPET dla uczniów, którzy uzyskali dodatkowe 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w zakresie aktualizacji zaleceń 
zgodnie z zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
dodatkowych wskazań, dotyczących m.in. stymulowana rozwoju społecznego, udziału  
w wybranych zajęciach z klasą i innych działań mających na celu integrację tych 
uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi; 

 w IPET dwóch innych uczniów nie dokonano aktualizacji tematyki zajęć rewalidacyjnych, 
wymaganej § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.;  

 nie dokonano aktualizacji 17 IPET sporządzonych przed 1 września 2015 r. w zakresie 
zmiany nazwy niepełnosprawności17; 

 IPET były przedstawiane rodzicom uczniów (o czym świadczą składane przez nich 
podpisy na ww. dokumentach), nie zawsze jednak rzetelnie dokumentowano zapoznanie 

                                                      
16 Dz. U. poz. 204, ze zm. 
17 Np. upośledzenie. Wyeliminowanie takich określeń było jednym z celów nowych regulacji prawnych wprowadzonych  
od września 2015 r., za: https://men.gov.pl/ wp-content/uploads/.../ksztalcenie-specjalne.uzasadnienie-2.docx 
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się rodzica z ustaleniami IPET, o czym może świadczyć np. złożenie ww. potwierdzenia 
na jednym z IPET w dzień świąteczny (6 kwietnia 2015 r. - poniedziałek wielkanocny). 

 (dowód: akta kontroli str. 122-136, 408-410) 

W skład Zespołu opracowującego IPET dla uczniów szkoły podstawowej wchodzili 
nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami oraz pedagog szkolny (na większości IPET został 
udokumentowany udział średnio pięciu do sześciu osób w pracach Zespołu, natomiast sześć 
IPET zostało podpisanych tylko przez jedną lub dwie osoby). W opracowaniu IPET dla 
wszystkich uczniów gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej udział potwierdziły tylko dwie 
osoby (pedagog szkolny i wychowawca danego ucznia). 

(dowód: akta kontroli str. 122-136) 

W dokumentacji szkolnej dotyczącej organizacji i realizacji kształcenia specjalnego uczniów 
nie ma potwierdzenia, że od 1 września 2015 r. rodzice uczniów z niepełnosprawnościami byli 
zawiadamiani o terminach posiedzenia Zespołów i o możliwości uczestniczenia w nich. 

Za wyjątkiem jednego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nie odnotowywano 
daty dostarczenia takich orzeczeń do Szkoły.  

 (dowód: akta kontroli str. 128-131) 

Dyrektor wyjaśnił: W przypadku uczniów, którzy obok orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego posiadali orzeczenie o indywidualnym nauczaniu datą jego wpływu jest data 
podania rodzica o zorganizowanie indywidualnego nauczania. W pozostałych przypadkach 
pedagog pracująca w gimnazjum i szkole zawodowej prowadziła zeszyt do rejestru orzeczeń, 
pedagog ze szkoły podstawowej nie prowadziła takiej ewidencji, po otrzymaniu orzeczenia 
niezwłocznie powiadamiała dyrekcję i zwoływała zespół terapeutyczny w celu ustalenia 
dalszego toku postępowania z danym uczniem. 

(dowód: akta kontroli str. 182) 

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

1. Kształcenie specjalne jednego ucznia szkoły podstawowej było w roku szkolnym 2016/2017 
realizowane na podstawie IPET, opracowanego w oparciu o nieaktualne orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego. W konsekwencji uczniowi nie zapewniono realizacji 
wszystkich zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co było niezgodne  
z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 128-137) 

Dyrektor wyjaśnił: Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Nr 12/2016/17 wydane  
w kl. V do końca etapu edukacyjnego było kontynuacją poprzedniego orzeczenia wydanego 
na klasę IV. IPET opracowany w kl. IV obejmował cały etap edukacyjny, w związku z tym 
nadal pracowano na tym dokumencie. 

(dowód: akta kontroli str. 183) 

Zdaniem NIK, opracowanie nowego IPET dla orzeczenia Nr 12/2016/17 (PP-P – 002 
203/2016/17) z dnia 20 października 2016 r. było niezbędne z uwagi na fakt, że w stosunku 
do zaleceń sformułowanych w orzeczeniu Nr 55/2014/15 (PP-P – 002-886/2014/15) z dnia  
21 maja 2015 r. zaszły istotne zmiany. W orzeczeniu z 2016 r. dodano m.in. następujące 
zalecenia:  
− stawianie wymagań na miarę możliwości psychofizycznych:  

a) w razie potrzeby wydłużenie czasu pracy, 
b) zwracanie uwagi na koncentrację podczas pracy, 
c) robienie przerw podczas wysiłku umysłowego, np. na luźną rozmowę, 
d) powtarzanie poleceń, dodatkowe tłumaczenie i wyjaśnianie nowych zagadnień, 
e) uczenie wielozmysłowe, ze szczególnym uwzględnieniem pracy na konkretach.  

− rozwijanie umiejętności manipulacyjnych poprzez zadania oparte o logiczne układanki, 
wymagające rozwiązania metodą prób i błędów, budowanie z klocków według określonego 
wzoru, 
− usprawnianie rozumowania arytmetycznego poprzez rozwiązywanie prostych zadań 
matematycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 233-239) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Przygotowanie IPET dla 28 z 33 uczniów z niepełnosprawnościami kształcących się w GZS 
w okresie objętym kontrolą nie zostało poprzedzone dokonaniem wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 4 rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 4 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 128-137) 

Dyrektor wyjaśnił: Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wyżej wymienionych uczniów 
zostały opracowane Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne w oparciu  
o dokonaną w formie ustnej ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Niesporządzanie WOFU 
w formie pisemnej wynika z niedopatrzenia zmiany przepisów (w poprzedniej wersji 
rozporządzenia WOFU sporządzane było tylko dla uczniów objętych nauczaniem 
indywidualnym). 

(dowód: akta kontroli str. 181-182) 

3. W ramach zaplanowanych w IPET zajęć rewalidacyjnych dla dwóch uczniów, nie 
uwzględniono zajęć w zakresie korekty wad postawy, co było niezgodne z zaleceniami 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla tych uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 254-260, 266-271, 300-306) 

Dyrektor wyjaśnił: Zajęcia te nie zostały wyodrębnione oddzielnie w IPET-ach, gdyż nie 
dysponujemy specjalistą do korygowania wad postawy. Uczeń D.W. uczestniczy w zajęciach 
rehabilitacji ruchowej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bodzentynie, a także  
w Ośrodku Zdrowia w Łagowie prowadzone przez rehabilitantów. Podczas zajęć 
rewalidacyjnych realizuje z nauczycielem elementy ćwiczeń korygujących wady postawy. 
Uczeń W.B. ma zawarte w IPET usprawnianie ruchowe i psychoruchowe oraz ćwiczenie 
orientacji przestrzennej. Realizuje je z nauczycielem oligofrenopedagogiem.  

 (dowód: akta kontroli str. 683) 

NIK nie podziela ww. wyjaśnień. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy o systemie oświaty 
dyrektor szkoły lub placówki odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Dyrektor nie podjął działań w celu organizacji 
odpowiednich zajęć w Szkole. Kwalifikacje nauczycieli, którym powierzono realizację zajęć 
rewalidacyjnych nie pozwalały na pełną realizację zaleceń sformułowanych w orzeczeniach  
i IPET. 

4. W Szkole, po wejściu w życie rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.,  
tj. od 1 września 2015 r. nie zapewniono rodzicom uczniów niepełnosprawnych w pełni 
możliwości uczestnictwa w procesie tworzenia IPET, gdyż Dyrektor nie zawiadamiał rodziców 
o posiedzeniach Zespołu, mimo że był do tego zobowiązany § 6 ust. 10 ww. rozporządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 128-131, 408-410, 778-782) 

Dyrektor wyjaśnił: Stworzenie IPET wymaga kilkugodzinnego działania Zespołu oraz 
indywidualnej pracy jego członków. Zdanie rodzica jest niezwykle istotne na początku i na 
końcu tego procesu. W momencie dostarczenia orzeczenia zbieramy od rodziców informacje 
na temat funkcjonowania dziecka i oczekiwań rodzica wobec szkoły. Zespół zbiera się 
roboczo, analizuje wszystkie dostępne materiały na temat ucznia i sporządza projekt IPET. Po 
analizie tego projektu, naniesieniu poprawek i sporządzeniu czystopisu IPET zapraszamy 
rodzica na formalne posiedzenia Zespołu, gdzie jest on zapoznawany z IPET i proszony  
o wyrażenie własnych uwag, zaproponowanie poprawek lub zmian. Jeśli takich nie ma lub 
zostaną naniesione, IPET zostaje podpisany. (…) Rodzice uczniów niepełnosprawnych 
bardzo często przebywają na terenie szkoły. Są informowani poprzez bezpośredni kontakt  
z nauczycielem lub jeśli nie jest to możliwe telefonicznie. Kilku uczniów ma nauczanie 
indywidualne w szkole. W tych przypadkach kontakt z rodzicem jest utrzymywany na bieżąco, 
a rodzice każdorazowo są informowani o wszystkich sprawach związanych z ich dzieckiem. 

(dowód: akta kontroli str. 182, 767) 

5. W Szkole nierzetelnie dokumentowano udział wszystkich członków Zespołów 
w opracowaniu IPET. Na wszystkich IPET opracowywanych dla uczniów gimnazjum i szkoły 
zawodowej, a także części uczniów szkoły podstawowej (sześć IPET) znajdowały się tylko 
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podpisy dwóch osób – pedagoga i wychowawcy, mimo że do prowadzenia zajęć  
z ww. uczniami zostali wyznaczeni także inni nauczyciele. 

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. oraz § 5 ust. 3 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r., IPET opracowuje Zespół, który tworzą 
odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący 
zajęcia z dzieckiem lub uczniem.  

(dowód: akta kontroli str. 128-131) 

Dyrektor wyjaśnił: W naszej szkole dokumentację kształcenia specjalnego przechowuje się  
w gabinecie pedagoga szkolnego. Tam też odbywają się zebrania Zespołu sporządzającego 
IPET. Pedagog pełni w nich funkcję sekretarza i z tej racji podpisuje wszystkie IPET-y, w kilku 
przypadkach są też podpisy wychowawców lub członków Zespołu. Potwierdzeniem udziału  
w pracy Zespołu i zapoznania się z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach są podpisy 
nauczycieli na orzeczeniach uczniów, z którymi pracują. W przypadkach, kiedy nauczanie 
danego ucznia prowadzi jeden nauczyciel, tylko on i pedagog tworzą Zespół. Brak wszystkich 
podpisów członków Zespołów na dokumencie IPET może wynikać też z przeoczenia lub 
zaniedbania. 

(dowód: akta kontroli str. 182) 

6. W GZS nie dokonano modyfikacji 12 IPET w związku z otrzymaniem przez uczniów 
orzeczeń o nauczaniu indywidualnym, mimo że ww. orzeczenia zawierały uszczegółowione 
(zaktualizowane) zalecenia dotyczące realizacji kształcenia specjalnego uczniów objętych 
nauczaniem indywidualnym oraz formy integracji uczniów z pełnosprawnymi rówieśnikami. 
Ponadto nie dostosowano 19 IPET, opracowanych na podstawie rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2010 r., do wymogów określonych w rozporządzeniu o kształceniu 
specjalnym z 2015 r., w tym dwóch w zakresie tematyki zajęć rewalidacyjnych i 17 w zakresie 
formalnym (nazwy niepełnosprawności). Zgodnie z § 9 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r., dostosowanie to powinno było nastąpić do 30 września 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 128-137) 

Dyrektor wyjaśnił: Zgodnie z przepisami IPET opracowujemy na dany etap edukacyjny gdyż 
na taki okres PPP wydaje orzeczenia o kształceniu specjalnym. W roku 2015 nastąpiła 
zmiana przepisów dotyczących kształcenia specjalnego i wymagała dostosowania IPET - ów 
do aktualnych wymogów i terminologii. Aktualizacja tych dokumentów nie została dokonana  
z przeoczenia. 
Dyrektor dodał: Zawarte w orzeczeniach o nauczaniu indywidualnym formy realizacji 
kształcenia specjalnego i integracji uczniów z pełnosprawnymi rówieśnikami były 
uwzględniane w pracy, ale nie były aktualizowane w IPET-ach. Nauczyciele mylnie 
interpretowali przepisy mniemając, że tylko zmiana orzeczenia o kształceniu specjalnym 
może nieść za sobą zmianę IPET-u. 

(dowód: akta kontroli str. 182-183) 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na potrzebę odnotowywania daty wpływu do Szkoły 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów. W wyniku kontroli stwierdzono,  
że poza jednym przypadkiem nie udokumentowano daty wpływu do GZS takich orzeczeń, co 
uniemożliwia ustalenie, czy dotrzymano terminów opracowania IPET określonych w § 5 ust. 5 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 5 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r. oraz czy działania związane z realizacją wsparcia zostały podjęte przez 
Szkołę bezzwłocznie. 

W Szkole podjęto działania w celu zorganizowania kształcenia specjalnego 33 uczniów,  
tj. wszystkich, których rodzice przedstawili orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Dla uczniów zostały opracowane IPET, w tym dla 32 na podstawie aktualnych orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Opracowanie tych dokumentów dla zdecydowanej 
większości uczniów (85%) nie zostało jednak poprzedzone dokonaniem wymaganej 
wielospecjalistycznej oceny ich funkcjonowania. Dyrektor nie podjął właściwych działań by 
zapewnić możliwość udziału rodziców w tworzeniu IPET, nie dokumentowano także właściwie 
współpracy nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi w opracowaniu tego dokumentu.  

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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W IPET wszystkich uczniów zaplanowano realizację zajęć rewalidacyjnych, ale dla dwóch 
uczniów nie rekomendowano realizacji zajęć zalecanych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego z powodu braku odpowiedniego specjalisty do ich prowadzenia. 
W dokumentach wewnątrzszkolnych określono prawidłowo zasady wspierania kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do 
realizacji wsparcia kształcenia specjalnego 

Kompleks budynków GZS składa się z trzykondygnacyjnego budynku szkoły podstawowej 
oraz trzykondygnacyjnego budynku gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej, połączonych 
ze sobą łącznikiem. Budynki te nie posiadały barier architektonicznych zarówno wewnątrz, jak 
i na zewnątrz. Wejścia do budynków wyposażone były w podjazdy, a wewnątrz budynku 
gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej znajdowała się winda. Oba budynki wyposażone 
były w łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Zajęcia lekcyjne (w tym dla uczniów z niepełnosprawnościami) odbywały się 
z wykorzystaniem 33 sal lekcyjnych (położonych na trzech kondygnacjach obu budynków) 
oraz dwóch sal gimnastycznych i jednej hali sportowej. Ponadto uczniowie mogli korzystać 
z biblioteki szkolnej, sali fitness, siłowni, boiska oraz pomieszczenia świetlicy. Do 
prowadzenia zajęć  rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego wykorzystywano osiem sal 
lekcyjnych oraz dwa gabinety pedagoga szkolnego. Były to wysokie odpowiednio oświetlone 
pomieszczenia, w których nie występowały czynniki uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia. 
Ponadto, zajęcia logopedyczne odbywały się w gabinecie logopedy. Uczniowie mieli również 
zapewnioną możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej, zlokalizowanego na 
parterze budynku szkoły podstawowej.  

(dowód: akta kontroli str. 137-139) 

Szkoła realizując obowiązek wynikający z art. 67 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 
podejmowała działania mające na celu zapewnienie zajęć świetlicowych dla uczniów, którzy 
pozostają w Szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców (na wniosek rodziców), 
organizację dojazdu lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w Szkole.  
W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 odpowiednio 137, 157 i 137 dzieci zostało 
zgłoszonych przez rodziców do udziału w zajęciach świetlicowych. Zajęcia świetlicowe były 
realizowane w przeznaczonym do tego pomieszczeniu. W okresie objętym kontrolą sześcioro 
uczniów objętych kształceniem specjalnym korzystało z opieki świetlicowej w Szkole. Dla 
wszystkich zorganizowano zajęcia w grupach o liczebności do 25 dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 564-565) 

W latach 2014/2015-2016/2017 w Szkole zatrudnionych było od 55 do 57 nauczycieli  
(w ramach od 52,26 do 54,38 etatów). W kontrolowanym okresie w Szkole zatrudniono dwóch 
nauczycieli-pedagogów18, posiadających kwalifikacje zgodne z wymogami § 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 nauczycieli19. Jeden z pedagogów dodatkowo ukończył 

studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Od 
roku szkolnego 2015/2016 w Szkole zatrudniony został logopeda posiadający kwalifikacje 
zgodne z § 21 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Pensum pedagogów wynosiło 25 godzin, 
natomiast logopedy 30 godzin tygodniowo20. W Szkole nie zatrudniono psychologa. 

                                                      
18 W badanym okresie dwaj pedagodzy obejmowali opieką wszystkich uczniów realizujących kształcenie w GZS (szkoła 
podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa), tj. od 521 w roku szkolnym 2014/2015 do 480 w roku szkolnym 
2016/2017 (stan na 30 września), prowadzili także zajęcia rewalidacyjne z uczniami niepełnosprawnymi. 
19 Dz. U z 2015 r. poz. 1264. 
20 Wysokość pensum pedagoga i logopedy wynikała z § 1 uchwały Nr XXIII/129/12 Rady Gminy Łagów z dnia 11 czerwca 2012 r. 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i doradców zawodowych 
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łagów oraz § 6 uchwały Nr VII/58/15 
Rady Gminy Łagów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

Opis stanu 
faktycznego 
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(dowód: akta kontroli str. 140-150, 450-452) 

W Szkole było zatrudnionych 15 nauczycieli posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy 
oprócz ukończonych studiów magisterskich na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym 
przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami, ukończyli kursy kwalifikacyjne lub studia 
podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych tj.: 
− kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki (pięciu nauczycieli); 
− studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki (pięciu nauczycieli) 
− studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dwóch nauczycieli); 
− studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej (trzech nauczycieli).  

 (dowód: akta kontroli str. 140-150) 

Od roku szkolnego 2015/2016 zatrudniano w Szkole jedną osobę na stanowisku asystent 
nauczyciela. Zgodnie z przydzielonym zakresem czynności do jej obowiązków należało m.in. 
wspieranie wychowawcy klasy w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych 
i wychowawczych w stosunku do uczniów objętych kształceniem specjalnym, utrzymanie 
w ładzie i porządku przydzielonej klasy, pomoc dzieciom w czynnościach obsługowych.  

(dowód: akta kontroli str. 140, 760-765) 

W ramach przygotowania kadry nauczycielskiej do pracy z uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w badanym okresie nauczyciele GZS  wzięli udział w następujących 
konferencjach, szkoleniach dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami: 
− I Krajowej Konferencji Edukacyjno-Informacyjnej Środowisk Wspierających Akceptację 

i Tolerancję Osób Niepełnosprawnych z Autyzmem i Sprzężeniami21 (czterech 
nauczycieli gimnazjum); 

− warsztatach Autyzm jakiego nie znacie22 (sześciu nauczycieli); 
− konferencji Krok po kroku z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi23 

(pięciu nauczycieli); 
− szkoleniu Rozszyfrować neurodydaktykę, sprawić aby nauka była radosna i twórcza24 

(dwóch nauczycieli); 
− wykładzie Czy dziecko z niepełnosprawnością może być kreatywne?25 (czterech 

nauczycieli). 
W każdym roku szkolnym objętym kontrolą pedagog brała udział w szkoleniach 
organizowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie: 
− Opinie i orzeczenia jak je interpretować? (17 października 2014 r.);  
− Jak dostosowywać wymagania do dzieci z orzeczeniami? (5 listopada 2015 r.); 
− Jak pracować z dziećmi z orzeczeniami? (20 października 2016 r.). 
Po powrocie ze szkolenia pedagog przekazywała wychowawcom materiały z ww. szkoleń. 

 (dowód: akta kontroli str. 151-153) 

W bibliotece szkolnej GZS dostępne były m.in. następujące pozycje literatury dotyczące 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami: 
− Gry i zabawy we wczesnej interwencji. Ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu i przetwarzania sensorycznego26, Sher B.; 
− Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie 

szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi27, 
Jakubowski S. (red.); 

                                                                                                                                          
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Łagów.  
21 Zorganizowana przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
22 W Szkole Integracyjnej w Starachowicach im. Szarych Szeregów. 
23 Zorganizowana przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu oddział w Kielcach. 
24 Szkolenie zorganizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 
25 Wykład odbył się na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
26 Pięć wypożyczeń w kontrolowanym okresie. 
27 Osiem wypożyczeń w kontrolowanym okresie. 
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− Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych28, Tkaczyk 
G. i Serafin T. (red.); 

− Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, cz. 1  i 229. 
(dowód: akta kontroli str. 371-372) 

W 2015 r. i 2016 r. kwota zwiększonej subwencji oświatowej wynikająca z tytułu objęcia 
kształceniem uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły według metryczki 
oświatowej, wynosiła odpowiednio 509.054 zł i 583.887 zł. Kwota ta wynikała z wyższych 
nakładów finansowych na kształcenie specjalne, uwzględnionych w algorytmie podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok. 
Wydatki związane z realizacją zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy ponoszone 2015 r. i 2016 r. były ewidencjonowane 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), tj. zgodnie z 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 zagranicznych30. 

W 2015 r. i 2016 r. kwota wydatków zaksięgowana w rozdziale 80150 w ramach 
„procentowego” odpisu wynosiła odpowiednio 326.125,03 zł i 653.240,02 zł. Kwota 
wydatkowana w rozdziale 80150 w całości na organizację kształcenia specjalnego uczniów 
wyniosła odpowiednio 45.857,43 zł oraz 48.115,96 zł. W związku z organizacją kształcenia 
specjalnego w 2015 r. wydatkowano w rozdziałach 80101 i 8011031 kwotę 34.875,88 zł. Były 
to wydatki poniesione w pierwszym kwartale 2015 r. na wynagrodzenia nauczycieli. Wysokość 
subwencji „należnej” Szkole na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy, która nie została wykorzystana wyniosła w 2015 r. – 
137.071,54 zł (27% ogólnej kwoty subwencji na kształcenie specjalne). W 2016 r. szkoła  
w związku z organizacją kształcenia specjalnego wydatkowała kwotę o 117.468,98 zł wyższą 
niż kwota „przysługującej szkole” subwencji (20% ogólnej kwoty „przysługującej szkole”  
w ramach subwencji na kształcenie specjalne). 
Obsługa księgowo-finansowa Szkoły w badanym okresie prowadzona była przez Centrum 
Usług Wspólnych Gminy Łagów32. 
Z informacji uzyskanych z Urzędu Gminy w Łagowie wynika, że część oświatowej subwencji 
ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży na 2015 r. i 2016 r. dla gminy Łagów wynosiła odpowiednio 
755.907 zł i 815.5908 zł33. W roku 2015 wysokość wydatkowanych na ww. cele środków  
(w rozdziałach 80149 i 80150) była niższa niż naliczona kwota i wyniosła 520.959,21 zł, 
natomiast w 2016 r. była wyższa i wyniosła 864.825,53 zł. 
Dyrektor na 2015 i 2016 rok nie planował wydatków na wsparcie procesu kształcenia 
specjalnego dzieci w oparciu o formy wsparcia określone w IPET.  
Objęte szczegółowym badaniem wybrane faktury, w tym dotyczące zakupu sprzętu 
sportowego zostały zapłacone w całości z rozdziału 80150. Faktury34 zawierały m.in. 
następujące pozycje: piłka ręczna rozmiar 1 – 10 szt., piłka siatkowa. Dyrektor wyjaśnił: 
W roku 2015 zostały wprowadzone nowe zasady księgowania w oparciu o rozdział 80150. 
Pojawiły się one w trakcie roku od marca i nie obejmowały całego roku budżetowego. 
W trakcie roku nie było jeszcze jasnych reguł ich obowiązywania, poszukiwaliśmy reguł, które 
byłyby jasne i sprawdzalne. Wymienione faktury zostały w całości zaksięgowane w rozdziale 
80150, choć z zakupionego sprzętu korzystali wszyscy uczniowie, ale też w tym roku 
zakupiono wiele sprzętu sportowego zaksięgowanego w innych rozdziałach, z którego 

                                                      
28 16 wypożyczeń w kontrolowanym okresie. 
29 23 wypożyczenia w kontrolowanym okresie. 
30 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
31 Odpowiednio: szkoły podstawowe, gimnazja. 
32 Na podstawie uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Gminy Łagów z dnia 23 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej 
jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Łagów oraz nadania jej statutu. Wcześniej obsługę 
księgowo-finansową Szkoły prowadziło Biuro Obsługi Szkół w Łagowie.  
33 Zgodnie z kalkulacją kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, stanowiącą załącznik do metryczki oświatowej na 2015 i 2016 r. 
34 Nr FS 521/2015 oraz FS 520/2015. 
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korzystali uczniowie niepełnosprawni. Taki sposób księgowania miał stanowić procentowy 
udział w rozdziale 80150 dla całego sprzętu sportowego zakupionego w szkole.  
To rozwiązanie nie było jednak doskonałe, dlatego od roku 2016 wprowadziliśmy księgowanie 
w oparciu o procentowy udział każdej faktury, która jest przeznaczona dla uczniów 
pełnosprawnych i niepełnosprawnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 154-171, 559-563, 684, 828-845) 

W Szkole od 1 września 2015 r. obowiązywała Polityka bezpieczeństwa danych osobowych 
Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie. W toku kontroli nie stwierdzono załączania orzeczeń do 
arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do tych arkuszy, dzienników lekcyjnych, dzienników 
zajęć rewalidacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 655-676, 759) 

Dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności 
uczęszczających do GZS wykazane w SIO, poza jednym wyjątkiem, były zgodne 
z dokumentami źródłowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 122-127) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  

Informacje zawarte w SIO (stan na 30 września 2016 r. oraz 31 marca 2017 r.) dotyczące 
uczniów z niepełnosprawnościami uczęszczających do gimnazjum nie odpowiadały w pełni 
danym zawartym w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Do gimnazjum na 
dzień 30 września 2016 r. uczęszczało sześciu uczniów z niepełnosprawnościami, z tego: 
dwóch z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeden z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jeden z niepełnosprawnością ruchową 
oraz dwóch z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Natomiast w SIO wykazano sześciu 
uczniów, z tego: dwóch z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dwóch  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, jednego  
z niepełnosprawnością ruchową oraz jednego z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kwota 
zaniżenia należnej wysokości subwencji dla gminy Łagów wyniosła ok. 35 tys. zł35 i wynikała  
z niższych „wag przeliczeniowych” wprowadzonej błędnie niepełnosprawności intelektualnej 
zamiast niepełnosprawności sprzężonych. 

(dowód: akta kontroli str. 122-127) 

Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną powyższej nieprawidłowości była pomyłka. W trakcie kontroli 
w dniu 15 maja 2017 r. poprawiona baza SIO została przekazana do Centrum Usług 
Wspólnych gminy Łagów, które odpowiada za scalanie i przesyłanie informacji do Kuratorium 
Oświaty w Kielcach.  

(dowód: akta kontroli str. 686, 702-703) 

W okresie objętym kontrolą w Szkole zostały zapewnione właściwe warunki lokalowe  
i organizacyjne do organizacji procesu kształcenia specjalnego. Uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych zagwarantowano właściwą opiekę świetlicową i dostęp do 
profilaktycznej opieki medycznej. W 2016 r. nierzetelnie wprowadzono do SIO dane 
dotyczące niepełnosprawności jednego ucznia, co wpłynęło na zaniżenie uzyskanej przez 
organ prowadzący kwoty subwencji. W 2015 r. i 2016 r. na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono w Szkole odpowiednio 
406.455,34 zł i 701.355,98 zł.  

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego 

W badanym okresie wszyscy uczniowie objęci kształceniem specjalnym w Szkole 
uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych, zgodnie z wymaganiami § 4 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 5 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2015 r., w wymiarze określonym w IPET (dwie godziny 

                                                      
35 Przeliczenie na podstawie Metryczki subwencji oświatowej dla gminy Łagów na 2016 r. Finansowy standard A podziału 
subwencji w zł: 5278,0717. Wskaźnik korygujący Di 1,1253798597. Waga dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi P7, 
(9,5), dla z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym P6 (3,6). 
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nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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faktycznego 
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tygodniowo). Zajęcia rewalidacyjne dla 29 z 33 uczniów objętych kształceniem specjalnym 
były prowadzone przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji 
wskazanej w orzeczeniu i IPET formy terapii.  
Dyrektor powierzył realizację części zajęć rewalidacyjnych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 
ustawy Karta Nauczyciela.  

(dowód: akta kontroli str. 128-136, 141-150, 576-578 

Dokumentacja kształcenia specjalnego uczniów (tj. zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły 
indywidualny program zajęć rewalidacyjnych oraz część dzienników zajęć) wskazywała, że 
nauczyciele i pedagog szkolny prowadzili zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 45 minut, mimo 
że trwały one zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 60 minut. Dyrektor 
wyjaśnił: Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 minut i w organizacji pracy tak są przez nas 
ustalane, aby mogły się odbywać w pełnym wymiarze. Dla uczniów uczących się w systemie 
klasowo - lekcyjnym najczęściej odbywają się one po zajęciach, tak, aby wypracować  
60 minut tych zajęć. Z uwagi na to, że wpisujemy je w plan lekcji jako kolejna np. 6 lub 7 
godzina lekcyjna, rodzic, bądź ktoś, kto z tymi zajęciami się nie zetknął może uznać, że trwają 
one 45 minut. Podawanie godzin zajęć np. 13.35 -14.20 jest błędne i wynika ze stereotypu, że 
jest to 7 godzina lekcyjna. Wpisanie takiego czasu zajęć w dzienniku pedagoga jest pomyłką. 
Prowadzone w ostatnich trzech latach kontrole i obserwacje zajęć rewalidacyjnych nie 
wykazały aby trwały one krócej niż 60 minut. Czas ich trwania określają ogólne przepisy 
oświatowe i statut szkoły. Informacja przypominająca o ich organizacji została też podana na 
zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2014 roku. 

 (dowód: akta kontroli str. 681-682, 708-758) 

Badanie szczegółowe przeprowadzone na próbie obejmującej dokumentację 10 uczniów 
objętych kształceniem specjalnym w GZS36 wykazało, że: 
− w ramach zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera 

w IPET uwzględniono zagadnienia dotyczące rozwijania umiejętności społecznych, 
w tym umiejętności komunikacyjnych, zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2015 r.; 

− w roku szkolnym 2014/2015 pięciu uczniów, a w każdym z lat szkolnych 2015/2016  
i 2016/2017 po czterech uczniów objętych kształceniem specjalnym realizowało 
indywidualne nauczanie. Wymiar godzin ww. nauczania był zgodny z zaplanowanym dla 
tych uczniów, a harmonogram ich realizacji ustalono zgodnie z § 9 ust. 2 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży37; 

− zajęcia indywidualnego nauczania były wyznaczane w różnych (wolnych w tym czasie) 
salach lekcyjnych; 

− zapewniono odpowiedni harmonogram zajęć lub/i warunki do nauki, sprzęt 
specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, określone w IPET  
i orzeczeniach o potrzebie kształcenie specjalnego, co realizowało wymogi § 4 ust. 1 pkt 
2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
 o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 216-370, 849-858, 864-867) 

Dla jednego z uczniów, którego dokumentację objęto szczegółowym badaniem,  
w zaleceniach sformułowanych w orzeczeniu oraz w IPET wskazano wykorzystanie,  
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, elementów muzykoterapii i integracji 
sensorycznej. Realizacja takich zajęć nie została jednak odrębnie zaplanowana. Dyrektor 
wyjaśnił: Nauczyciel uczący chłopca na zajęciach indywidualnych z uczniem wprowadza 
elementy muzykoterapii, tzn. chłopiec w czasie ćwiczeń relaksacyjnych słucha muzyki 

                                                      
36 Czterech uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej (jednego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
jednego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jednego z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz 
jednego z autyzmem), dwóch uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających zarówno do szkoły podstawowej  
i kontynuujących naukę w gimnazjum, jednego ucznia słabosłyszącego uczęszczającego do gimnazjum oraz trzech uczniów 
zasadniczej szkoły zawodowej (jednego z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jednego z zespołem Aspergera oraz jednego 
ucznia słabowidzącego).  
37 Dz. U. poz. 1157. 
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poważnej, gra na instrumentach perkusyjnych, uczy się melodii i słów nowych piosenek 
zaplanowanych w danym roku, ćwiczy przy muzyce. Podczas zajęć wykorzystywane są także 
pomoce do integracji sensorycznej, czyli krążki dotykowe, półkule i szczudła sensoryczne, 
prowadzone są również zabawy sensoryczne np. z wodą. Uczeń korzysta stale z zajęć 
terapeutycznych w Poradni dla osób z autyzmem w Kielcach, gdzie jeździ raz w tygodniu  
z mamą. Poza tym w bieżącym roku szkolnym zostały napisane dwa projekty, w których 
zostały ujęte potrzeby nauczycieli i uczniów w zakresie dokształcania dotyczącego integracji 
sensorycznej oraz wyposażenia sali w niezbędne pomoce. 

(dowód: akta kontroli str. 307-311, 683) 

W przypadku 28 z 33 uczniów zrealizowano zaplanowane w IPET formy wsparcia zalecone  
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. zajęcia specjalistyczne, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz wynikające z orzeczeń o potrzebie indywidualnego 
nauczania, realizowanego przez część z tych uczniów (ponadto dla dwóch uczniów nie 
zaplanowano wymaganych zajęć w IPET – co zostało opisane w obszarze 1 wystąpienia 
pokontrolnego). 

(dowód: akta kontroli str. 128-136, 216-232, 252-270, 354-364) 

W roku szkolnym 2015/2016 do GZS uczęszczało pięciu uczniów posiadających orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm (jeden uczeń) lub 
niepełnosprawności sprzężone (czterech uczniów). W roku szkolnym 2016/2017 liczba 
uczniów uczęszczających do Szkoły posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane z uwagi na ww. niepełnosprawności wzrosła do sześciu uczniów. Naukę 
w zasadniczej szkole zawodowej rozpoczął uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na zespół Aspergera. 
W przypadku jednego z ww. uczniów, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na autyzm, w Szkole zatrudniono od roku szkolnego 
2015/2016 dodatkowo asystenta nauczyciela. Pozostałym pięciu uczniom (z których czterech 
realizowało indywidualne nauczanie) nie zapewniono w roku szkolnym 2015/2016  
(od 1 stycznia 2016 r.) oraz w roku szkolnym 2016/2017 wsparcia dodatkowo zatrudnionej 

osoby, o której mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.,  

tj. nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej zatrudnionego  
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalisty, asystenta 
nauczyciela lub pomocy nauczyciela. W IPET tych uczniów nie zawarto także informacji 
dotyczących analizy potrzeb uczniów w zakresie ww. wsparcia. 

Jak wyjaśnił Dyrektor, uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym nie wymagali 
dodatkowego nauczyciela. Mieli zajęcia organizowane indywidualnie z nauczycielem  
w oddzielnej sali przeznaczonej do prowadzenia tego rodzaju zajęć, a uczeń zasadniczej 
szkoły zawodowej realizujący edukację w systemie klasowo-lekcyjnym dobrze radzi sobie  
w klasie i nie wymagał wsparcia – uczeń ten należy do najzdolniejszych i osiąga najlepsze 
wyniki.  

(dowód: akta kontroli str. 182, 445) 
Uczniom objętym kształceniem specjalnym i indywidualnym nauczaniem organizowano różne 
formy uczestniczenia w życiu Szkoły, realizując wymóg § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zgodne z którym 
dyrektor szkoły w szczególności umożliwia uczniom realizującym indywidualne nauczanie 
udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 
szkolnych. Podejmowano również działania zapewniające tym uczniom integrację ze 
środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi, zgodnie z § 2 ust. 1 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.  
Dyrektor wyjaśnił, że Szkoła zapewnia integrację uczniów niepełnosprawnych ze 
środowiskiem rówieśniczym i z uczniami pełnosprawnymi m.in. poprzez ich uczestnictwo  
w wycieczkach, rajdach integracyjnych, warsztatach tematycznych, uroczystościach 
szkolnych. Wyjaśnienia te znalazły potwierdzenie w dokumentacji szkolnej  
(m.in. w dziennikach lekcyjnych i dziennikach nauczania indywidualnego).  
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W Szkole nie zapewniono dla dwóch uczniów, objętych indywidualnym nauczaniem,  
tj. uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi38 oraz uczniowi z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym, integracji z zespołem klasowym poprzez umożliwienie 
realizacji części zajęć edukacyjnych z zespołem klasowym. Orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania dla tych uczniów zalecały zorganizowanie im udziału w wybranych 
zajęciach z klasą. 

(dowód: akta kontroli str. 216-232, 685-693) 

Spośród 16 uczniów, którzy ukończyli w kontrolowanym okresie dany etap edukacyjny, 
minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, określony w  rozporządzeniu w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (190 godzin w przypadku szkoły 
podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej) zrealizowało dwóch uczniów. 
Stopień realizacji wymaganego wymiaru godzin zajęć rewalidacyjnych w przypadku 
pozostałych uczniów wyniósł od 17% do 92% (w tym większość uczniów zrealizowała 90% 
ww. godzin). 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W okresie objętym kontrolą Dyrektor powierzył nauczycielom prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych (24 godziny tygodniowo w roku szkolnym 2014/2015, 11 godzin tygodniowo 
w roku szkolnym 2015/2016 oraz cztery godziny tygodniowo w roku szkolnym 2016/2017) na 
podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela. Zajęcia rewalidacyjne, które 
traktowane są analogicznie jak obowiązkowe zajęcia edukacyjne wskazane w ramowych 
planach nauczania, powinny być przydzielane nauczycielom zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. 
ustawy, tj. w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. 

(dowód: akta kontroli str. 141-150) 

Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną powyższego były oszczędności finansowe.  
(dowód: akta kontroli str. 182) 

2. W Szkole nie zapewniono realizacji minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych 
przewidzianych w ramowym planie nauczania dla poszczególnych etapów edukacyjnych  
w przypadku 14 z 16 uczniów, którzy ukończyli w kontrolowanym okresie w GZS I, II, III lub IV 
etap edukacyjny. 

(dowód: akta kontroli str. 446-447) 

Rozporządzenie o ramowych planach nauczania określa minimalny wymiar godzin zajęć 
rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych na danym etapie edukacyjnym w szkołach  
(§ 2 ust. 1 pkt 3). W załącznikach do ww. rozporządzenia określono minimalny wymiar 
realizowany na poszczególnych etapach edukacyjnych – 190 godzin dla ucznia w szkołach 
podstawowych (ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika nr 1 do  
ww. rozporządzenia), gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych (ust. 1 pkt 2 lit. b 
załączników nr 3 i 6 do rozporządzenia). 

Jako przyczynę powyższego Dyrektor wskazał niską frekwencję wynikającą z chorób 
i nieuczęszczania na zajęcia. Dyrektor wyjaśnił: Uczniowie szkoły podstawowej rzadko nie 
realizują minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych i jest to wynikiem długotrwałych 
przewlekłych chorób. W starszych klasach gimnazjum i w szkole zawodowej uczniowie 
zaczynają samowolnie opuszczać zajęcia rewalidacyjne, gdyż mają świadomość, że nie mają 
one wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, a nie chcą zostawać w szkole dłużej 
niż ich pozostali koledzy. Wychowawcy informowali o tym fakcie rodziców podczas 
wywiadówek i rozmów indywidualnych. W części przypadków przynosiło to okresowe 
rezultaty, w innych widać było, że rodzice nie mają już wpływu na swoje dziecko. Dodatkowo 
w szkole zawodowej ogólna frekwencja waha się w przedziale 70-75%, co nie sprzyja 
realizacji wymaganej ilości zajęć rewalidacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 682-683) 

                                                      
38 Uczniowi temu nie zapewniono także zaleconych w orzeczeniu zajęć rehabilitacyjnych oraz zajęć logopedycznych. 
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3. Czterem uczniom (trzem słabowidzącym i jednemu słabosłyszącemu) nie zapewniono  
w badanym okresie zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez nauczycieli posiadających 
kwalifikacje (tyflopedagoga lub surdopedagoga) umożliwiające realizację zaleceń 
sformułowanych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego i IPET dla tych uczniów.  

(dowód: akta kontroli str. 141-150) 
Dyrektor wyjaśnił: Nie posiadamy takich specjalistów, a zatrudnienie osoby o rzadko 
występujących kwalifikacjach na 1 czy 2 godziny w tygodniu w znacznym oddaleniu  
od większego miasta nie jest możliwe. Podejmowałem takie próby kontaktując się zarówno  
z PPP w Bodzentynie, Zespołem Szkół Integracyjnych w Kielcach, jak też Kuratorium Oświaty 
w Kielcach, jednak nie znalazłem potrzebnych mi specjalistów. 

(dowód: akta kontroli str. 184) 

4. Dla pięciu uczniów nie zapewniono realizacji zaleceń sformułowanych w orzeczeniach  
o potrzebie kształcenia specjalnego i IPET – dwóm uczniom nie zapewniono w roku szkolnym 
2014/2015 zajęć logopedycznych39, w przypadku dwóch uczniów nie realizowano w całym 
badanym okresie zaleceń dotyczących uczestnictwa w wybranych zajęciach z klasą (w tym 
dla jednego z niepełnosprawnościami sprzężonymi), a jednemu uczniowi nie zapewniono 
wsparcia wolontariusza przy odrabianiu prac domowych, mimo zaplanowania takiego 
wsparcia w IPET. 

(dowód: akta kontroli str. 128-136, 216-232, 252-270, 354-364, 445) 
Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną nieuczestniczenia dwóch uczniów w wybranych zajęciach  
z klasą był ich rozwój fizyczny, umysłowy i emocjonalny. W Szkole podejmowano próby 
integracji ww. uczniów z zespołem klasowym i współuczestnictwa w wybranych zajęciach 
lekcyjnych, ale nie przyniosły one pożądanego rezultatu. Odnośnie niezapewnienia zajęć 
logopedycznych Dyrektor wyjaśnił, że w roku szkolnym 2014/2015 nie zatrudniano w Szkole 
logopedy. Jeden z uczniów uczestniczył w zajęciach logopedycznych prowadzonych  
w ramach punktu konsultacyjnego raz w miesiącu przez logopedę z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej z Bodzentyna na terenie GZS. Drugi z uczniów uczestniczył w zajęciach 
logopedycznych w ww. poradni, do której jeździł na rehabilitację. Odnośnie wsparcia ucznia 
przez wolontariusza Dyrektor wyjaśnił, że uczeń dobrze się uczy, jest najlepszy w swojej 
klasie i nie ma potrzeby korzystania z takiej pomocy, a wręcz to on pomaga innym. Przy 
najbliższym posiedzeniu Zespołu IPET zostanie w tym zakresie zmodyfikowany. 

(dowód:  akta kontroli str. 681-686) 
NIK nie podziela powyższych wyjaśnień. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy o systemie 
oświaty dyrektor szkoły lub placówki odpowiada za realizację zaleceń wynikających  
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia. Dyrektor nie podjął współpracy  
z poradnią w zakresie modyfikacji zaleceń sformułowanych w orzeczeniach. Przedstawione  
w wyjaśnieniach zajęcia pozaszkolne nie zostały udokumentowane, a ich wymiar 
(przedstawiony w wyjaśnieniach) nie odpowiadał zaleceniom. W przypadku problemów 
związanych z uczestnictwem uczniów w wybranych zajęciach z klasą nie zostały podjęte 
działania w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia, przewidzianego § 7 ust. 2 i 3 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., dzięki któremu ww. zalecenia mogłyby 
zostać zrealizowane.  

NIK nie kwestionuje, że w badanym okresie czas trwania 1 godziny zajęć rewalidacyjnych  
w Szkole wynosił 60 minut, jednak zwraca uwagę na konieczność rzetelnego 
ewidencjonowania w dokumentacji czasu prowadzenia tych zajęć. 

W badanym okresie zorganizowano, zaplanowane w IPET, wsparcie dla wszystkich uczniów, 
jednak dla części z nich nie zapewniono realizacji zaleconych zajęć ze specjalistami  
o wymaganych kwalifikacjach, a jednemu nie zapewniono pomocy wolontariusza. W Szkole 
podejmowano działania w celu zapewnienia integracji uczniów ze środowiskiem 
rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi, jednak w odniesieniu do dwóch uczniów 
objętych nauczaniem indywidualnym, niezgodnie z zaleceniami orzeczeń, nie zapewniono 
udziału w zajęciach z całą klasą. Dla większości uczniów, którzy zakończyli etap edukacyjny 
nie zapewniono realizacji, wymaganego przepisami oświatowymi, minimalnego wymiaru zajęć 

                                                      
39Jednemu z tych uczniów nie zaplanowano także zajęć rewalidacyjnych w zakresie korekcji wad postawy, co zostało 
przedstawione w obszarze 1 w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 
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rewalidacyjnych, a część z tych zajęć powierzono nauczycielom na podstawie art. 42 ust. 2 
pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela.  

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

W okresie objętym kontrolą z 33 uczniów z niepełnosprawnościami kształcących się w GZS 
jedna osoba zrezygnowała z nauki40. W przypadku jednego ucznia z niepełnosprawnością 
podjęto decyzję o przedłużeniu etapu edukacyjnego (na rok szkolny 2014/2015), nie 
uzyskano jednak wymaganej opinii Zespołu opracowującego IPET. 

(dowód: akta kontroli str. 122-126, 704-707,453-456) 

W okresie objętym kontrolą Zespoły nie dokonywały wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniającej ocenę efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej udzielanej uczniowi, wymaganej § 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.  
Zespoły opracowujące IPET uczniów szkoły podstawowej nie podejmowały żadnych działań 
mających na celu ewaluację udzielanego wsparcia. 
Natomiast na dokumentach IPET uczniów realizujących w badanym okresie kształcenie 
specjalne w gimnazjum i zasadniczej szkole zawodowej zamieszczone zostały daty oraz 
podpisy dwóch osób (pedagoga szkolnego i wychowawcy ucznia, którego dotyczył IPET).  
Z wyjaśnień złożonych przez pedagoga i nauczycieli wynika, że ww. zapisy zostały 
umieszczone przez osoby, które we wskazanych dniach spotykały się i omawiały sytuację 
ucznia niepełnosprawnego. 
Ze spotkań tych nie sporządzano informacji pisemnej, nie formułowano wniosków i zaleceń 
dotyczących dalszej realizacji wsparcia kształcenia specjalnego uczniów. Ponadto analiza dat 
ww. spotkań wskazuje, że część z nich była realizowana w dni wolne od pracy lub podczas 
nieobecności w szkole pedagoga szkolnego41. Nawet przy uwzględnieniu wyjaśnień 
złożonych przez nauczycieli i pedagoga szkolnego, że przyczyną wpisania niewłaściwych dat 
były często popełniane pomyłki – nie można przyjąć, że zapisy te dokumentują spotkania 
wszystkich osób realizujących zajęcia z uczniami objętymi kształceniem specjalnym,  
w efekcie których rzetelnie dokonywano wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów 
z uwzględnieniem efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
wymaganej wyżej przytoczonymi przepisami rozporządzeń o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
i 2015 r. oraz że zapewniono możliwość udziału w tych spotkaniach rodzicom uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 373-444) 

Dyrektor zgodnie z przepisami § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego42 (do dnia 1 września 2015 r. – z § 21 
i § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie 
nadzoru pedagogicznego43) przedstawił plany nadzoru na lata szkolne 2014/2015, 2015/2016 
oraz 2016/2017 na zebraniu rady pedagogicznej, w terminie odpowiednio do dnia 15 września 
2014 r., 2015 r. i 2016 r., a także w terminie do 31 sierpnia 2015 r. i 2016 r., wyniki i wnioski 
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w latach szkolnych 2014/2015 oraz 2015/2016. 
W planach nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/2015 oraz 2015/2016 do 
nadzorowanych w ramach kontroli obszarów zaliczono m.in.: prawidłowość organizacji zajęć 
rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami 
zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność  
w placówce ogólnodostępnej. Wyniki i wnioski z przeprowadzonego nadzoru wskazywały 
m.in., że: 
− w większości dostosowano wymagania edukacyjne do możliwości i potrzeb ucznia ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, działania te były prawidłowo dokumentowane 
(sprawozdanie z nadzoru w roku szkolnym 2014/2015); 

                                                      
40 Powodem rezygnacji uczennicy zasadniczej szkoły zawodowej było rozwiązanie przez pracodawcę umowy o praktyczną naukę 
zawodu. 
41 Data trzech spotkań przypadała na niedziele (7 czerwca 2015 r. i 12 czerwca 2016 r.), jednego na sobotę (5 września 2015 r.), 
dwóch innych spotkań na dzień 15 czerwca 2016 r., w którym pedagog zgodnie z zapisami dziennika korzystała z urlopu z tytułu 
opieki nad dzieckiem. 
42 Dz. U. poz. 1270. 
43 Dz. U. Nr 168, poz.1324, ze zm.; rozporządzenie uchylono z dniem 1 września 2015 r. 
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− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne i specjalistyczne były prawidłowo 
dokumentowane (sprawozdanie z nadzoru w roku szkolnym 2014/2015); 

− nauczyciele realizowali na zajęciach wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
największą trudność w tym elemencie stanowił taki dobór metod i form pracy 
z niektórymi uczniami, aby były one motywujące (sprawozdanie z nadzoru w roku 
szkolnym 2015/2016). 

 (dowód: akta kontroli str. 582-654) 

W Planie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w gimnazjum przewidziano 
następujące szkolenia dla rady pedagogicznej gimnazjum dotyczące pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi: 
− Co to jest IPET? (rok szkolny 2014/2015), 
− Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka (rok szkolny 2015/2016), 
− Metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (rok szkolny 

2016/2017). 
Ww. szkolenia przeprowadziła pedagog. Szkolenia te były także skierowane dla nauczycieli 
prowadzących zajęcia ogólnokształcące w zasadniczej szkoły zawodowej.  
W Planie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w szkole podstawowej ujęto 
następujące szkolenia dla rady pedagogicznej szkoły podstawowej zrealizowane w roku 
szkolnym 2014/2015 dotyczące pracy z uczniami niepełnosprawnymi: 
− warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli zespołu terapeutycznego Dzieci ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. Jak je prawidłowo zaspokajać. (18.04.2015 r.); 
− warsztaty Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – autyzm i zespół Aspergera 

(13.03.2015 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 457-504) 

W roku szkolnym 2014/2015 Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadziło w szkole 
podstawowej i gimnazjum Problemową Ewaluację Zewnętrzną. Ewaluację przeprowadzono 
m.in. w zakresie funkcjonowania szkoły w obszarze wspomagania rozwoju uczniów, 
z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (wymaganie 6). Spełnienie ww. wymagania 
zostało ocenione na poziomie podstawowym wypełniania wymagań44. Wyniki 
przeprowadzonej ewaluacji dla ww. wymagania były analogiczne dla szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Zgodnie z przedstawionymi wynikami zarówno w szkole podstawowej jak  
i gimnazjum rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby 
uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania  
i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych były w większości odpowiednie do 
rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. W Szkole są prowadzone działania uwzględniające 
indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. Szkoła pomaga 
przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej. W opinii rodziców  
i uczniów wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich potrzebom, lecz nie jest to zjawisko 
powszechne.  

(dowód: akta kontroli str. 505-558) 

W okresie objętym kontrolą Szkoła w procesie realizacji kształcenia i opieki uczniów 
z niepełnosprawnościami współpracowała m.in. z: 
− Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bodzentynie, Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Piekoszowie; 
− Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łagowie; 
− Sądem Rodzinnym w Ostrowcu Świętokrzyskim; 
− Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łagowie; 
− Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 
Od 2000 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bodzentynie prowadziła w GZS punkt 
konsultacyjny, z którego korzystali dzieci, rodzice i nauczyciele. Funkcjonowanie punktu nie 
opierało się na formalnej umowie lub porozumieniu.  

                                                      
44 Ewaluacja miała na celu ustalenie, czy szkoła spełnia badane wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214).  
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W kontrolowanym okresie Szkoła nie korzystała w udokumentowany sposób z pomocy  
w zakresie ewaluacji i modyfikacji wsparcia kształcenia specjalnego oraz wspomagania 
nauczycieli, uczniów i rodziców udzielanej przez specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 
placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, organizacje pozarządowe czy 
inne instytucje. 

 (dowód: akta kontroli str. 579-581) 
Z wyjaśnień złożonych przez ośmiu nauczycieli prowadzących w kontrolowanym okresie 
w GZS zajęcia z uczniami z niepełnosprawnościami wynika, że: 
− prowadzenie zajęć z uczniami z niepełnosprawnościami nie wpływało na wysokość ich 

wynagrodzenia; 
− niepokój nauczycieli (37% składających wyjaśnienia) wzbudzają propozycje zmian 

ustawowych w zakresie nauczania indywidualnego zmierzające do tego, aby nauczanie 
to mogło odbywać się tylko w domu. Według składających wyjaśnienia byłaby to 
niekorzystna zmiana ze szkodą dla uczniów niepełnosprawnych; 

− zasadne w opinii nauczycieli (37% składających wyjaśnienia) wydaje się zwiększenie 
wymiaru zajęć rewalidacyjnych bądź nauczania indywidualnego. 

(dowód: akta kontroli str. 425-444) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości:  

1. W okresie objętym kontrolą Zespoły opracowujące IPET w GZS nie dokonywały 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, uwzględniającej ocenę 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, a tym samym nie 
wykorzystywano tego instrumentu do modyfikacji zaplanowanego wsparcia oraz 
monitorowania procesu realizacji kształcenia specjalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 128-131) 

Zgodnie z § 6 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. Zespół, co najmniej 
dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu (lata szkolne 2015/2016 
oraz 2016/2017). W roku szkolnym 2014/2015 ocena ta powinna być dokonywana nie rzadziej 
niż raz w roku (§ 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.). 

Dyrektor wyjaśnił: Zespoły funkcjonujące w naszej szkole dokonują, co najmniej 2 razy w roku 
szkolnym oceny funkcjonowania ucznia. Ocena ta odbywa się na spotkaniu Zespołu  
w obecności rodzica ucznia – zostają omówione efekty pracy i współpracy nauczycieli, 
specjalistów oraz wypracowuje się wnioski i wskazania do dalszej pracy. W przypadku 
uczniów objętych nauczaniem indywidualnym oraz posiadających orzeczenia  
o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym ocena funkcjonowania ucznia 
jest także przedstawiana na zebraniach Rady Pedagogicznej - sprawozdania w formie 
pisemnej są załącznikami do protokołów. 

(dowód: akta kontroli str. 182) 
Dokumentacja dostępna w GZS nie świadczy o tym, aby w Szkole dokonywano wymaganej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów.  
Podane w wyjaśnieniach przez Dyrektora dokonywanie oceny opisowej uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jest wymagane niezależnie od 
ww. przepisów i dotyczy osiągnięć edukacyjnych tych uczniów przedstawianych zgodnie  
z art. 44i ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

2. Rada pedagogiczna szkoły podstawowej podjęła decyzję o przedłużeniu etapu 
edukacyjnego dla jednego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, bez uzyskania pozytywnej opinii Zespołu opracowującego IPET, co stanowiło 
naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych 
planów nauczania w szkołach publicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 453-456) 

Dyrektor wyjaśnił, że pozytywna opinia Zespołu została przedstawiona słownie członkom rady 
pedagogicznej podczas jej zebrania w dniu 18 czerwca 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 686, 695-698) 
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Przedstawione wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie, gdyż w protokole z posiedzenia 
rady pedagogicznej brak jest jednoznacznej informacji w ww. zakresie. Kontrolerowi nie 
przedłożono również dokumentacji z posiedzenia Zespołu świadczącej o wydaniu pozytywnej 
opinii odnośnie przedłużenia okresu nauki ucznia. 

NIK wskazuje na potrzebę nawiązania przez Szkołę, która organizuje kształcenie specjalne 
dla znacznej liczby uczniów, stałej współpracy z różnego rodzaju instytucjami zewnętrznymi, 
których celem jest m.in. wspieranie szkół ogólnodostępnych w procesie realizacji kształcenia  
i opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami. Zdaniem NIK taka współpraca sprzyjałaby 
zbudowaniu kompleksowego systemu wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami (i ich 
rodzin) na terenie gminy Łagów.  

W Szkole nie dokonywano, wymaganej przepisami, wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym z uwzględnieniem efektywności 
podejmowanych działań wspierających. Dyrektor objął nadzorem pedagogicznym proces 
wspierania kształcenia specjalnego uczniów, a wnioski z ww. nadzoru przedstawiał na 
posiedzeniach rady pedagogicznej. 

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 
Kontroli45, wnosi o: 

1. Zapewnienie uczniom objętym kształceniem specjalnym realizacji zaleceń wynikających 
z aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Realizację zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli posiadających wymagane 
kwalifikacje do udzielania wsparcia, wynikającego z orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

3. Powierzanie nauczycielom realizacji zajęć rewalidacyjnych na podstawie art. 42 ust. 2 
pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

4. Zapewnienie przeprowadzania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia przed opracowaniem IPET, jak również oceny okresowej, w celu dostosowania 
form i zakresu wsparcia udzielanego uczniom do ich potrzeb z uwzględnieniem 
efektywności dotychczas podejmowanych działań, stosownie do § 6 ust. 4 i 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

5. Dostosowanie IPET do aktualnie obowiązujących przepisów oraz wydanych orzeczeń  
o potrzebie kształcenia specjalnego. 

6. Podjęcie działań w celu zapewnienia realizacji wymaganego wymiaru godzin zajęć 
rewalidacyjnych przeznaczonych dla poszczególnych etapów edukacyjnych. 

7. Uzyskiwanie pozytywnej opinii Zespołu w przypadku przedłużania przez radę 
pedagogiczną szkoły podstawowej okresu nauki uczniom posiadającym orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 

8. Zawiadamianie rodziców o terminach posiedzeń Zespołów opracowujących IPET  
i możliwości uczestniczenia w tych posiedzeniach oraz dokumentowanie udziału 
wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami objętymi kształceniem 
specjalnym w pracach ww. Zespołów.  

9. Wprowadzanie rzetelnych danych do SIO o uczniach objętych kształceniem specjalnym. 

 
 

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

Kontroler Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 

  
Krzysztof Kopeć 
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