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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 Zbigniew Majewski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/34/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. [dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Publicznych w Stąporkowie, Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie,  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114, 26-220 Stąporków (dalej: Gimnazjum lub Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Bernat, Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie (dalej: Dyrektor ZSP) od 
17 stycznia 2015 r., wcześniej od 17 marca 2014 r. do 16 stycznia 2015 r. p.o. Dyrektora 
ZSP. [dowód: akta kontroli str. 3-4] 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Gimnazjum w zakresie wspierania kształcenia specjalnego uczniów  
z niepełnosprawnościami. 

Szkoła realizowała kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie większości uczniów  
z niepełnosprawnościami zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Wyznaczani nauczyciele tworzyli zespoły do realizacji 
procesu wspierania kształcenia oraz opracowania wymaganych dokumentów (dalej: 
Zespół), które terminowo i w wymaganym zakresie sporządzały wielospecjalistyczne oceny 
funkcjonowania ucznia (dalej: WOFU) oraz indywidualne programy edukacyjno-
terapeutyczne (dalej: IPET), a następnie dokonywały analizy efektów realizowanego 
wsparcia, w tym pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. Szkoła dla 
większości uczniów objętych kształceniem specjalnym zapewniła kadrę pedagogiczną 
posiadającą stosowne kwalifikacje do prowadzenia kształcenia specjalnego, stworzyła 
odpowiednie warunki lokalowe do organizacji zajęć rewalidacyjnych i indywidualnego 
nauczania oraz podejmowała współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
Większość uczniów miała również zapewnione warunki do integracji z pełnosprawnymi 
rówieśnikami, poprzez uczestnictwo we wspólnych zajęciach, wycieczkach i różnego 
rodzaju imprezach szkolnych i klasowych.  
Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na 
prawidłowość realizacji wsparcia kształcenia specjalnego uczniów, a polegały one m.in. na 
nierealizowaniu dla jednego ucznia w roku szkolnym 2014/2015 części zajęć 
rewalidacyjnych, a następnie prowadzeniu tych zajęć przez nauczyciela, który nie posiadał 
wymaganych kwalifikacji do pracy z uczniami słabosłyszącymi. W Szkole nie wykorzystano 
także możliwości zapewnienia wsparcia kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem, w 
tym zespołem Aspergera przez dodatkowo zatrudnione osoby w celu pełnej realizacji 
zaleceń orzeczeń wydanych dla tych uczniów. Dyrektor powierzyła prowadzenie części 
zajęć rewalidacyjnych nauczycielom na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela2, zamiast na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, tj. 
w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. 

                                                           
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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1. Określenie form i sposobów wsparcia kształcenia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W skład Zespołu Szkół Publicznych w Stąporkowie wchodzi – oprócz objętego kontrolą 
Gimnazjum – także Publiczna Szkoła Podstawowa. Statut ww. Zespołu obowiązujący  
od 1 września 2015 r.3 przedstawia cele i zadania szkoły, a także formy opieki i pomocy 
uczniom, którym z przyczyn rozwojowych potrzebna jest pomoc i wsparcie oraz organizację 
zajęć dodatkowych dla uczniów, organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, określone w § 2 ust. 1 pkt 1, 
7-11 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół4.  

Statut został znowelizowany po wejściu w życie 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 (dalej: rozporządzenie z 2015 r.  
o kształceniu specjalnym), jednak w nowej wersji statutu nie zostały zawarte zapisy 
określone w § 6 ust. 10 tego rozporządzenia, dotyczące obowiązku zawiadamiania przez 
dyrektora szkoły rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego 
spotkania Zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. W statucie Szkoły, zarówno w § 49 
ust. 2 jak i § 61 ust. 1 umieszczono zapis wskazujący na wymóg uzyskiwania zgody organu 
prowadzącego przy zatrudnianiu dodatkowych osób w celu współorganizowania kształcenia 
uczniów z niepełnosprawnościami, podczas gdy zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia  
z 2015 r. o kształceniu specjalnym, w przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi taka zgoda nie jest już wymagana. 
Dyrektor ZSP wyjaśniła, że niedokonanie nowelizacji zapisów statutu, we wskazanym 
zakresie, nastąpiło w wyniku przeoczenia.  [dowód: akta kontroli str. 8-51, 76-86, 109] 

W Szkole opracowano Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wspierania uczniów w Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie (dalej: Procedury).  
W znowelizowanych od 1 września 2015 r. Procedurach zawarto m.in. informację o pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnościami oraz formach  
i sposobach organizacji tej pomocy, a w załączniku do Procedur określono wzór IPET. 
Procedury, podobnie jak statut Szkoły nie zawierały zapisów o obowiązku zawiadamiania 
rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania 
Zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. [dowód: akta kontroli str.52-70] 

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 
stanowiły, że z urzędu przyjmowane są wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na 
podstawie karty zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych, dostępnej na stronie 
internetowej Szkoły lub w sekretariacie Gimnazjum. Dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły przyjmowane były do Gimnazjum w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi 
miejscami oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Kryterium 
zapewniającym pierwszeństwo przyjęcia były wyniki w nauce. Omawiane zasady rekrutacji 
nie uwzględniały preferencji w przyjęciu dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkałych 
poza obwodem Gimnazjum. [dowód: akta kontroli str. 71-72] 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 były takie same dla kandydatów zamieszkałych 
w obwodzie Gimnazjum jak w poprzednim roku szkolnym. Dla dzieci zamieszkałych poza 
obwodem Gimnazjum obowiązywały (w miarę wolnych miejsc) zasady rekrutacji określone 
w uchwale Nr XIV/102/2016 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 21 stycznia 2016 r., które 
nie zapewniały pierwszeństwa dla dzieci z niepełnosprawnościami. [dowód: akta kontroli str. 
73-75] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: (…) Przez przeoczenie nie zostały określone zasady dla uczniów  
z orzeczeniem o niepełnosprawności jako osób mających pierwszeństwo w zakresie 
przyjęcia do gimnazjum. Powyższe przeoczenie spowodowane było tym, iż do tej pory nie 

                                                           
3 Ze zmianami wprowadzonymi od 1 września 2016 r. 
4 Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów. 
5 Dz. U. poz. 1113. 
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wpłynęły wnioski od rodziców uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, 
zamieszkałych w obwodzie innej szkoły. [dowód: akta kontroli str. 96] 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 do Gimnazjum przyjęto 14 dzieci (wszystkie), 
których rodzice przedstawili orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te 
zostały przyjęte do klas liczących od 17 do 24 uczniów. Tylko w roku szkolnym 2014/2015 
do jednej klasy szkolnej przydzielonych zostało dwóch uczniów niepełnosprawnych  
(z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz niepełnosprawnościami 
sprzężonymi), natomiast w pozostałych latach szkolnych w klasach zawsze był tylko jeden 
uczeń niepełnosprawny. Wśród dzieci objętych kształceniem specjalnym byli uczniowie,  
u których zdiagnozowano następujące niepełnosprawności: autyzm (jeden uczeń), zespół 
Aspergera (trzech uczniów), niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (ośmiu 
uczniów), jeden uczeń słabosłyszący oraz jeden z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dla 
sześciu uczniów, zgodnie z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Końskich, Gimnazjum zapewniło kształcenie specjalne w formie indywidualnego 
nauczania realizowanego w Szkole. [dowód: akta kontroli 97-108] 

W kontrolowanym okresie rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, mieszkających poza 
obwodem Szkoły, nie składali wniosków o przyjęcie do Gimnazjum. [dowód: akta kontroli 
str. 94-95] 

Zespoły funkcjonujące w Gimnazjum opracowały IPET dla każdego ucznia realizującego 
kształcenie specjalne w okresie objętym badaniem kontrolnym. Analiza dokumentacji 
kształcenia specjalnego czternastu uczniów, których rodzice złożyli orzeczenia o potrzebie 
takiego kształcenia, tj.: dokumentów WOFU oraz IPET wykazała, że: 

− w pracach Zespołu opracowującego IPET brali udział nauczyciele i specjaliści 
prowadzący zajęcia z dziećmi, tj. zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia z 2010 r.  
o kształceniu specjalnym6 i § 6 ust. 3 rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym; 

− IPET sporządzone były terminowo, tj. zgodnie z § 5 ust. 5 rozporządzenia z 2010 r.  
o kształceniu specjalnym i § 6 ust. 5 rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym; 

− sporządzenie IPET każdorazowo poprzedzone było dokonaniem WOFU, tj. zgodnie  
z odpowiednio § 5 ust. 4 i § 6 ust. 4 i rozporządzeń z 2010 r. i 2015 r. o kształceniu 
specjalnym  

− zapisy we wszystkich IPET zawierały treści wymienione w § 6 ust. 1 rozporządzenia  
z 2015 r. o kształceniu specjalnym, IPET opracowane przed wejściem w życie tego 
rozporządzenia (1 września 2015 r.) zostały zaktualizowane do 30 września 2015 r.,  
tj. zgodnie z § 9 rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym; 

− IPET były aktualizowane, w przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia wskazującego 
na potrzebę wprowadzenia indywidualnego nauczania (stwierdzono pięć takich 
przypadków w kontrolowanym okresie – jeden z nich wynikał ze zmiany orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostałe dotyczyły organizacji indywidualnego 
nauczania dla uczniów objętych kształceniem specjalnym); 

− wszystkie IPET podpisane były przez rodzica dziecka niepełnosprawnego, członków 
Zespołu oraz zatwierdzone zostały przez Dyrektora ZSP, a w jednym przypadku kopię 
IPET przekazano rodzicowi na jego wniosek (pozostali rodzice nie składali takich 
wniosków); 

− w teczkach uczniów objętych kształceniem specjalnym nie było dokumentów 
potwierdzających wywiązywanie się przez Dyrektora ZSP od 1 września 2015 r.  
z obowiązku zawiadamiania rodziców/opiekunów dziecka o terminie posiedzenia 
Zespołu oraz możliwości uczestniczenia w nim, o czym mowa w § 6 ust. 10 
rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym; 

− w Gimnazjum od roku szkolnego 2015/2016, oprócz dzienników papierowych, 
funkcjonuje dziennik elektroniczny, za pośrednictwem którego nie informowano rodziców 
o terminach posiedzenia Zespołu; 

                                                           
6 Rozporządzenie 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 integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414) – 
uchylone z dniem 1 września 2015 r. 
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− rodzice uczniów nie uczestniczyli w badanym okresie w posiedzeniach Zespołów.  
[dowód: akta kontroli str. 97, 138-139, 364-365] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła, że zwyczajowo od wielu lat rodzice informowani są przez 
wychowawcę telefonicznie lub osobiście podczas rozmowy w szkole, o terminie spotkania 
Zespołu, a informacje na ten temat odnotowywane są w dokumentacji pedagogicznej 
wychowawcy klasy. W związku z tym, że nie wszyscy rodzice mają możliwość korzystania  
z Internetu, nie przekazywano tą drogą informacji w tym zakresie. [dowód: akta kontroli str. 
109, 911].  
Wyjaśnienia te znalazły częściowe potwierdzenie w zapisach sporządzonych przez 
wychowawców uczniów z niepełnosprawnościami. Świadczyły one o poinformowaniu 
rodziców uczniów o spotkaniu Zespołu (najczęściej o jednym) – trzech uczniów w roku 
szkolnym 2015/2016 oraz innych trzech uczniów w roku szkolnym 2016/2017. [dowód: akta 
kontroli str. 110-114].  

Badanie kontrolne zgodności zakresu wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami 
rekomendowanego przez Zespół w IPET, z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach  
o potrzebie kształcenia specjalnego, przeprowadzone na próbie dokumentacji dotyczącej 
siedmiu uczniów wykazało, że Dyrektor ZSP: 
− dla większości uczniów ustalił formy i sposoby wsparcia w pełni zgodne z zaleceniami 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. sześciu uczniom zaplanował w badanym 
okresie wymagane zajęcia rewalidacyjne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo (jednemu 
uczniowi nie wyznaczono zajęć rewalidacyjnych w I semestrze roku szkolnego 2014/2015), 
dla pięciu uczniów ustalił zalecane formy wsparcia w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Ponadto dla trzech uczniów Dyrektor zaplanował zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze zalecone w orzeczeniach, a dla jednego ucznia zalecił prowadzenie zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych mimo braku zalecenia w orzeczeniu. Inne formy i sposoby 
wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami opisane zostały szczegółowo w pkt 3 
wystąpienia pokontrolnego; 
− wyznaczył nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych, którzy 
posiadali kwalifikacje do wskazanej formy terapii, za wyjątkiem jednego przypadku 
(opisanego szczegółowo w pkt 3 wystąpienia pokontrolnego), w którym zajęcia z uczniem 
niedosłyszącym prowadził nauczyciel, nieposiadający wykształcenia z zakresu 
surdopedagogiki lub surdologopedii; 
− określił niezbędne dostosowania i warunki pracy odpowiednie dla ucznia; 
− informował rodziców o przyznanych formach wsparcia; 
− zajęcia dla uczniów objętych kształceniem specjalnym zostały zaplanowane przez 
Dyrektora ZSP w arkuszu organizacyjnym Szkoły. 

W kontrolowanym okresie wystąpił jeden przypadek rezygnacji opiekunów prawnych ucznia 
posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym z nauki w Szkole. Uczeń ten z uwagi na 
trudności wychowawcze i niedostosowanie społeczne został przeniesiony do Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Baryczy. [dowód: akta kontroli str. 115-137, 140-193, 492] 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

NIK zwraca uwagę, że po wejściu w życie rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu 
specjalnym, obowiązek powiadamiania rodziców o terminach posiedzeń Zespołów 
opracowujących IPET i o możliwości uczestniczenia w tych posiedzeniach, ciąży na 
dyrektorze szkoły.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

  

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

Gmina Stąporków jako organ prowadzący zapewniła Szkole warunki do realizacji 
kształcenia specjalnego, zgodnie z art. 5 ust. 7 pkt 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty7. Oględziny wykazały, że wejście do Gimnazjum wyposażone było  
w pochylnię umożliwiającą swobodny dostęp dla uczniów poruszających się na wózku 
inwalidzkim8. Gimnazjum posiadało wydzielone, odpowiednio oświetlone i ogrzewane dwie 
sale lekcyjne na parterze budynku do realizacji indywidualnego nauczania, w tym do 
prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Uczniowie niepełnosprawni mieli również zapewnioną 
możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej, zlokalizowanego na parterze 
szkoły oraz z pomocy pedagoga szkolnego i psychologa, których gabinety znajdowały się 
na pierwszym piętrze Szkoły.  

Gimnazjum zapewniało zajęcia świetlicowe m.in. dla uczniów z niepełnosprawnościami, 
objętych kształceniem specjalnym, którzy pozostają w szkole dłużej, w związku z pracą 
rodziców. Regulamin świetlicy stanowił, że liczba wychowanków w grupie wychowawczej 
nie może przekraczać 25 dzieci. W roku szkolnym 2015/2016 do świetlicy uczęszczało troje, 
a w roku szkolnym 2016/2017 dwoje uczniów z niepełnosprawnościami. Badanie 
dzienników dokumentujących pracę świetlicy wykazało, że w grupach, w których objęto 
opieką uczniów niepełnosprawnych liczebność dzieci nie przekraczała wymaganej normy 25 
dzieci, zgodnie z § 9 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie ramowych 
statutów.  

Do Gimnazjum nie uczęszczały w kontrolowanym okresie dzieci niepełnosprawne, które 
wymagały podawania leków. [dowód: akta kontroli str. 194-210] 

W kontrolowanym okresie w Gimnazjum liczba zatrudnionych nauczycieli  
wynosiła: 
− w roku szkolnym 2014/2015 – 37 osób (34,81 etatu); 
− w roku szkolnym 2015/2016 – 39 osób (36,92 etatu); 
− w roku szkolnym 2016/2017 – 38 osób (36,11 etatu). 
W Szkole zatrudniono psychologa szkolnego (w wymiarze 26 godzin tygodniowo) oraz 
pedagoga szkolnego z 20-godzinnym tygodniowym wymiarem czasu pracy. Wśród 
nauczycieli zatrudnionych w Gimnazjum ośmiu posiadało dodatkowe kwalifikacje 
umożliwiające wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, tj. z zakresu: 
doradztwa zawodowego, terapii pedagogicznej, gimnastyki korekcyjnej oraz czterech 
nauczycieli z zakresu oligofrenopedagogiki Od roku szkolnego 2016/2017 w Gimnazjum 
zatrudnione były dwie osoby na ½ etatu jako pomoc nauczyciela. 

Ponadto w Zespole Szkół Publicznych w Stąporkowie, w skład którego wchodzi Gimnazjum, 
zatrudnieni byli nauczyciele etatowo przypisani do szkoły podstawowej, którzy wg wyjaśnień 
Dyrektora ZSP mogą w razie konieczności prowadzić zajęcia z uczniami w Gimnazjum,  
tj.: trzech nauczycieli z zakresu logopedii, dwóch z zakresu doradztwa zawodowego, pięciu  
z zakresu oligofrenopedagogiki oraz dwóch z zakresu terapii pedagogicznej. Stan 
zatrudnienia kadry nauczycielskiej i poziom jej kwalifikacji zapewniał realizację większości 
zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi, w zakresie określonym w orzeczeniach wydanych 
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. [dowód: akta kontroli str. 116-118, 140-193, 
211-220] 

Nauczyciele Szkoły uczestniczyli w 2014 r. w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, którego 
tematem było Organizowanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie miało na celu zapoznanie 
nauczycieli z aktualnymi przepisami prawa oraz standardami organizacji systemu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Koszt szkolenia w kwocie 1.500 zł został 
poniesiony ze środków Szkoły. 

                                                           
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
8 W okresie objętym kontrolą do Gimnazjum nie uczęszczały dzieci z niepełnosprawnością ruchową wymagające 
pomocy (wózka) w przemieszczaniu się. 
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W 2015 r. nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Końskich nt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych możliwości ucznia. Jak budować relacje z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. W trakcie szkolenia omawiano m.in. zasady dotyczące oceniania 
oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz sposoby dokumentowania dostosowywania wymagań dla uczniów z opiniami  
i orzeczeniami. Powyższe szkolenie było bezpłatne. 
W okresie objętym kontrolą nauczyciele nie podnosili kwalifikacji zawodowych do pracy  
z uczniami niepełnosprawnymi na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych.  
W 2014 r. dwóch nauczycieli ukończyło sześciogodzinny kurs dydaktyczny w ramach 
projektu Działania edukacyjne podnoszące kompetencje zawodowe i społeczne osób 
niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim. Tematem tego szkolenia było Jak 
pracować z uczniem niepełnosprawnym. Obowiązki szkoły i organu prowadzącego  
w stosunku do ucznia niepełnosprawnego. Powyższe kursy dla nauczycieli były bezpłatne, 
organizowane przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji 
samorządu województwa świętokrzyskiego w 2014 r. Koszty dojazdu na kursy zostały 
zwrócone nauczycielom ze środków będących w dyspozycji Szkoły. 
[dowód: akta kontroli str. 221-244, 253-257] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: Nauczyciele w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 nie 
podnosili kwalifikacji zawodowych poprzez uczęszczanie na studia podyplomowe i kursy 
kwalifikacyjne, ponieważ nie było takiej potrzeby. Kwalifikacje aktualnie zatrudnionej kadry 
pedagogicznej zabezpieczają proces kształcenia specjalnego prowadzonego w Gimnazjum. 
[dowód: akta kontroli str. 263] 

W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła zakupiła: 
− 15 książek do zajęć rewalidacyjnych za 305,49 zł, ze środków pochodzących od rady 
rodziców; 
− 23 książki do ćwiczeń rozwijających sprawność manualną, przy uwzględnieniu 
zainteresowań uczniów za 605,19 zł oraz 13 audiobooków do słuchania za 234,46 zł, ze 
środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku szkolnym 2016/2017. 
Literatura fachowa dotycząca sytemu nauczania specjalnego była powszechnie i często 
wykorzystywana przez nauczycieli. [dowód: akta kontroli str. 245-246, 258-262] 

Na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Stąporkowie (dalej: Urząd), 
prowadzącego obsługę finansową (w tym rachunkowość) Szkoły ustalono, że: 
− w 2015 r. planowane wydatki w rozdziale 801509 oraz kwota środków w ramach 
zwiększonej subwencji oświatowej „przysługująca” Szkole z tytułu objęcia kształceniem 
uczniów niepełnosprawnych, wg metryczki oświatowej, wynosiły do końca marca 332.023 zł 
i nie uległy zmianie do końca września 2015 r. Kwota wydatków w tym rozdziale  
w ramach odpisu od wszystkich wydatków ponoszonych w Szkole na 31 grudnia 2015 r. 
wynosiła 2.789,59 zł10, natomiast kwota wydatkowana w 100% w związku z organizacją 
kształcenia specjalnego uczniów wynosiła 186.880,24 zł11. W innych rozdziałach na  
ww. zadania wydatkowano 7.243,85 zł. Przysługująca Szkole subwencja na 2015 r. (do 
końca września 2015 r.) nie została wykorzystana w kwocie 142.353,17 zł (co stanowiło 
43% ogólnej kwoty); 
− w 2016 r. planowane wydatki w rozdziale 8015012 (do końca marca 2016 r.) wynosiły 
172.150,00 zł, natomiast kwota zwiększonej subwencji – 244.563,00 zł. Wysokość odpisu 
od wszystkich wydatków stanowiła kwotę 4.008,32 zł, a kwota wydatków zrealizowana  
w 100% - 149.542,54 zł. W innych rozdziałach na ww. zadania wydatkowano 21.393,10 zł. 
Przysługująca subwencja na 2016 r. (do końca września 2016 r.) nie została wykorzystana 

                                                           
9 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. 
10 Do przeliczenia odpisu wydatków na rozdział 80150 od wszystkich wydatków przyjęto metodę dzielenia kwoty 
wydatku przez ogólną liczbę uczniów i otrzymany wynik pomnożono przez liczbę uczniów niepełnosprawnych. 
11 W pozycji tej wykazywano wynagrodzenie pracowników wypłacane z rozdziału 80150, których pensum składa 
się z różnych wymiarów i wypłacane jest z kliku rozdziałów zgodnie z przydziałem czynności. 
12 Po przeanalizowaniu wydatków za 2015 r. i stwierdzeniu, że nie wszystkie wydatki można wydzielić  
w rozdziale 80150 Urząd dostosowywał plan na 2016 r. do potrzeb Szkoły. 
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w kwocie 91.012,14 zł (tj. 37% „należnej Szkole” kwoty wynikającej z realizacji kształcenia 
specjalnego). [dowód: akta kontroli str. 247-249] 

Dyrektor ZSP na 2015 i 2016 rok nie planowała wydatków na wsparcie procesu kształcenia 
specjalnego dzieci na podstawie „wyceny” procedur określonych w IPET. [dowód: akta 
kontroli str. 264-267] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: (…) Powyższe spowodowane było tym, iż z orzeczeń  
i sporządzonych IPET nie wynikały potrzeby zakupu specjalnych pomocy dydaktycznych 
niezbędnych do realizacji zadań wynikających z tych dokumentów. W trakcie realizacji zajęć 
rewalidacyjnych i zajęć specjalistycznych wykorzystywane były pomoce zakupione w latach 
wcześniejszych np.: Emotikony – stwórz emocje, Karty ćwiczeń – przeciwieństwa, 
Percepcja wzrokowa, Mozaikowa układanka, Mozaikowe litery i cyfry. Natomiast w 2016 r. 
ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dla 
uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego zakupione zostały książki  
(na kwotę 605,19 zł) i audiobooki do słuchania (na kwotę 234,46 zł) znajdujące się na stanie 
biblioteki szkolnej. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek został 
złożony w listopadzie 2015 r., a fundusze przyznano w maju 2016 r. Do wyjaśnienia 
dołączam wykaz zakupów. [dowód: akta kontroli str. 275-284] 

Z informacji przekazanych przez Urząd wynika, że wysokość środków zaplanowanych dla 
gminy Stąporków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w ramach części oświatowej subwencji ogólnej w 2015 r. (wg planu po 
zmianach na koniec września 2015 r.) wynosiła 1.119.449 zł, z tego w rozdziale 80149 – 
75.971 zł i rozdziale 80150 – 1.043.478 zł, a w 2016 r. (wg planu po zmianach na koniec 
grudnia 2016 r.) – 891.709 zł, z tego w rozdziale 80149 – 75.759 zł i rozdziale 80150 – 
815.950.  
Wysokość środków zrealizowanych w 2015 r. wynosiła – 653.397 zł, z tego w rozdziale 
80149 – 18.770 zł i rozdziale 80150 – 616.627 zł, a w 2016 r. – 811.574 zł, z tego  
w rozdziale 80149 – 47.860 zł i rozdziale 80150 – 763.714 zł.  
Monitorowanie stopnia realizacji zaplanowanych wydatków w rozdziale 80150 dokonywane 
było poprzez analizę miesięcznych sprawozdań Rb-28S. Według Urzędu, nie wszystkie 
wydatki można dokładnie zakwalifikować w rozdziale np. 80101 (Szkoły podstawowe)  
i w rozdziale 80150, bowiem niektóre wydatki np. remontowe, inwestycyjne służą uczniom 
pełnosprawnym jak również niepełnosprawnym. Również wynagrodzenia dyrektorów 
placówek, psychologów, pedagogów szkolnych, logopedów, nauczycieli bibliotek i świetlic, 
pomocy nauczyciela klasyfikowane są w podstawowych rozdziałach, tj. 80101, 80110 czy 
85401. [dowód: akta kontroli str. 6-7, 250-252] 

W wyniku porównania danych uczniów niepełnosprawnych wprowadzonych do SIO13 na 
dzień 30 września 2014 r., 2015 r. i 2016 r. oraz na 31 marca 2017 r., z orzeczeniami  
o potrzebie kształcenia specjalnego ustalono, że dane te były spójne, kompletne  
i poprawnie wprowadzone do ww. systemu informatycznego. [dowód: akta kontroli str. 97, 
268-274] 

Dyrektor ZSP zarządzeniem nr 15/2014 z dnia 28 października 2014 r. wprowadziła Politykę 
bezpieczeństwa i Instrukcję zarządzania systemem informatycznym w Szkole.  
W zarządzeniu tym zawarto m.in. ustalenia dotyczące sposobu przetwarzania danych 
osobowych dotyczących uczniów, a także wyszczególniono osoby, w tym nauczycieli, którzy 
posiadają dostęp do tych danych. W zarządzeniu zamieszczono również wykaz budynków, 
pomieszczeń tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe,  
a także określono sytuacje kiedy i w jakich przypadkach dane osobowe przekazywane są 
na zewnątrz. [dowód: akta kontroli str. 366-391] 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

                                                           
13 System Informacji Oświatowej. 
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3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego 

Badanie kontrolne przeprowadzone na próbie dokumentacji dotyczącej siedmiu uczniów 
objętych kształceniem specjalnym wykazało: 
1) E. R. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 176/12/13  
z 27 sierpnia 2013 r. oraz indywidualnym nauczaniem na podstawie orzeczeń nr 244/13/14 
z 29 sierpnia 2014 r. na rok szkolny 2014/2015 i nr 179/14/15 z 29 lipca 2015 r. na rok 
szkolny 2015/2016.  
Wśród zaleceń zawartych w orzeczeniach dotyczących realizacji kształcenia specjalnego 
tego ucznia były zalecenia dotyczące integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami,  
tj. uczestniczenie w części zajęć z klasą (w ramach zajęć artystycznych, ruchowych i religii) 
oraz w uroczystościach szkolnych i klasowych. Ponadto wskazano, że  
w roku szkolnym 2015/2016 uczeń, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
powinien zostać objęty dodatkowymi zajęciami z informatyki rozwijającymi jego 
umiejętności. Analiza planów zajęć nauczania indywidualnego ucznia wykazała, że: 
− zajęcia rewalidacyjne realizowane były dwa razy w tygodniu w wymiarze po 60 minut,  
− uczeń realizował tygodniowy plan zajęć przez trzy dni, w wymiarze 12 godzin, co było 
zgodne z § 9 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania dzieci  
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży14; 
− w pierwszym semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczeń nie miał zaplanowanych zajęć 
z klasą mimo zaleceń zawartych w tym zakresie w orzeczeniu, a dopiero w drugim 
semestrze tego roku szkolnego uczeń uczestniczył w zajęciach z klasą na lekcjach 
wychowania do życia w rodzinie i godzinie z wychowawcą; 
− w roku szkolnym 2015/2016 uczniowi, zgodnie z orzeczeniem, zapewniono udział  
w zajęciach artystycznych, z informatyki i wychowaniu fizycznym (z klasą);  
Uczeń według wyjaśnienia Dyrektora ZSP nie uczestniczył w wycieczkach szkolnych  
i wyjazdach, konsekwentnie odmawiając udziału w tych imprezach, natomiast w miarę 
systematycznie spotykał się z innymi uczniami podczas uroczystości klasowych. 
[dowód: akta kontroli str. 116-118, 417-435, 459-462, 477-479, 499-564] 

Wicedyrektor Szkoły Lidia Dąbrowska nadzorująca Gimnazjum wyjaśniła: W I semestrze 
roku szkolnego 2014/2015 uczeń nie miał zaplanowanych zajęć z klasą ze względu na jego 
trudności w funkcjonowaniu w zespole klasowym. Decyzja ta była uzgodniona z jego 
mamą.(…) [dowód: akta kontroli str. 912] 

W dokumentacji oraz IPET dotyczącymi ucznia E. R. brak było potwierdzenia uzgodnienia 
 z matką dziecka lub z Zespołem rezygnacji w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 ze 
wspólnych zajęć z klasą. [dowód: akta kontroli str. 499-564] 

2) W. Sz. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 197/13/14  
z 14 maja 2014 r. oraz indywidualnym nauczaniem na podstawie orzeczeń nr 198/13/14  
z 14 lipca 2014 r. na rok szkolny 2014/2015 i nr 159/14/15 z 10 lipca 2015 r. na rok szkolny 
2015/2016 oraz 2016/2017. 
Zgodnie z orzeczeniem o kształceniu specjalnym Szkoła powinna zadbać o prawidłową 
integrację ucznia z zespołem klasowym oraz adaptację w środowisku szkoły. W orzeczeniu  
o potrzebie indywidualnego nauczania na rok szkolny 2014/2015 zalecono uczestnictwo  
w wybranych zajęciach z klasą, udział w klasowych i szkolnych uroczystościach oraz 
uwzględnienie potrzeby przerw i ruchu. W orzeczeniu na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 
zalecono dodatkowo objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć 
rozwijających uzdolnienia i zainteresowania plastyczne. Zalecenia zawarte w orzeczeniach 
ujęte były w IPET. 
Analiza planów zajęć nauczania indywidualnego ucznia wykazała, że: 
− uczeń uczestniczył w różnego rodzaju wyjazdach i wycieczkach oraz w imprezach 
klasowych, w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczył we wspólnych zajęciach z klasą  

                                                           
14 Dz. U. poz. 1157; dalej: rozporządzenie o indywidualnym nauczaniu. 
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w ramach lekcji muzyki, godziny wychowawczej i zajęć technicznych. Uczeń nie 
uczestniczył codziennie w zajęciach z klasą, jak zalecono w orzeczeniu; 
− w roku szkolnym 2015/2016, mimo zaleceń wynikających z orzeczenia, uczeń nie 
uczestniczył w żadnych zajęciach z klasą, natomiast w roku 2016/2017 wspólnie z klasą 
uczestniczył tylko w lekcjach religii; 
− zajęcia artystyczne zaplanowano dla ucznia na rok szkolny 2016/2017, natomiast 
zgodnie z orzeczeniem powinny być one prowadzone również w poprzednim roku 
szkolnym; 
− uczeń, zgodnie z orzeczeniem, miał zaplanowane przerwy w zajęciach lekcyjnych, które 
spędzał w bibliotece; 
− według planów zajęć nauczania indywidualnego zajęcia rewalidacyjne realizowane były 
dwa razy w tygodniu w wymiarze po 60 minut. Część zajęć rewalidacyjnych tzw. 
„biblioterapia” w roku szkolnym 2014/2015 realizowała była przez nauczyciela, który 
ukończył kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, w wymiarze dwóch godzin 
tzw. „karcianych”, w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela15; 
− w kolejnych latach szkolnych dokonywano zmiany rodzaju wsparcia, tj. w roku szkolnym 
2014/2015 zajęcia prowadził psycholog i nauczyciel oligofrenopedagog (po jednej godzinie 
tygodniowo), w 2015/2016 psycholog, a w 2016/2017 tylko oligofrenopedagog. 
[dowód: akta kontroli str. 116-118, 417-435, 453-458,  477-479, 565-652] 

Wicedyrektor Szkoły Lidia Dąbrowska wyjaśniła: W roku szkolnym 2014/2015 uczennica 
realizowała swój tygodniowy plan przez cztery dni w tygodniu. Przez (…) trzy dni miała 
zajęcia z klasą. Było to dla niej trudne. Uczennica ze względu na bardzo przeszkadzający 
jej hałas chodzi w słuchawkach. Z tego względu liczbę godzin z klasą ograniczono. Było to 
uzgodnione z rodzicem. Na prośbę matki w roku szkolnym 2016/2017 uczennica 
uczestniczyła z klasą tylko w lekcjach religii. Zajęcia artystyczne zostały zaplanowane na 
rok szkolny 2016/2017 ponieważ zgodnie z obowiązującym w naszym gimnazjum ramowym 
planem nauczania są one realizowane w klasie trzeciej. (…) [dowód: akta kontroli str. 912, 
453-454] 

W dokumentacji i IPET dotyczącym ucznia nie było zapisów o uzgodnieniu z rodzicem 
ograniczenia liczby godzin z klasą. [dowód: akta kontroli str. 565-652] 

3) W. T. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 224/13/14  
z 8 sierpnia 2014 r. oraz indywidualnym nauczaniem na podstawie orzeczenia nr 225/13/14 
z dnia 8 sierpnia 2014 r. – do ukończenia gimnazjum. 
Z ww. orzeczeń wynikało, że uczeń powinien uczestniczyć w części zajęć lekcyjnych razem 
z klasą, a zajęcia powinny być równomiernie rozłożone na przestrzeni tygodnia. Należy 
również zadbać o uczestnictwo ucznia w życiu społecznym i artystycznym oraz stosować 
przerwy w pracy. Uczeń powinien być zwolniony z nauki jednego języka obcego (powinien 
kontynuować naukę języka angielskiego). 
Analiza planów zajęć nauczania indywidualnego ucznia wykazała, że: 
− pobierał naukę jednego języka obcego – angielskiego; 
− realizował tygodniowy plan zajęć rozłożonych równomiernie, w wymiarze 12 godzin,  
z tym, że w roku szkolnym 2014/2015 w ciągu czterech dni, a w kolejnych dwóch latach 
szkolnych w ciągu trzech dni; 
− uczeń w roku szkolnym 2014/2015 uczestniczył w zajęciach z klasą na lekcjach muzyki, 
zajęciach technicznych i godzinie z wychowawcą; 
− w roku szkolnym 2015/2016 realizował zajęcia z klasą tylko w II półroczu, w ramach 
godziny z wychowawcą; 
− w roku szkolnym 2016/2017 realizował wspólnie z klasą tylko zajęcia artystyczne  
w I semestrze. Z wyjaśnień Wicedyrektora Szkoły wynika, że zachowanie ucznia 
rozpraszało uwagę innych, dlatego ograniczono liczbę zajęć wspólnie z klasą. Uczniowi nie 
zapewniono wsparcia dodatkowej osoby współorganizującej proces kształcenia 
specjalnego, w tym integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami w trakcie wspólnych zajęć 
lekcyjnych; 

                                                           
15W roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor ZSP zatrudniał dwóch nauczycieli, którzy realizowali cztery godziny 
zajęć rewalidacyjnych w ramach art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela (tzw. „godzin karcianych”). 
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− według planów zajęć nauczania indywidualnego zajęcia rewalidacyjne realizowane były 
dwa razy w tygodniu w wymiarze po 60 minut;  
− nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem posiadali wymagane kwalifikacje. 
Według wyjaśnienia Dyrektora ZSP uczeń nie chciał uczestniczyć w wycieczkach 
szkolnych, natomiast Szkoła jest w stałym kontakcie z rodzicami i wspólnie z nimi 
organizowane są wizyty dzieci w domu rodzinnym ucznia w celu integrowania go  
z rówieśnikami; 
[dowód: akta kontroli str. 116-118, 417-435, 463-468, 477-479, 653-711, 912] 

4) D. W. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 52/13/14  
z 12 grudnia 2013 r., zmienionego orzeczeniem nr 39/14/15 z 24 listopada 2014 r. 
Według ww. orzeczeń uczeń powinien być włączony do zespołu dydaktyczno-
wyrównawczego z matematyki i języka polskiego w celu wyeliminowania braków 
programowych oraz udzielenia bieżącej pomocy w nauce. Ponadto powinny być stworzone 
możliwości uczestnictwa ucznia w życiu klasy i szkoły poprzez włączenie go do różnych 
form działalności. Uczeń mógł być zwolniony z drugiego języka obcego. 
Analiza orzeczeń, planów zajęć lekcyjnych oraz IPET ucznia wykazała, że: 
− w opracowanym IPET na rok szkolny 2014/2015 rekomendowano zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, jako zajęcia pozalekcyjne, w wymiarze po 
jednej godzinie tygodniowo. Uczeń realizował te zajęcia w okresie uczęszczania do szkoły, 
w zaplanowanym wymiarze; 
− zajęcia rewalidacyjne z uczniem nie były prowadzone w I semestrze 2014/2015 roku 
szkolnego (orzeczenie z 2013 r. nie zawierało zaleconego zakresu rewalidacji, a jedynie 
zapis o zaleconym kształceniu specjalnym dla młodzieży z niedosłuchem w szkole 
ogólnodostępnej), natomiast od II semestru16 i w następnym roku szkolnym zajęcia 
rewalidacyjne prowadzone były w wymiarze dwóch godzin w tygodniu w wymiarze 60 minut; 
− zajęcia rewalidacyjne prowadzone były przez nauczyciela, który nie posiadał kwalifikacji 
z zakresu surdopedagogiki lub surdologopedii, wymaganych do pracy z uczniem 
słabosłyszącym w celu realizacji zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
zgodnie z którymi należało m.in. usprawniać funkcje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, 
słuch fonemowy i pamięć słuchową; 
− uczeń został zwolniony z drugiego języka obcego (rosyjski); 
− uczestniczył w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki; 
− uczeń nie wyrażał zgody na wyjazdy do kina lub dłuższe wycieczki, natomiast brał udział 
w wielu innych imprezach szkolnych np.: dzień chłopca, jasełka, wigilia klasowa, choinka 
szkolna, pokaz pomocy przedmedycznej czy dzień dziecka – konkursy, zajęcia sportowe. 
[dowód: akta kontroli str. 116-118, 413-475, 477-479, 712-773, 908] 

5) D. D. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 37/15/16  
z 13 października 2015 r. Według tego orzeczenia oraz IPET uczeń powinien w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych z języka polskiego i matematyki. 
Analiza dokumentów dotyczących ucznia wykazała: 
− uczestniczył w zajęciach pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z języka 
polskiego i matematyki; 
− zajęcia rewalidacyjne rekomendowane w IPET prowadzone były dwa razy w tygodniu po 
60 minut przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do ich realizacji; 
[dowód: akta kontroli str. 116-118, 475-479, 774-809, 908] 

6) D. R. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 38/13/14  
z 14 listopada 2013 r. Z orzeczenia nie wynikało, by uczeń miał uczestniczyć w określonych 
zajęciach dodatkowych (poza rewalidacyjnymi), które pomogą opanować wymagany zakres 
wiedzy. Uczeń realizował zajęcia rewalidacyjne dwa razy w tygodniu po 60 minut oraz 
dodatkowo objęty został zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z języka polskiego  
i matematyki. [dowód: akta kontroli str.116-118, 417-435, 473-474, 810-879, 908] 

                                                           
16 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zawierające zakres zalecanych zajęć rewalidacyjnych zostało 
dostarczone przez rodziców 11 grudnia 2014 r. 
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7) W. G. – uczeń objęty kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia nr 200/14/15  
z 29 lipca 2015 r. W orzeczeniu wskazano, że ucznia należy objąć pomocą psychologiczno-
pedagogiczną na terenie Szkoły, poprzez włączenie go do zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych z języka polskiego i matematyki, co znalazło potwierdzenie w IPET. Uczeń 
uczestniczył w roku szkolnym 2015/2016, w zajęciach rewalidacyjnych dwa razy w tygodniu 
po jednej godzinie. W kolejnym roku szkolnym 2016/207 zajęcia rewalidacyjne realizowano 
we wtorki (11/2 godziny) i czwartki (1/2 godziny). Uczeń uczestniczył w zajęciach 
pozalekcyjnych dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki.  

[dowód: akta kontroli str. 116-118, 417-435, 469-470, 880-906, 908] 

Badanie kontrolne wykazało również, że Szkoła w planie zajęć nie przewidywała wsparcia 
dodatkowego nauczyciela w trakcie zajęć lekcyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.  

W Szkole przyjęto zasadę wcześniejszego sporządzania oceny efektywności udzielanej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej (najczęściej na koniec maja danego roku 
szkolnego), niż WOFU, w której rekomendowano formy wsparcia, sporządzanej we 
wrześniu następnego roku szkolnego. 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: Planowanie pracy z uczniem niepełnosprawnym od 1 września 
następnego roku szkolnego odbywa się na podstawie aktualnego orzeczenia oraz oceny 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, która w naszym 
gimnazjum dokonywana jest pod koniec roku szkolnego. [dowód: akta kontroli str. 915-916] 

Uczniowie, objęci kształceniem specjalnym w latach 2014/2015-2016/2017, którzy ukończą 
III etap edukacyjny (trzech uczniów), zrealizowali (do 19 maja 2017 r.) następującą liczbę 
zajęć rewalidacyjnych: 184 godziny (uczeń W. Sz.),141 godzin (uczeń W. T.), 69 godzin 
(uczeń D. W.). Minimalny wymiar zajęć rewalidacyjnych w gimnazjum wynosi 190 godzin  
w cyklu, zgodnie z ust. 1 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych17. W roku szkolnym 2014/2015 średnia frekwencja uczniów 
niepełnosprawnych18 na zajęciach rewalidacyjnych wynosiła 86,6%, natomiast w roku 
szkolnym 2015/2016 – 79,9%.[dowód: akta kontroli str. 481, 909] 

W wyjaśnieniu Wicedyrektor Szkoły Lidia Dąbrowska, jako przyczyny niepełnej frekwencji 
uczniów na zajęciach rewalidacyjnych podała problemy zdrowotne uczniów, ich wrażliwość 
w dostosowaniu się do tej formy nauki, która wymagała czasu na jej zaakceptowanie oraz 
udział w rajdach, wycieczkach, spotkaniach klasowych. [dowód: akta kontroli str. 482] 

W IPET przewidziano częstotliwość spotkań z rodzicami „w zależności od potrzeb”. W roku 
szkolnym 2014/2015 odbyło się 11 spotkań pedagoga z rodzicami pięciu uczniów objętych 
kształceniem specjalnym, uczęszczających w tym roku szkolnym do Gimnazjum oraz 34 
spotkania z wychowawcą. Szkoła nie posiadała dokumentacji dotyczącej liczby spotkań  
w tym roku szkolnym z psychologiem. W roku szkolnym 2015/2016 odbyło się 30 spotkań 
pedagoga z rodzicami siedmiu uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym  
do Gimnazjum oraz 28 spotkań z psychologiem i 51 spotkań z wychowawcą. W roku 
szkolnym 2016/2017 (do dnia 16 maja 2017 r.) odbyło się 17 spotkań pedagoga z rodzicami 
czterech uczniów uczęszczających w tym roku szkolnym do Gimnazjum oraz 10 spotkań  
z psychologiem i 34 spotkania z wychowawcą. [dowód: akta kontroli str. 416] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: W roku szkolnym 2014/2015 w dzienniku psychologa brak jest 
kontaktów z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Ustalenie częstotliwości spotkań jest utrudnione, ponieważ psycholog od  
1 września 2015 r. nie jest już pracownikiem szkoły. Z moich obserwacji dotyczących pracy 
psychologa szkolnego i informacji pozyskanych od wychowawców wynika, że kontakty 
prowadzone były na bieżąco z rodzicami uczniów, z którymi psycholog realizował zajęcia 
rewalidacyjne (W. Sz., W.T., E.R.) oraz niejednokrotnie uczestniczył w spotkaniu 
zorganizowanym przez wychowawcę klasy z rodzicem ucznia niepełnosprawnego.  
[dowód: akta kontroli str. 450] 

                                                           
17 Dz. U. poz. 204, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. 
18 Dotyczy próby siedmiu uczniów, których dokumentacja została wybrana do szczegółowego badania 
kontrolnego. 
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W dniu 1 września 2016 r. Dyrektor ZSP zawarła umowy o pracę z dwoma osobami  
na ½ etatu jako opiekun dzieci w drodze do szkoły (opieka ta była świadczona w czasie 
dowożenia dzieci i uczniów do Szkoły) oraz na ½ etatu jako pomoc nauczyciela. Do zakresu 
obowiązków (czynności) tych pracowników jako pomocy nauczyciela należało: 
wspomaganie uczniów w czynnościach samoobsługowych (przemieszczanie się, czynności 
techniczne związane z korzystaniem z przyrządów, pomocy i środków dydaktycznych, 
ubieranie, jedzenie, dbanie o wygląd), pomoc uczniowi na lekcji (na prośbę nauczycieli), 
opieka nad uczniem podczas przerw lekcyjnych, opieka w czasie spacerów, wycieczek 
wyjazdów oraz uroczystości szkolnych, dbanie o bezpieczeństwo ucznia. Ponieważ ww. 
pracownicy nie mieli obowiązku dokumentowania swoich czynności, nie było możliwe 
zbadanie, czy i w jakim zakresie udzielali oni pomocy dzieciom niepełnosprawnym lub 
pomocy nauczycielom na zajęciach lekcyjnych. W orzeczeniach i IPET nie określono 
potrzeby zatrudnienia osób na stanowisku pomocy. [dowód: akta kontroli str. 411-415, 486-
491] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: Od 1 stycznia 2016 r. nie było potrzeby zatrudniania pomocy 
nauczyciela. Od roku szkolnego 2016/2017 zatrudniłam na tym stanowisku dwie osoby na 
½ etatu (łączonych z ½ etatu na stanowisku opiekuna dzieci w drodze do szkoły), ponieważ 
istniała potrzeba zwiększenia zakresu pomocy dla uczniów niepełnosprawnych, szczególnie 
z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. W związku z tym, że osoby te nie dokumentują 
swojej pracy, nadzór nad wywiązywaniem się ich ze swoich obowiązków sprawował 
dyrektor i wicedyrektor szkoły. [dowód: akta kontroli str. 914] 

Z orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej i IPET nie wynikały potrzeby  
w zakresie zapewnienia specjalistycznego sprzętu dla uczniów posiadających orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego.  

W zakresie zapewnienia odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć z uczniami 
niepełnosprawnymi, Dyrektor ZSP wyjaśniła: (…) W szkole dla uczniów niepełnosprawnych 
dostosowuje się warunki pracy poprzez wyznaczenia miejsca na zajęciach blisko 
nauczyciela, dba o bezstresową adaptację w środowisku szkolnym i prawidłową integrację  
z zespołem klasowym. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, 
zapoznaje z osobami, które można poprosić o pomoc, wyznacza miejsca w szkole, gdzie 
można odpocząć od hałasu w trakcie przerw międzylekcyjnych. Dla uczniów posiadających 
aktualne orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego organizuje się, zgodnie  
z zaleceniem, nauczanie w odrębnym pomieszczeniu. Przy ustalaniu planów zajęć 
obowiązkowych i dodatkowych uwzględnia się równomierne obciążenie uczniów, unika tzw. 
„okienek” między zajęciami oraz wyznacza się sale, w których odbywają się zajęcia. 
[dowód: akta kontroli str. 451] 

Na podstawie dokumentacji (tygodniowych planów zajęć lekcyjnych) wybranej dla siedmiu 
uczniów objętych kształceniem specjalnym, w tym planów zajęć dla trzech uczniów 
realizujących indywidualne nauczanie, ustalono, że uczniowie byli równomiernie obciążeni 
zajęciami lekcyjnymi oraz mieli zapewnione warunki higieny pracy umysłowej. Pomiędzy 
godzinami lekcyjnymi nie występowały w nadmiernej liczbie tzw. „okienka”, w czasie których 
uczniowie musieli czekać na kolejne zajęcia lekcyjne. [dowód: akta kontroli str. 453-476] 

W Gimnazjum podejmowano działania mające na celu integrację uczniów objętych 
kształceniem specjalnym ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 
pełnosprawnymi, zarówno w odniesieniu do uczących się w systemie klasowo-lekcyjnym jak 
i realizującym nauczanie indywidualne. Uczniowie z niepełnosprawnościami uczestniczyli  
w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kina i teatru, wyjazdach na lodowisko i do kręgielni, 
integracyjnych rajdach pieszych oraz różnego rodzaju uroczystościach, spotkaniach  
i imprezach szkolnych jak np.: „Dzień Kobiet”, „Dzień Chłopaka”, „Noc w szkole”, spotkanie 
profilaktyczne nt. środków psychotropowych, Wigilia klasowa i inne. [dowód: akta kontroli 
str. 477-479] 

W okresie objętym kontrolą Rada Pedagogiczna Szkoły podjęła uchwały: nr 26/2014/2015  
z dnia 22 października 2014 r., nr 13/2015/2016 z dnia 19 października 2015 r. oraz  
nr 13/2016/2017 z dnia 18 października 2016 r. w sprawie sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości 



 

13 

uczniów Publicznego Gimnazjum w Stąporkowie. W załącznikach do ww. uchwał 
wyszczególniono uczniów z niepełnosprawnościami oraz przewlekłymi chorobami  
i specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla których określono sposoby dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. [dowód: akta kontroli str. 87-
93] 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie, stwierdzono 
następujące nieprawidłowości. 

1. W roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor ZSP powierzyła dwóm nauczycielom prowadzenie 
zajęć rewalidacyjnych (cztery godziny tygodniowo) 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. 116-118] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: W roku szkolnym 2014/2015 pełniłam obowiązki dyrektora szkoły. 
Nie mając dostatecznej wiedzy z zakresu udzielania wsparcia uczniom niepełnosprawnym, 
nieświadomie przydzieliłam realizację zajęć rewalidacyjnych w ramach godzin z art. 42  
ust. 2 pkt 2 ustawy Karta nauczyciela. (…). [dowód: akta kontroli str. 907] 

2. Uczniowi D. W. realizującemu kształcenie specjalne w Szkole w latach 2013/2014-
2015/201619 nie zapewniono realizacji wymaganych zajęć rewalidacyjnych oraz 
prowadzenia tych zajęć przez nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, a mianowicie: 
− w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 (oraz w roku szkolnym 2013/2014) nie 

zapewniono uczniowi realizacji zajęć rewalidacyjnych, wymaganych § 4 ust. 1 pkt 4 
rozporządzenia z 2010 r. o kształceniu specjalnym; 

− od II semestru roku szkolnego 2014/2015 zajęcia rewalidacyjne z ww. uczniem. 
prowadzone były przez nauczyciela, który nie posiadał kwalifikacji z zakresu 
surdopedagogiki lub surdologopedii, do pracy z uczniem słabosłyszącym,  
tj. do realizacji wsparcia wymaganego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Powyższe nie odpowiadało wymaganiom określonym  
w § 3 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 zatrudniać nauczycieli niemających wyższego 
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli20. [dowód: akta 
kontroli str. 97, 116-118, 712-773] 

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora ZSP przyczyną nierealizowania zajęć rewalidacyjnych  
w I semestrze roku szkolnego 2014/2015, był brak zaleconego zakresu ww. rewalidacji  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z 2013 r. Ponadto Dyrektor wyjaśniła (…) 
Konsultując się telefonicznie z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Końskich w kwestii specjalisty do prowadzenia z uczniem zajęć rewalidacyjnych, 
uzyskałam odpowiedź, że może je prowadzić osoba posiadająca kwalifikacje w zakresie 
terapii pedagogicznej, ponieważ w orzeczeniu w ramach rewalidacji wskazano usprawnienie 
funkcji pozwalających uczniowi na przyswojenie i opanowanie treści programowych zgodnie 
z jego możliwościami psychofizycznymi. W związku z powyższym zajęcia te przydzieliłam 
pedagogowi szkolnemu, który dodatkowo ukończył kurs terapii pedagogicznej (program 
kursu zawierał m.in. treści dotyczące usprawnienia funkcji w sferze słuchowej). [dowód: akta 
kontroli str. 909-910] 

Powyższe wyjaśnienie, nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem pomimo nieokreślenia  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego rodzaju zajęć rewalidacyjnych Szkoła nie 
podjęła działań w celu uzyskania zakresu tych zajęć. Ponadto Dyrektor ZSP nie 
udokumentowała faktu uzgodnienia z poradnią psychologiczno-pedagogiczną możliwości 
prowadzenia zajęć przez pedagoga szkolnego. Nie został także odpowiednio 
zmodyfikowany IPET sporządzony dla tego ucznia.  
                                                           
19 W roku 2013/2014 i w I semestrze roku szkolnego 2014/2015 uczeń realizował kształcenie specjalne na 
podstawie orzeczenia nr 52/13/14 z 12 grudnia 2013 r., w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 i w roku 
szkolnym 2015/2016 na podstawie nowego orzeczenia nr 39/14/15 z dnia 24 listopada 2014 r. 
20 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
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3. Od 1 stycznia 2016 r. w Szkole nie zapewniono wsparcia dodatkowej osoby w celu 
współorganizowania procesu kształcenia specjalnego uczniów z autyzmem, w tym 
zespołem Aspergera, wymaganego § 7 ust. 2 rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu 
specjalnym. 
Niezapewnienie ww. wsparcia dotyczyło trzech uczniów, którzy zgodnie z zaleceniami 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczeń o indywidualnym nauczaniu oraz  
stosownie do § 10 ust. 1 rozporządzenia o indywidualnym nauczaniu, powinni uczestniczyć 
we wskazanych w ww. orzeczeniach zajęciach edukacyjnych oraz wydarzeniach szkolnych. 
Szkoła podejmowała działania w celu włączenia uczniów do zespołów klasowych, co jednak 
nie było możliwe bez pomocy osób współorganizujących proces kształcenia. Wsparcie 
dodatkowo zatrudnionej osoby, realizującej zadania przewidziane w § 7 ust. 4 
rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym, mogłoby także wpłynąć na właściwą 
realizację w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 zadania szkoły wynikającego z § 5 ust. 
1 pkt 5 rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym, tj. zapewnienia integracji 
uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym uczniami pełnosprawnymi. [dowód: akta 
kontroli str. 499-711] 

Dyrektor ZSP wyjaśniła: Dla uczniów E.R., W. Sz., i W. T. nie zapewniono w planie zajęć 
wsparcia dodatkowego nauczyciela wspomagającego proces edukacji, ponieważ uczniowie 
Ci realizowali nauczanie indywidualne. Zespół IPET również nie rekomendował zatrudnienia 
takiego nauczyciela [dowód: akta kontroli str. 910] 

Zdaniem NIK, zagrożona jest realizacja minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych, 
wymaganych ust. 1 pkt 2 lit. b załącznika nr 3 do rozporządzenia o ramowych planach 
nauczania, zgodnie z którym minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych w gimnazjum powinien wynosić 190 godzin. Uczeń W. T. na 6 tygodni 
przed zakończeniem edukacji zrealizował 141 godzin zajęć rewalidacyjnych, a uczeń D. W. 
zaledwie 69 godzin (40% minimalnego wymiaru godzin zajęć). 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

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

Na podstawie dokumentacji wszystkich 14 uczniów objętych kształceniem specjalnym 
ustalono, że w badanym okresie w Gimnazjum dokonywano WOFU z wymaganą 
częstotliwością, tj. w roku szkolnym 2014/2015 jeden raz w roku, natomiast w latach 
następnych dwa razy w ciągu roku szkolnego. Zespół dokonując WOFU uwzględniał ocenę 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi poprzez badanie 
poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu 
nauczania. [dowód: akta kontroli str. 119-136, 138-139, 364-365] 

W wyniku dokonywanej oceny efektywności wsparcia Zespół nie rekomendował zmian  
w tym zakresie. Mimo braku takich wskazań, Dyrektor ZSP przydzieliła dodatkowe zajęcia  
i zmodyfikowała realizację zajęć rewalidacyjnych. Dla ucznia D.R. zostały zaplanowane 
dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z języka polskiego i matematyki), dla ucznia 
W. Sz. w roku szkolnym 2016/2017 wyznaczono zajęcia rewalidacyjne  
z oligofrenopedagogiem, mimo że w poprzednim roku (zgodnie z IPET) ww. wsparcie 
realizował psycholog. [dowód: akta kontroli str. 477-906] 

Dyrektor ZSP zgodnie z przepisami § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego21 (do dnia 1 września 2015 r. 
– z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.  
w sprawie nadzoru pedagogicznego22) przedstawiała plany nadzoru na lata szkolne 
2014/2015-2016/2017 do 15 września każdego badanego roku szkolnego, 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.  

                                                           
21 Dz. U. poz. 1270. 
22 Dz. U. Nr 168, poz.1324, ze zm.; rozporządzenie uchylono z dniem 1 września 2015 r. 
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Plany zawierały m.in. tematykę i terminy przeprowadzenia kontroli u poszczególnych 
nauczycieli oraz system monitorowania, wspomagania nauczycieli oraz ewaluacji 
wybranych obszarów pracy Szkoły, w tym wspierania uczniów mających trudności  
w uczeniu się. W sprawozdaniach z realizowanego nadzoru pedagogicznego zawarte były 
m.in. oceny organizacji i efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie 
monitorowania, kontroli i ewaluacji wyników edukacyjnych uczniów, którzy posiadali 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Sprawozdania zawierały dane o liczbie  
i rodzajach przeprowadzonych zajęć specjalistycznych wynikających z IPET, w tym o liczbie 
godzin planowanych i zrealizowanych oraz o dokonaniu oceny postępów uczniów w ramach 
WOFU. [dowód: akta kontroli str. 285-363]  

W kontrolowanym okresie wicedyrektor Szkoły, nadzorujący Gimnazjum, przeprowadziła  
13 obserwacji i kontroli nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi wymagającymi 
kształcenia specjalnego. Kontrole potwierdzone protokołami z ich przeprowadzenia 
dotyczyły: prowadzenia dzienników nauczania indywidualnego, realizacji zajęć 
kompensacyjnych, logopedycznych i rewalidacyjnych, dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, sposobu prowadzenia dokumentacji przez pedagoga i psychologa 
szkolnego, realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz prowadzenia dokumentacji pedagogicznej 
klasy – dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen, dziennika wychowawcy. W wyniku powyższych 
kontroli w ośmiu przypadkach wicedyrektor wydała zalecenia pokontrolne, które dotyczyły: 
− szczegółowego analizowania zaleceń poradni, aby nie pominąć żadnej sugestii, która 

mogłaby pomóc uczniowi; 
− bieżącego uzupełniania w dziennikach tematów przeprowadzonych zajęć; 
− aktualizowania indywidualnych wymagań edukacyjnych dla uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną; 
− zapisywania w dzienniku pedagoga informacji o bieżących sprawach wychowawczych, 

kontaktach i rozmowach z rodzicami oraz uczniami, a także o realizacji obowiązku 
szkolnego przez uczniów. [dowód: akta kontroli str. 392-410] 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 nauczyciele Gimnazjum realizujący kształcenie 
specjalne, nie zgłaszali na posiedzeniach rady pedagogicznej wniosków w zakresie 
potrzeby uzyskania wsparcia przy realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych  
i opiekuńczych w pracy z uczniami niepełnosprawnymi. [dowód: akta kontroli str. 480] 

We wszystkich IPET zaplanowano współdziałanie z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a w niektórych przypadkach również 
współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (MOPS23, 
PCPR24, sąd rodzinny). Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
realizowano poprzez: 
− kierowanie uczniów we współpracy z rodzicami na badania kontrolne; 
− konsultowanie terminów badań kontrolnych; 
− współpracę w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej (przekazywanie opinii); 
− wskazywanie obszarów, w których podejrzewano deficyty rozwojowe dzieci (konsultacje 

telefoniczne). 
Z informacji uzyskanych od Dyrektora ZSP wynika, że Szkoła współpracuje z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną w Końskich podczas dokonywania WOFU oraz 
opracowywania IPET. Współdziałanie polega na prowadzonych konsultacjach ze 
specjalistami z poradni, diagnozującymi uczniów i sporządzającymi dla nich orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Konsultacje odbywają się podczas spotkania  
z pracownikami w poradni lub telefonicznie. Szkoła zasięga również informacji w celu 
doprecyzowania zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego  
w sytuacji wątpliwości interpretacyjnych. W jednym przypadku (uczeń D. W.) po licznych 
konsultacjach, poradnia wydała nowe orzeczenie. 
[dowód: akta kontroli str. 483-485] 

                                                           
23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie. 
24 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich. 
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Z wyjaśnień czterech nauczycieli realizujących w Gimnazjum zajęcia w ramach wspierania 
kształcenia specjalnego wynika, że: 
− mieli zapewnione odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć specjalistycznych, 
rewalidacyjnych oraz w ramach indywidualnego nauczania (osobne sale do nauczania, 
niezbędne pomoce i literaturę specjalistyczną); 
− właściwą realizację zajęć utrudniało niesystematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia 
rewalidacyjne, co związane jest z nieobecnością w szkole; 
− pozytywnym aspektem edukacji włączającej jest możliwość uczestnictwa dziecka  
z niepełnosprawnością w zajęciach w szkole ogólnodostępnej, w swoim środowisku, blisko 
miejsca zamieszkania. Kontakt z rówieśnikami wpływa pozytywnie na ich kontakty 
interpersonalne i poziom uspołecznienia; 
− dzieci autystyczne raczej unikają intensywnego kontaktu społecznego dlatego przy 
odpowiednim kontakcie ze specjalistą (który ogranicza nadmiar bodźców) mogą efektywniej 
pracować, uczyć się i odpoczywać. Zdaniem NIK ww. wyjaśnienia mogą stanowić kolejną 
przesłankę uzasadniającą konieczność zatrudnienia dodatkowego nauczyciela 
posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej; 
− w systemie edukacji włączającej nauczyciel powinien zapewnić każdemu uczniowi 
pełnosprawnemu i z niepełnosprawnością odpowiednie warunki zdobywania wiedzy. 
Wydaje się, że trudne jest efektywne nauczanie dzieci w grupie 25 osobowej, w której 
oprócz uczniów wybitnie zdolnych oraz przeciętnych, pojawiają się uczniowie m.in. 
autystyczni, które wymagają zupełnie innej formy pracy i porozumiewania się; 
− nauczyciele otrzymywali nagrody i dodatki motywacyjne za pracę związaną  
z nauczaniem dzieci niepełnosprawnych. [dowód: akta kontroli str. 493-498] 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Zdaniem NIK, dokonywanie przez Dyrektora ZSP modyfikacji form wsparcia udzielanego 
uczniom objętym kształceniem specjalnym, w sytuacji gdy Zespół po dokonaniu WOFU  
i ocenie efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej wnioskuje  
o kontynuowanie przyznanej poprzednio pomocy, może świadczyć o niewłaściwym 
rozpoznawaniu przez Zespół indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym 
obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli25, 
wnosi o: 

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

2. Przydzielanie realizacji zajęć rewalidacyjnych nauczycielom, którzy posiadają 
wymagane kwalifikacje do ich prowadzenia  

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

4. Rozważenie zapewnienia dla ucznia z autyzmem, w tym zespół Aspergera, 
objętego indywidualnym nauczaniem, wsparcia dodatkowej osoby, w celu realizacji 
wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
i indywidualnego nauczania, w tym procesu integracji ze środowiskiem 
rówieśniczym. 

                                                           
25 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 

Dyrektor 
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