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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 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Od 1 września 2014 roku do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze związane 
z przedmiotem kontroli.  

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr  LKI/29/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie, ul Przypkowskiego 43,  
28-300 Jędrzejów (dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anastazja Bogdał, Dyrektor Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej nr 4 w Jędrzejowie (dalej: 
Dyrektor). 

  (dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Pozytywną ocenę uzasadnia w szczególności: 

- podjęcie w Szkole realizacji kształcenia specjalnego dla 12 uczniów – wszystkich 
których rodzice przedstawili orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
i zapewnienie dla większości z nich zalecanych zajęć rewalidacyjnych i zajęć z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- terminowe dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania uczniów (dalej: 
WOFU) i wykorzystywanie wyników tej oceny do modyfikowania procesu wsparcia; 

- zapewnienie właściwie przygotowanej, ze względu na potrzeby uczniów, kadry 
nauczycieli/specjalistów i osób wspomagających, podejmowanie działań mających na 
celu przygotowanie do realizacji tych zadań pozostałych nauczycieli oraz umożliwienie 
doskonalenia zawodowego osobom realizującym kształcenie specjalne – adekwatnie 
do stwierdzonych potrzeb; 

- zapewnienie dla większości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
właściwych warunków do realizacji kształcenia oraz zapewnienie dostępu  
do profilaktycznej opieki medycznej; 

- planowanie środków na realizację kształcenia specjalnego zgodnie z wytycznymi 
organu prowadzącego, systematyczne monitorowanie przez Dyrektora wykorzystania 
tych. 

Stwierdzone w wyniku kontroli nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na 
prawidłowość realizacji wsparcia kształcenia specjalnego uczniów, a polegały one m.in. na 
niezapewnieniu dwóm uczniom (z poddanej szczegółowemu badaniu próby siedmiu 
uczniów objętych kształceniem specjalnym), zalecanych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niezgodnie 
§ 4 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
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niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych2 i § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 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 społecznym3.  
Ponadto innemu uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie zapewniono realizacji 
zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia  
o potrzebie indywidualnego nauczania, w szczególności integracji ze środowiskiem 
rówieśniczym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rekrutacja uczniów z niepełnosprawnościami do szkoły 
oraz określanie form i sposobów wsparcia kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1.1. W Szkole obowiązywał znowelizowany Statut, który wszedł w życie od dnia  
1 września 2015 r. W Statucie określono cele i zadania Zespołu Szkół wynikające  
z przepisów prawa, 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 organizację współdziałania  
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1, 7-11 załącznika  
nr 2 do rozporządzenia o statutach).  

 (dowód: akta kontroli str. 4-75) 

W Szkole nie opracowano wewnętrznych procedur wspierania uczniów objętych 
kształceniem specjalnym oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 76) 

1.2. Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły na rok szkolny 2016/2017 zawierał 
kryteria rekrutacji zgodne z określonymi w art. 20e ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty4. Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły wynikało, że nie występowały przypadki 
nieprzyjęcia do szkoły uczniów, w tym uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Szkoła nie dysponowała dokumentami dotyczącymi realizacji 
naboru do klas pierwszych w badanym okresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 77, 80, 85-91) 

1.3. W latach 2014/2015-2016/2017 w Szkole uczyło się 12 uczniów z orzeczeniami  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi przez poradnię psychologiczno-
pedagogiczną w tym: 
- dwie osoby z autyzmem w tym zespołem Aspergera5; 
- cztery osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim6; 
- cztery osoby słabowidzące7; 
- jedna osoba z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją8, 
- jedna osoba z niepełnosprawnościami sprzężonymi9.  

Klasy w których pobierali naukę uczniowie niepełnosprawni liczyły: w roku 2014/2015 od 26 
do 30 osób, w roku 2015/2016 od 21-32 osób oraz w roku 2016/2017 od 19 do 32 osób. 

                                                      
2 Dz. U. z 2014 poz. 414; dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
3 Dz. U. poz. 1113; dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
5 Po jednej osobie w latach 2014/2015 i 2016/2017 oraz dwie osoby w latach 2015/2016. 
6 Jedna osoba w roku 2014/2015 oraz po cztery osoby w latach 2015/2016 i 2016/2017. 
7 Jedna osoba w roku 2014/2015 oraz po cztery osoby w latach 2015/2016 i 2016/2017. 
8 W roku 2016/2017. 
9 W roku 2015/2016 oraz 2016/2017. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Spośród ww. uczniów jeden został przyjęty z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, natomiast pozostali uczniowie z niepełnosprawnościami uzyskali takie 
orzeczenia w trakcie nauki w Szkole. 

Do poszczególnych klas Szkoły uczęszczał najczęściej tylko jeden uczeń z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego, za wyjątkiem jednego przypadku, gdzie dwaj uczniowie 
słabowidzący byli w jednym oddziale (w latach szkolnych 2015/2016 i 20162017 
odpowiednio klasa 5 i 6). 

(dowód: akta kontroli str. 92-96) 

W roku szkolnym 2015/2016 do klasy 1b (do której uczęszczał jeden uczeń  
z niepełnosprawnością) przyjęto 27 uczniów, czyli o dwie osoby więcej od liczby określonej 
w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty10, zgodnie z którym 
zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 szkoły podstawowej są prowadzone z oddziałach 
liczących nie więcej niż 25 uczniów. W oddziale tym nie zapewniono wsparcia asystenta 
nauczyciela. 

1.4. Badanie wykazało, że wszystkie indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne11 
(dalej: IPET) zostały sporządzone na aktualny etap edukacyjny uczniów określony  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zgodnie z w § 5 ust. 5 rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2015 r. 

Na IPET nie zamieszczano daty ich sporządzenia, w związku z czym na tej podstawie nie 
można było ustalić czy powstały one w terminach określonych w ww. przepisach. 
O zachowaniu tych terminów mogą świadczyć daty oświadczeń rodziców o poinformowaniu 
ich o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości 
psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, stosowanych metod pracy i sposobu oceniania.  
Dyrektor wyjaśniła, że za datę sporządzenia i początku „funkcjonowania” IPET 
wychowawcy, jako koordynatorzy pracy zespołu uznali zapoznanie się z tym dokumentem 
rodziców ucznia. Rodzice potwierdzili ten fakt podpisaniem „Oświadczenia”, w którym 
zawarta jest także data.  

Opracowanie IPET zostało poprzedzone diagnozą funkcjonowania ucznia w szkole, które 
jednak nie miało formy odrębnego dokumentu.  

W pracach zespołów opracowujących IPET brali udział wszyscy nauczyciele i specjaliści 
prowadzący zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego, co realizowało § 5 ust. 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.  
i § 6 ust. 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
Każdy IPET zawierał następujące informacje: 
I. Charakterystykę ucznia (na podstawie obserwacji i dokumentacji) z wyszczególnieniem 
jego mocnych i słabych stron. 
II. Cel główny IPET (terapeutyczny i edukacyjny). 
III. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 
IV. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów. 
V. Rodzaj zajęć specjalistycznych. 
IPET zawierał również informację o treści ustaleń z rodzicami ucznia oraz o rodzaju działań 
wspierających rodziców.  

(dowód: akta kontroli str. 156-244, 321,323) 

IPET nie zawierały informacji o okresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy tej pomocy będą 
realizowane, wymaganych § 5 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym  
z 2010 r. oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.   
Nie zamieszczono w nich także zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
ucznia w realizacji zadań zawartych w orzeczeniach wymaganego § 5 ust. 2 pkt 6 

                                                      
10 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
11 O których mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty. 
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rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 156-244, 245-265) 

W powyższej sprawie Dyrektor wyjaśniła, że rodzice otrzymywali informację o rodzaju zajęć 
i wymiarze godzin tych zajęć, w których będzie uczestniczyło dziecko co zawarte było  
w „Oświadczeniach” podpisanych przez rodziców. Faktem jest, że nie wszystkie IPET 
zawierały informację na jaki okres uczniowi pomoc psychologiczno-pedagogiczna została 
udzielona i nie określały zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka. 
Ten „brakujący element” zostanie niezwłocznie uzupełniony. 

 (dowód: akta kontroli str. 321, 323-324) 

Wyjaśnienie odnoszące się do wskazywania przez Dyrektora wymiaru zajęć 
specjalistycznych w informacji przekazywanej rodzicom uczniów z niepełnosprawnościami 
znalazło potwierdzenie w dokumentacji szkolnej. 

(dowód: akta kontroli str. 156-244) 

W Szkole nie dokonano aktualizacji dwóch IPET, opracowanych na podstawie 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r., do wymogów określonych  
w rozporządzeniu obwiązującym od 1 września 2015 r., w zakresie zmiany nazwy 
niepełnosprawności12, do czego zobowiązywał § 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2015 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-244, 245-265) 

Dyrektor wyjaśniła w tej sprawie, że określenia „upośledzenie umysłowe” zamiast 
„niepełnosprawność intelektualna” zarówno w IPET, które powstały przed 1 września 
2015 r. i które były aktualizowane w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia  
(o czym dyrektor szkoły przypomniał na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu  
21 września 2015 r.) jak i te, które były tworzone po tej dacie znalazły się w tych 
dokumentach najprawdopodobniej przez niedopatrzenie nauczycieli konstruujących te 
dokumenty. 

 (dowód: akta kontroli str. 321, 323-324) 

W dokumentacji nie były dostępne potwierdzenia dotyczące zawiadomienia rodziców  
o posiedzeniach zespołu. Jak wynikało z wyjaśnień Dyrektor każdorazowo zawiadamiała 
rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  
o posiedzeniach zespołu, zarówno na poziomie opracowania IPET, jak i o spotkaniach, na 
których zespół dokonywał okresowej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Dyrektor 
informowała rodziców ustnie, za pośrednictwem wychowawcy klasy, do której uczęszcza 
dziecko. 

(dowód: akta kontroli str. 322, 324) 

1.5. Na próbie dokumentacji siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
stwierdzono, że zakres wsparcia rekomendowany przez zespoły, które opracowały IPET był 
zgodny z zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, za wyjątkiem dwóch 
uczniów z zespołem Aspergera13, którym nie rekomendowano zajęć zalecanych  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz 
zajęć z zakresu korekty wad postawy). 

(dowód: akta kontroli str. 97-103, 111-120, 126-129, 138-141, 146-149, 156-162, 174-188, 
197-203, 205-210, 219-223) 

Dyrektor w arkuszach organizacyjnych Szkoły oraz aneksach do nich ustaliła formy, 
sposoby i okres udzielenia wsparcia, w tym wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, wymiar 
godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
W porównaniu do zajęć zaleconych w IPET, w arkuszach organizacyjnych Szkoły Dyrektor 
wprowadziła następujące zmiany: 

                                                      
12 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 
13 Uczniów, którzy realizowali kształcenie specjalne na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego nr 74/14/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. i nr 123/12/13 z 3 lipca 2013 r. 
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a) na rok 2016/2017 nie zaplanowała dla ucznia z zespołem Aspergera (orzeczenie  
nr 74/14/15 ) rekomendowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

b) dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zaplanowała zajęcia – 
mimo, że nie były one rekomendowane przez zespół, tj. na rok 2015/2016 zajęcia 
logopedyczne oraz na rok 2016/2017 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.  

Z informacji uzyskanych od Dyrektor Szkoły wynikało, że wprowadziła takie zmiany, gdyż 
nauczyciele prowadzący z uczniem zajęcia dostrzegli potrzebę prowadzenia dodatkowych 
(nieuwzględnionych w IPET) zajęć w tym zakresie 
W każdym z IPET określono niezbędnie dostosowania i warunki pracy odpowiednie dla 
ucznia. Szkoła poinformowała rodziców o przyznanych formach wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 156-162, 174-188, 197-203, 205-210, 219-223, 266-273, 324-328) 

W arkuszu organizacyjnym Szkoły Dyrektor wyznaczyła nauczycieli posiadających 
wymaganie kwalifikacje do prowadzenia zaplanowanych zajęć rewalidacyjnych  
i specjalistycznych. 

 (dowód: akta kontroli str. 266-268) 

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

1. Uczeń z zespołem Aspergera, realizujący kształcenie na podstawie orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego nr 74/14/15 z dnia 14 kwietnia 2015 r. nie otrzymał  
w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 wsparcia wymaganego zaleceniami zawartymi  
w ww. orzeczeniu. Zgodnie z orzeczeniem powinien zostać objęty zajęciami korekcyjno-
kompensacyjnymi oraz dydaktyczno-wyrównawczymi. Natomiast w IPET rekomendowano 
tylko organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które nie były jednak także 
realizowane, gdyż Dyrektor nie zaplanowała ich w arkuszu organizacyjnym Szkoły na rok 
2016/2017. 

(dowód: akta kontroli str. 114-117, 179-188, 266-268] 

Dyrektor wyjaśniła w tej sprawie, że po dostarczeniu przez mamę ucznia orzeczenia, zespół 
dokonujący WOFU opierając się m.in. na ocenie postępów w zakresie umiejętności 
szkolnych poczynionych przez ucznia na zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych 
zaobserwowanych przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, uznał że zajęcia 
rewalidacyjne  i kontynuowanie uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych będą 
wystarczającą formą wspomagania rozwoju ucznia. O braku konieczności uczestnictwa  
w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, w związku z poczynionymi postępami świadczą 
oceny jakie uczeń otrzymał w czasie klasyfikacji.(…) Poczynione przez ucznia postępy oraz 
fakt, że w roku szkolnym 2015/2016 objęty był nauczaniem indywidualnym w warunkach 
szkolnych, systematycznie uczęszczał na zajęcia i dzięki pracy „sam na sam”  
z nauczycielem we właściwym tempie zdobywał wiadomości i umiejętności oraz 
systematycznie je utrwalał zespół pracujący z L. uznał, że nie zachodzi potrzeba jego 
uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych. 

(dowód: akta kontroli str. 323-328) 

2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego nr 123/12/13 z 3 lipca 2013 r. 
dotyczącym innego ucznia z zespołem Aspergera zalecono realizację zajęć korekty wad 
postawy. Zajęcia te nie zostały zaplanowane w IPET ani w arkuszu organizacyjnym Szkoły  
i nie były prowadzone. 

 (dowód: akta kontroli str. 97-100,156-162, 266-268) 

Dyrektor wyjaśniła w tej sprawie, że zajęcia korygujące wadę postawy u ucznia nie były 
realizowane na terenie Szkoły, gdyż jego rodzice poinformowali szkołę o tym, iż jest on 
poddawany indywidualnej rehabilitacji w wyspecjalizowanej przychodni oraz, że uczestniczy 
w indywidualnej terapii behawioralnej i hipoterapii. Zajęcia, zorganizowane przez rodziców 
chłopca wiązały się z wyjazdami poza miejsce zamieszkania, zagospodarowywały czas 
chłopca i jego rodziców, stąd ich decyzja, by na terenie szkoły nie organizować dla niego 
zajęć korygujących wadę postawy. 

(dowód: akta kontroli str. 542) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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3. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 klasa, w której realizowano kształcenie ucznia 
z niepełnosprawnościami, liczyła 27 dzieci (była to odpowiednio klasa 1b i 2b) co naruszało  
art. 61 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym zajęcia edukacyjne w klasach  
1-3 szkoły podstawowej są prowadzone z oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów,  
ponadto nie zatrudniono asystenta nauczyciela w tej klasie. 
Zgodnie z art. 61 ust. 3b-3d ustawy o systemie oświaty jeżeli liczba uczniów  
w oddziale klas 1-3 szkoły podstawowej zostanie zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów 
(zwiększenie to może nastąpić na wniosek rady oddziałowej i za zgodą organu 
prowadzącego) w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. 

Dyrektor Szkoły we wrześniu 2015 r. podjęła działania by zapewnić odpowiednie warunki 
realizacji kształcenia w klasie o zwiększonej liczebności, wykorzystując ww. możliwość 
zatrudnienia asystenta nauczyciela, zgodnie z art. 61 ust. 3a-3e ustawy  
o systemie oświaty i zwróciła się (w dniu 4 września 2015 r. tj. po rozpoczęciu roku 
szkolnego) do Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzejów z prośbą o wyrażenie zgody na 
zatrudnienie dodatkowej osoby. 
Burmistrz jednak nie wyraził zgody na zatrudnienie asystenta nauczyciela. W uzasadnieniu 
(z 29 września 2015 r.) podał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r.  
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw14 od roku szkolnego 
2014/2015 i 2015/2016 dokonuje się podziału uczniów klasy pierwszej publicznej szkoły 
podstawowej na oddziały według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od najmłodszych. 
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły podstawowej może przyjąć ucznia do  
I klasy odstępując od powyższej zasady. 
W arkuszu organizacyjnym Szkoły na rok szkolny 2015/2016 wykazano, że będzie 96 
uczniów w czterech oddziałach, po 24 uczniów w każdym. We wrześniu ilość uczniów 
wzrosła do 98. Przy czterech oddziałach wypadają dwa oddziały po 25 uczniów i dwa 
oddziały po 24 uczniów. 
Nie ma więc podstaw do tworzenia jednego oddziału z liczbą 27 uczniów i dodatkowego 
zatrudniania asystenta nauczyciela. Ponadto Szkoła nie ma środków budżetowych na ten 
cel, świadczy o tym fakt, że na koniec września 2015 r. w § 4110 wynagrodzenia, 
wykonanie wynosi 81,40%, a upływ czasu 75%. 

(dowód: akta kontroli str.154-155) 

Pomimo zalecenia Burmistrza o przeniesieniu dwóch uczniów z klasy 1b do innych 
oddziałów Dyrektor tego nie dokonała. W roku szkolnym 2016/2017 klasa ta (jako klasa 
druga) liczyła w dalszym ciągu 27 uczniów. 
Z wyjaśnień Dyrektor udzielonych w powyższej sprawie wynikało, że nie dokonała 
przeniesienia uczniów wobec zdecydowanego oporu rodziców przeciwko takiemu 
rozwiązaniu. 

(dowód: akta kontroli str. 77, 79-80) 

1. W IPET powinny być zamieszczane informacje dotyczące planowanego okresu i wymiaru 
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., zapisy te mogły być podstawą do 
informowania rodziców o zakresie udzielania ww. wsparcia. 

2. NIK zwraca także 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, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność jednostki w badanym obszarze. 

 

                                                      
14 Dz. U. z 2013 r. poz. 1265. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 
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2. Warunki organizacyjne i finansowe do realizacji 
wsparcia kształcenia specjalnego. 

2.1. Budynek Zespołu Szkół w Jędrzejowie został oddany do użytku w 1991 r. i nie był 
dostosowany do poruszania się w nim osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie posiada 
również wind. Nie zostały w nim zlikwidowane bariery architektoniczne, zarówno na 
zewnątrz jak i wewnątrz budynku.  
W okresie objętym kontrolą żadna z osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego nie posiadała niepełnosprawności ruchowych, które uniemożliwiałyby jej 
samodzielne poruszanie się po budynku Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 279) 

W Szkole znajdują się dwa pomieszczenia dostosowane do realizacji indywidualnego 
nauczania. Każde z tych pomieszczeń o powierzchni ok. 20 m² i wysokości ponad 3 m było 
dobrze oświetlone. Powyższe pokoje znajdują się na I piętrze oraz II półpiętrze. 

Do zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych, tj. logopedii, zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych, przystosowano pokoje o powierzchni ok. 20 m² oraz wysokości ponad  
3 m, bardzo dobrze oświetlone, znajdujące się na II piętrze oraz  
II półpiętrze. Szkoła posiada odrębne pomieszczenie do zajęć ruchowo-sensorycznych  
(w ramach rewalidacji). Sala znajduje się na niskim parterze, jej powierzchnia wynosi 80 m², 
wysokość ok. 2,5 m. Ponadto do zajęć specjalistycznych wykorzystywane są dwie sale 
lekcyjne, w których zaaranżowano kąciki do przeprowadzania przedmiotowych zajęć. Są to 
sale znajdujące się na parterze oraz na I piętrze. Powierzchna tych sal wynosi 60 m² każda, 
a ich wysokość przekracza 3 m. 
We wszystkich powyższych pomieszczeniach zapewnione jest również oświetlenie 
elektryczne oraz wentylacja i ogrzewanie. 

(dowód: akta kontroli str. 280-281) 

W Szkole funkcjonował „Gabinet promocji zdrowia i pomocy przedlekarskiej”, w którym 
zatrudnione są dwie pielęgniarki. Gabinet jest dostępny dla uczniów w godzinach od 8.00 do 
15.30. Według informacji uzyskanych od Dyrektor Szkoły oraz pielęgniarki, w okresie 
objętym kontrolą żaden uczeń Szkoły nie wymagał stałego, systematycznego przyjmowania 
leków. 

(dowód: akta kontroli str. 282-283) 

W Szkole funkcjonuje szkolna świetlica, w której godziny pracy dostosowane są do potrzeb 
uczniów i ich rodziców. Ze świetlicy szkolnej korzystały trzy grupy uczniów, a żadna z nich 
nie przekraczała 25 uczniów. W okresie objętym kontrolą rodzice uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie składali wniosku o zapewnienie dziecku 
opieki w szkolnej świetlicy. 

(dowód: akta kontroli str. 284-285) 

2.2. W Szkole w roku szkolnym 2014/2015 było zatrudnionych ogółem 33 nauczycieli, w tym 
12 nauczycieli mających kwalifikacje do wspierania uczniów objętych kształceniem 
specjalnym (36%).W pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 26 nauczycieli oraz 
siedmiu w niepełnym wymiarze godzin. Szkoła zatrudniała na pełnym etacie (20/20) po 
jednej osobie na stanowisku pedagoga szkolnego oraz psychologa szkolnego. Zatrudniono 
również w latach 2014/2015 i 2016/2017 jedną osobę, a w roku 2015/2016 dwie osoby na 
stanowiskach nauczyciela wspomagającego. Nie zatrudniano na odrębnych etatach 
logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty i innych. Zajęcia z uczniami posiadającymi 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzili następujący nauczyciele: 
- A.K. mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki 
społeczno-opiekuńczej; kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika; 
 - M.P. mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego; studia podyplomowe  
w zakresie edukacji integracyjnej i rewalidacji indywidualnej; 
- U.Ch. mgr filologii polskiej; kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika; 
- J.S. mgr pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej; studia podyplomowe z zakresu 
oligofrenopedagogiki; 

Opis stanu 
faktycznego 
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- K.D. mgr pedagogiki w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej  
z podstawami logopedii; studia podyplomowe w zakresie logopedii, kurs kwalifikacyjny  
z zakresu oligofrenopedagogiki; studia podyplomowe w zakresie terapii zaburzeń  
w mówieniu pisaniu i czytaniu; studia podyplomowe w zakresie surdologopedii; studia 
podyplomowe edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną; 
-  M.Z. mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego; studia podyplomowe  
w zakresie wychowania fizycznego; studia podyplomowe w zakresie pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej, diagnozy i terapii pedagogicznej; 
- J.B. mgr psychologii; kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych; studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnością intelektualną; kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii 
pedagogicznej; 
- E.F. mgr pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią 
pedagogiczną; wyższe studia zawodowe zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej  
i przedszkolnej z logopedią szkolną. 

(dowód: akta kontroli str. 286-290) 

W 2016 r. dwóch nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, jedna osoba w zakresie 
„Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej diagnozy i terapii pedagogicznej”, a druga  
w zakresie „Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W latach 
szkolnych 2014/2015-2015/2016 nauczyciele nie uczestniczyli w szkoleniach związanych  
z realizacją kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 2013/2014 zrealizowano pięć 
szkoleń z zakresu kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 291-301) 

Według informacji uzyskanych od Dyrektor, w roku szkolnym 2016/2017 jedenastu 
nauczycieli bierze udział w następujących formach doskonalenia w zakresie kształcenia 
specjalnego: 
− cztery osoby kontynuują studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, 
− siedem osób studia podyplomowe w zakresie rewalidacji. 
Siedmiu nauczycieli wystąpiło z wnioskiem o dofinansowanie doskonalenia zawodowego  
i otrzymało na to zgodę. 

(dowód: akta kontroli str. 302) 

Biblioteka szkolna dysponowała 27 pozycjami książek fachowych (wydanych po 2010 r.) dla 
nauczycieli, w tym pięć pozycji było związanych z problematyką kształcenia osób 
niepełnosprawnych. W okresie objętym kontrolą ww. materiały były wypożyczane łącznie  
44 razy. 

(dowód: akta kontroli str. 303-306) 

2.3. Na 2015 r. kwota zwiększonej subwencji oświatowej „przysługująca” Szkole z tytułu 
objęcia kształceniem uczniów niepełnosprawnych wg metryczki oświatowej wyniosła  
93.941 zł i w takiej samej wysokości została zaplanowana do końca września w rozdz. 
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.  
Do końca września 2015 r. zwiększono plan wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły do 
wysokości 102.337 zł, tj. o kwotę 8.396 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.  

Środki na zakup pomocy naukowych wykorzystano w pełni i zakupiono m.in.: laptop  
z oprogramowaniem do zajęć logopedycznych, puzzle edukacyjne, gry i zabawy 
ortograficzne, zabawy językowe, gruszki rehabilitacyjne, suwaki terapeutyczne, 
magnetyczne krążki i znaki arytmetyczne, karty logopedyczne, układanki sensoryczne. 

Wykonanie wydatków wyniosło w rozdz. 80150 – 87.566 zł, z tego w ramach „procentowego 
odpisu” od wszystkich wydatków ponoszonych w szkole – 2.228 zł oraz wydatków, które 
zostały w 100% poniesione w związku z organizacją kształcenia specjalnego uczniów  
w kwocie 85.338 zł. Niewykorzystane środki w porównaniu do określonych w subwencji 
oświatowej wyniosły 6.375 zł. 
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Na 2016 r. kwota zwiększonej subwencji oświatowej „przysługująca” Szkole z tytułu objęcia 
kształceniem uczniów niepełnosprawnych wg metryczki oświatowej wyniosła 234.371 zł.  
W projekcie planu na 2016 r. przyjęto kwotę 87.570 zł, do końca marca plan został 
zwiększony do kwoty 137.999 zł, a do końca roku zwiększono o dalsze kwoty do wysokości 
207.706 tys. zł. Wysokość planu i jego zmiany była ustalana przez organ prowadzący,  
a Dyrektor nie sporządzała kalkulacji kosztów do celów planistycznych. 

Wykonanie wydatków wyniosło 142.322 zł, z tego wydatków, które zostały w 100% 
przeznaczone w związku z organizacją kształcenia specjalnego uczniów w rozdz. 80150  
w wysokości 137.005 zł oraz w innych rozdziałach w związku z organizacją kształcenia 
specjalnego w wysokości – 5.317 zł. W 2016 r. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych  
w Jędrzejowie (dalej: SCUW), które prowadzi obsługę finansową Zespołu Szkół nie 
wyliczało w rozdz. 80150 wydatków w ramach „procentowego odpisu” od wszystkich 
wydatków ponoszonych w Szkole. Niewykorzystane środki w porównaniu do określonych  
w subwencji oświatowej wyniosły 92.049 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 332-360) 

W sprawie niewykorzystania kwoty zwiększonej subwencji oświatowej Dyrektor wyjaśniła, 
że niewykorzystane kwoty dotyczyły płac dla nauczycieli. Wszystkie przydzielone przez 
Gminę środki przeznaczone na pomoce dydaktyczne, energię i usługi, których 
wydatkowanie nadzoruję osobiście zostały w całości wykorzystane na potrzeby edukacji 
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 363-364) 

Monitorowanie środków wydatkowanych na realizację kształcenia specjalnego Dyrektor 
prowadziła przy pomocy otrzymywanych co miesiąc z SCUW zestawień budżetowych za 
okres od początku roku do końca danego miesiąca w których zawarte są dane dotyczące 
kwot planowanych, wykorzystanych na dany okres oraz pozostających do wykorzystania. 
Powyższe dane prezentowane są w rozbiciu na działy, rozdziały oraz paragrafy. 

(dowód: akta kontroli str. 365-390) 

W dniu 13 marca 2015 r. Dyrektor otrzymała z Gminnego Zespołu Obsługi Szkół  
i Przedszkoli pismo informujące o zmianach od 1 stycznia 2015 r. zasad finasowania  
oraz rozliczania środków finansowych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla 
dzieci i młodzieży. W piśmie m.in. zostały przytoczone ważniejsze akty prawne, niezbędne 
do prawidłowej realizacji zadań oświatowych na rzecz dzieci i młodzieży, szczególnie 
niepełnosprawnej (informacje o wyodrębnieniu rozdziałów 80149 i 80150). 

(dowód: akta kontroli str. 391-393) 

Według informacji otrzymanych z SCUW wysokość środków naliczonych dla gminy 
Jędrzejów na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 
metod pracy w ramach części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła w 2015 r. – 1.204.994 
zł oraz w 2016 r. 1.451.305 zł.  

Wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła: 
W 2015 r. plan po zmianach  – 1.284.449 zł, z tego: w rozdz. 80149 – 155.764 zł oraz  
w rozdz.80150 – 1.128.685 zł. Wykonanie –  1.014.607 zł, z tego w rozdz. 80149 –  
60.741 zł oraz w rozdz. 80150 – 953.866  zł 
W 2016 r. plan po zmianach – 1.625.734 zł, z tego w rozdz. 80149 – 195.866 zł oraz  
w rozdz. 80150 – 1.429.868 zł. Wykonanie - 1.437.963 zł, z tego w rozdz. 80149 – 189.318 
zł oraz w rozdz. 80150 – 1.248.645 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 394-398) 

2.4. Dokumentację dotyczącą uczniów objętych kształceniem specjalnym zawierającą dane 
wrażliwe (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz IPET) przechowywano  
w szafie pancernej w gabinecie Dyrektora. Osoby, które miały dostęp do powyższej 
dokumentacji (członkowie zespołu opracowującego IPET) posiadały upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców oraz złożyły wymagane do tego celu  
oświadczenia pracownika. 
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Nie wystąpiła sytuacja aby orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego załączano do 
arkuszy organizacyjnych oraz aneksów do tych arkuszy, dzienników lekcyjnych, dzienników 
zajęć rewalidacyjnych  itp. 
Również dokumentacja przesyłana przez Szkołę do SCUW nie zawierała danych 
wrażliwych. Przykładowo lista klas i sposoby nauczania uczniów posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego - stan na dzień 30 września 2016 r. zawierała nazwę 
klasy i rodzaj niepełnosprawności ucznia, bez wymieniania imion i nazwisk uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 307-309) 

Zapewniono kompletność, poprawność oraz zgodność ze stanem faktycznym danych 
wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO). Porównanie danych zawartych  
w wydrukach z SIO (tabelach N1 i N2) na 30 września każdego roku objętego kontrolą oraz 
zmian wprowadzonych na 31 marca wykazało zgodność z informacjami wynikającymi  
z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 310-320) 

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

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność jednostki w badanym obszarze. 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego. 

3.1. Na podstawie dokumentacji wybranej do badania dotyczącej siedmiu uczniów objętych 
kształceniem specjalnym w Szkole15 ustalono, że zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia  
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywały się zgodnie z zaplanowanym 
wymiarem w arkuszu organizacyjnym Szkoły.  

Zaplanowane zajęcia rewalidacyjne realizowano w wymiarze dwóch godzin tygodniowo po 
60 minut, zgodnie z ust. 3 pkt 2 lit. b załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych16. W przypadku podzielenia tych zajęć na krótsze odcinki została odpowiednio 
zwiększona liczba zajęć w tygodniu. 

Zajęcia odbywały się zgodnie z zakresem merytorycznym określonym w programach zajęć 
rewalidacyjnych dla każdego ucznia. Tematyka zajęć wynikała z orzeczeń o kształceniu 
specjalnym.  

Zajęcia z uczniami z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera zawierały elementy 
rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, wymagane § 6 ust. 
2 pkt 3 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. Nie stwierdzono, aby 
prowadzone z uczniami niepełnosprawnymi zajęcia służyły jedynie do uzupełniania braków 
w wiadomościach. 

Zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej były 
prowadzone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. 

W jednym przypadku, dotyczącym ucznia z zespołem Aspergera stwierdzono, że wszystkie 
zajęcia rewalidacyjne prowadził oligofrenopedagog, a analiza ww. orzeczenia wykazała,  
że uczeń ten nie wymagał wsparcia nauczyciela przygotowanego do pracy z uczniami  
z niepełnosprawnością intelektualną lecz innego specjalisty. 

(dowód: akta kontroli str. 492-539) 

Dyrektor wyjaśniła w tej sprawie, że w roku 2013 na lokalnym rynku pracy trudno było 
znaleźć specjalistę w zakresie pedagogiki specjalnej, pedagogiki w zakresie rewalidacji  – 
szczególnie do pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Uczeń jest ,,nieufny” w kontaktach 
społecznych, bardzo trudno zaakceptować mu jakiekolwiek zmiany. Nauczyciel 

                                                      
15 Tych samych co w obszarze pierwszym. 
16 Dz. U. poz. 204, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. 
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wspomagający (oligoftenopedagog, bo tylko taki specjalista w zakresie kształcenia 
specjalnego chciał podjąć pracę) zdobył zaufanie ucznia i nawiązał z nim bardzo dobry 
kontakt. Nauczyciel ten wziął udział we wszystkich szkoleniach zorganizowanych w szkole 
dotyczących pracy z dziećmi z zespołem Aspergera. Te względy zadecydowały, by 
prowadził z uczniem także zajęcia rewalidacyjne. 

(dowód: akta kontroli str. 542) 

Częstotliwość spotkań specjalistów i nauczycieli pracujących z uczniami z rodzicami 
uczniów objętych kształceniem specjalnym była zróżnicowana (od jednego do sześciu razy 
w roku), najczęściej realizowano trzy spotkania.  

(dowód: akta kontroli str. 543) 

3.2. Szkoła zatrudniała nauczycieli wspomagających dla każdego ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na zespół Aspergera. 
W latach 2014/2015 i 2016/2017 po jednej osobie oraz w roku 2015/2016 dwie osoby.  

Szkoła nie zatrudniła nauczyciela wspomagającego dla ucznia z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi, który rozpoczął naukę od 1 września 2015 r. pomimo zalecenia zawartego  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 28 sierpnia 2015 r.  

Nauczycielowi U. Ch. w umowie o pracę na stanowisko nauczyciela wspomagającego  
z dnia 1 września 2015 r. określono pensum na rok 2015/2016 w wysokości 18 godzin 
tygodniowo, natomiast w umowie o pracę z 1 września 2016 r. określono pensum na rok 
2016/2017 w wymiarze 26 godzin tygodniowo. 

(dowód: akta kontroli str. 118-121, 544-547) 

3.3. Szkoła zapewniła wymagane warunki lokalowe uczniom objętym kształceniem 
specjalnym, jak również szeroki zakres pomocy dydaktycznych: zróżnicowane gry 
edukacyjne, pomoce logopedyczne oraz pomoce specjalistyczne dla uczniów 
słabowidzących.   

(dowód: akta kontroli str. 280-281, 399-401) 

Analiza całościowych planów dla siedmiu wybranych uczniów objętych kształceniem 
specjalnym wykazała, że trzech z nich objętych zostało indywidualnym nauczaniem.  
W dwóch przypadkach spełnione zostały wszystkie zalecenia określone w orzeczeniach  
o indywidualnym nauczaniu ucznia. 

Plany zajęć wszystkich tych uczniów (lekcyjnych i rewalidacyjnych) wraz z dodatkowymi 
zajęciami (w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej) zapewniały równomierność 
obciążenia ucznia zajęciami. Wymiar zajęć lekcyjnych i ich rozłożenie był zgodny z § 9 ust. 
1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży17. 

Dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętego kształceniem specjalnym  
w ramach I etapu edukacyjnego, w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 nie 
zapewniono, zaleconego w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, uczestnictwa  
w zajęciach edukacyjnych z klasą. 

(dowód: akta kontroli str. 245-265, 402-416) 

3.4. Poza wyżej opisanym uczniem, pozostałym uczniom objętym kształceniem specjalnym 
zapewniono integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi. 
Na podstawie badania dokumentacji dotyczącej siedmiu uczniów objętych kształceniem 
specjalnym w Szkole stwierdzono, że uczniowie niepełnosprawni uczestniczyli  
w wycieczkach szkolnych, wyjściach i uroczystościach organizowanych w szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 426-439) 

Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że wszystkie dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, poza uczestnictwem w klasowych wycieczkach, seansach 
filmowych, przedstawieniach teatralnych oraz lekcjach muzealnych uczestniczyły również  
w uroczystościach wynikających z kalendarza imprez szkolnych i tych, które planowane były 

                                                      
17 Dz. U. poz. 1157. 
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przez wychowawców poszczególnych klas. Należały do nich m.in.: akademie, 
przedstawienia, inscenizacje szkolne, zabawy przy muzyce andrzejkowa i karnawałowa), 
uroczystości związane z kultywowaniem tradycji, klasowe uroczystości związane  
z umacnianiem więzi emocjonalnej z rodziną (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca), 
gry, zabawy organizowane z okazji „dnia wiosny”, Dnia Dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 440) 

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

1. Uczniowi z niepełnosprawnościami sprzężonymi nie zapewniono realizacji zaleceń 
wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania bowiem: 
- nie zapewniono od 1 stycznia 2016 r. wsparcia dodatkowej osoby w celu 

współorganizowania procesu kształcenia specjalnego tego ucznia, pomimo zalecenia 
zawartego w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z dnia 28 sierpnia 2015 r. 
oraz niezgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

- nie zapewniono także temu uczniowi udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 
razem z klasą.  
Uczeń uczęszczający w roku 2015/2016 do klasy pierwszej oraz w roku 2016/2017 do 
klasy drugiej uczestniczył jedynie w zajęciach indywidualnych, podczas gdy z orzeczeń 
o potrzebie indywidualnego nauczania wynikało, że powinien również brać udział  
w zajęciach edukacyjnych z klasą. 
Udział ucznia w ww. zajęciach wymagałby zapewnienia wsparcia dodatkowej osoby. 

 (dowód: akta kontroli str.118-121, 260-265, 409, 411) 

Dyrektor wyjaśniła w tej sprawie, że dostarczając w dniu 2 września 2015 r. orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego mama ucznia poinformowała jednocześnie, że co 
najmniej przez miesiąc jej syn będzie nieobecny w szkole w związku z koniecznością 
przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich i czasowym pobycie w szpitalu. 
W dniu 29 września 2015 r. mama ucznia dostarczyła orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania.  
Na I etapie edukacyjnym, czyli w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia edukacyjne 
realizowane są jako zintegrowane, co oznacza, że w tygodniowym planie zajęć nie 
wyodrębnia się tzw. „przedmiotów”, a podziału godzin na edukację polonistyczną, 
matematyczną, społeczną, przyrodniczą, plastyczną, techniczną, informatyczną, muzyczną, 
językową dokonuje nauczyciel, któremu powierzono prowadzenie edukacji 
wczesnoszkolnej. 
Uczeń D. dla którego na podstawie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 
zorganizowano nauczanie indywidualne w warunkach szkolnych uczestniczył z klasą – 
zgodnie z sugestiami pedagoga, psychologa, wychowawcy klasy – w uroczystościach 
klasowych i szkolnych.  

 (dowód: akta kontroli str.417-425) 

Powyższe wyjaśnienie nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż Szkoła nie podjęła działań  
w celu uzyskania zmiany zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  
w zakresie odstąpienia od zapewnienia wsparcia dodatkowej osoby współorganizującej 
realizację kształcenia specjalnego tego ucznia, a rodzic ucznia nie złożył rezygnacji z takiej 
formy wsparcia. 

2. Nauczycielowi U. Ch. w umowie o pracę na stanowisko nauczyciela wspomagającego  
z dnia 1 września 2016 r. (na rok szkolny 2016/2017) Dyrektor określiła pensum w wymiarze 
26/26 godzin tygodniowo, bez wymaganej do tego uchwały Rady Gminy Jędrzejów,  
tj. z naruszeniem art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela18, zgodnie z którym organ 
prowadzący określa tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 
ust. 3. 

(dowód: akta kontroli str. 544-547) 

                                                      
18 Dz. U. z 2016 r. poz.1379, ze zm. 
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Dyrektor wyjaśniła w tej sprawie, że na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły 
(kwiecień 2016) dla nauczyciela wspomagającego (vacat w arkuszu) zaplanowano - 
analogiczne do lat poprzednich - zatrudnienie wg pensum 18 godz. Przed rozpoczęciem 
roku szkolnym 2016/17 dyrektor został telefonicznie poinformowany przez pracownika 
SCUW, że nauczyciele wspomagający na terenie gminy będą zatrudniani wg pensum  
26 godzinnego.  

 (dowód: akta kontroli str. 542) 

Wyjaśnienia te znalazły potwierdzenie w informacji przekazanych z Urzędu Miasta i Gminy 
Jędrzejów, z której wynika, że Uchwała nr VIII/69/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 
czerwca 2011 r. określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dla nauczycieli 
pedagogów, psychologów i logopedów, brak w niej rzeczywiście zapisów dotyczących 
wymiaru pracy nauczycieli, którzy wspomagają uczniów w procesie edukacyjnym, w którym 
uczestniczą oni wspólnie z klasą. W czasie, w którym podejmowana była ww. uchwała nie 
było na terenie gminy przypadków związanych z zatrudnieniem nauczycieli 
wspomagających. Taka konieczność pojawiła się w ostatnim czasie i Rada Miejska 
podejmie stosowną uchwałę, w której zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta 
Nauczyciela określi tygodniowy wymiar nauczycieli wspomagających. Kwestia wymiaru 
zatrudnienia nauczycieli wspomagających zatrudnionych w gminie Jędrzejów zostanie 
wkrótce sformalizowana. 

(dowód: akta kontroli str. 626) 

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

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

4.1. Na podstawie dokumentacji wszystkich uczniów objętych kształceniem specjalnym  
w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 stwierdzono, że WOFU była dokonywana  
w roku 2014/2015 jednokrotnie (w dniu 19 czerwca 2015 r.). W roku 2015/2016 takiej oceny 
dokonano dwukrotnie (1 lutego 2016 r. oraz 20 i 30 czerwca 2016 r.), a w roku szkolnym 
2016/2017 – w dniu 27 stycznia 2017 r. Częstotliwość tych ocen była zgodna z § 5 ust 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust 9 rozporządzenia  
o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła w Szkole sytuacja aby uczeń z orzeczeniem  
o potrzebie kształcenia specjalnego korzystał z przedłużenia etapu edukacyjnego.  
Nie nastąpił również przypadek rezygnacji ucznia niepełnosprawnego z nauki w szkole 
ogólnodostępnej.  

Na podstawie dokumentacji dotyczącej siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym 
w Szkole stwierdzono, że WOFU sporządzane dla tych uczniów odnosiły się do poziomu ich 
funkcjonowania w okresie sporządzania tych ocen i że w odniesieniu do wszystkich 
następowała poprawa funkcjonowania w zakresie, w którymi prowadzono zajęcia.  

W sześciu przypadkach ww. oceny zawierały zalecenia do dalszej pracy w ramach 
dotychczasowych form prowadzonych zajęć.  
W jednym przypadku (dotyczącym ucznia N.) zespół dokonujący WOFU we wszystkich 
trzech ocenach (z 1 lutego 2016 r., 30 czerwca 2016 r. oraz 27 stycznia 2017 r.) zalecał 
rozszerzenie wsparcia o zajęcia logopedyczne. Powyższe zajęcia nie były jednak w Szkole 
prowadzone. 

(dowód: akta kontroli str.266-269, 575 -615) 

Z wyjaśnień Dyrektora Szkoły i wychowawcy klasy do której uczęszcza uczeń wynikało, że 
matka ucznia była informowana już od pierwszej klasy o konieczności objęcia dziecka 
terapią logopedyczną oraz możliwości uczestniczenia w tego typu zajęciach na terenie 
szkoły. Matka ucznia stwierdziła, że organizacja jej czasu pracy oraz udział dziecka  
w zajęciach pozaszkolnych uniemożliwiają skorzystanie z zajęć prowadzonych w Szkole.  

Ocena cząstkowa 
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W dokumentacji szkolnej znajduje się zapis potwierdzający poinformowanie rodziców  
o potrzebie wsparcia logopedycznego, brak jednak formalnej rezygnacji rodziców uczennicy 
z realizacji tego wsparcia w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 616-617) 

4.2. Dyrektor w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 opracowywała plany nadzoru 
pedagogicznego w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki. Elementami tego planu były 
m.in.: harmonogram obserwacji zajęć, plan kontroli dokumentacji, plan ewaluacji 
wewnętrznej, tematyka i harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej. 

Dyrektor zgodnie z przepisami § 25 i § 26 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego19 (do dnia 1 września 2015 r. 
– z § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r.  
w sprawie nadzoru pedagogicznego20), przedstawiała 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. 

Najczęściej wykorzystywanymi przez Dyrektora narzędziami w ramach nadzoru 
pedagogicznego, nad procesem kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i uczniami niepełnosprawnymi były: obserwacje, analiza dokumentów, 
kwestionariusze ankiet i rozmowy. 

W okresie objętym kontrolą w ramach organizowania i monitorowania procesu kształcenia 
uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Dyrektor 
podejmowała m.in. następujące działania: analizowała orzeczenia wydane przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne (wspólnie z nauczycielami pracującymi z uczniem); 
organizowała i powiadamiała rodziców uczniów objętych kształceniem specjalnym  
o spotkaniach zespołu nauczycieli pracujących z uczniem; obserwowała pracę nauczycieli  
i sposób funkcjonowania dziecka; diagnozowała potrzeby nauczycieli w zakresie 
doskonalenia zawodowego, zdobywania dodatkowych kwalifikacji, doposażania warsztatu 
pracy w pomoce dydaktyczne. 

Wspomaganie nauczycieli przez Dyrektora w realizacji kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych polegało m.in. na: 
− zorganizowaniu w dniach 14-15 stycznia 2013 r. dla nauczycieli szkolenia o tematyce 

„Trudne zachowania u osób z autyzmem – pozytywne podejście. Kierowanie 
zachowaniem”, 

− zorganizowaniu w dniach 9-10 lutego 2013 r. szkolenia „Trening Umiejętności 
Społecznych, 

− zorganizowaniu w dniu 27 stycznia 2014 r. spotkania z pracownikami Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Jędrzejowe w celu omówienia funkcjonowania ucznia 
z zespołem Aspergera – obszary deficytowe dziecka, skuteczność metod 
behawioralnych, znaczenie obserwacji zachowania dziecka z Zespołem Aspergera, 

− zakupie literatury dotyczącej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, 
− zorganizowaniu spotkania dotyczącego wykorzystania nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych w procesie kształcenia uczniów niepełnosprawnych, zakup pomocy 
dydaktycznych, 

− umożliwieniu nauczycielom udziału w szkoleniach dotyczących pracy z uczniami 
niepełnosprawnymi i zdobycia dodatkowych kwalifikacji w powyższym zakresie oraz 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

Nauczyciele wspomagający nie byli zobowiązani w Szkole do prowadzenia dzienników 
zajęć ani do składania sprawozdań z realizowanych zadań, a przyjęty w szkole system nie 
pozwalał na ocenę realizacji wykonywanych przez nich zadań.  
Do dokumentowania pracy nauczycieli wspomagających, podobnie jak pedagogów 
szkolnych, mogą być wykorzystywane dzienniki, których sposób prowadzenia określa 
rozporządzenie MEN z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

                                                      
19 Dz. U. poz. 1270. 
20 Dz. U. Nr 168, poz.1324, ze zm.; rozporządzenie uchylono z dniem 1 września 2015 r. 
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przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji21. W § 19 ww. rozporządzenia 
wskazuje się obowiązek prowadzenia dzienników pedagoga, psychologa, logopedy, 
doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego lub innego specjalisty zatrudnionego  
w szkole. Zgodnie z § 7 ust. 6 rozporządzania o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
nauczyciele współorganizujący kształcenie, posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki 
specjalnej mogą być traktowani jak specjaliści. 

(dowód: akta kontroli str. 441-474) 

W odpowiedzi na pytanie „w jaki sposób zapewniono nadzór nad pełną realizacją liczby 
godzin zaplanowanych w etatach nauczycieli wspomagających w badanym okresie? Czy 
realizowali oni także inne zajęcia w. ww. ramach, np. zastępstwa za nieobecnych 
nauczycieli w czasie nieobecności ucznia w Szkole?”. Dyrektor poinformowała,  
że nauczyciele wspomagający potwierdzali podpisem w dziennikach zajęć lekcyjnych 
realizację godzin swojej pracy. W sytuacji nieobecności ucznia w szkole (sporadyczne 
przypadki) byli na terenie szkoły w „gotowości do pracy”- przygotowywali pomoce do zajęć 
(np. indywidualne karty pracy, analizowali postępy ucznia, rozmawiali z pedagogiem, 
psychologiem, innymi nauczycielami pracującymi z dzieckiem). Nie zastępowali 
nieobecnych nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 540-542, 548-574) 

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono w Szkole dwie kontrole zewnętrzne związane  
z kształceniem specjalnym. 

W dniu 15 grudnia 2014 r. wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach przeprowadziła kontrolę 
w zakresie zgodności zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz 
zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W dniach od 28 października do 15 listopada 2016 r. Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach 
przeprowadził kontrolę w zakresie prawidłowości wprowadzania danych do SIO.  

W wyniku powyższych kontroli nie wydano żadnych zaleceń do realizacji. 
(dowód: akta kontroli str. 475-476) 

4.3. Szkoła współdziałała z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wsparcia nauczycieli, 
rodziców i uczniów w związku z realizacją kształcenia specjalnego, w tym: 

1) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną poprzez udział pedagoga i psychologa  
w szkoleniach organizowanych przez pracowników poradni oraz konsultacjach w zakresie 
pomocy merytorycznej i metodycznej dotyczącej metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi; 

2) z placówkami doskonalenia nauczycieli poprzez śledzenie oferty szkoleniowej  
i informowanie nauczycieli o możliwości udziału w danej formie doskonalenia zawodowego; 
organizowanie szkoleń nauczycieli na terenie szkoły. Realizowano także współpracę ze 
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w zakresie udziału 
nauczycieli w szkoleniu „Kod zachowania, czyli jak rozumieć bardzo trudne zachowania 
dzieci w szkole i jak tym dzieciom pomagać” – 2014 r.; 
3) przed okresem objętym kontrolą Szkoła poszukiwała możliwości współpracy z innymi 
instytucjami: 
− Polskim Stowarzyszeniem Terapii Behawioralnej w Krakowie – udział psychologa  

w kursie „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami  
z autyzmem” (2013 r.) oraz konsultacje z pracownikami Stowarzyszenia (za zgodą 
rodziców ucznia z Zespołem Aspergera i w porozumieniu z nimi) w sprawie programu 
pracy behawioralnej; 

− Autyzm-Pogotowie Skarżysko-Kamienna – zorganizowanie na terenie szkoły szkoleń: 
„Trudne zachowania u osób z autyzmem – pozytywne podejście. Kierowanie 
zachowaniem”; 

4) z bibliotekami pedagogicznymi poprzez udział nauczycieli bibliotekarzy w spotkaniach 
organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jędrzejowie i Bibliotekę 

                                                      
21 Dz. U. poz. 1170. 
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Pedagogiczną – przekazywanie nauczycielom i rodzicom uczniów informacji o nowych 
wydawnictwach dotyczących niepełnosprawności. 

Powyższa współpraca była inicjowana zarówno przez Dyrektora (szczególnie w zakresie 
organizowania szkoleń dla nauczycieli) jak i przez nauczycieli pracujących z uczniami 
niepełnosprawnymi. 

(dowód: akta kontroli str.477-491) 

4.4. Z wyjaśnień uzyskanych od czterech nauczycieli/specjalistów wybranych spośród tych, 
którzy w badanym okresie prowadzili najwięcej zajęć lekcyjnych/ specjalistycznych/ 
dydaktyczno-wyrównawczych/rewalidacyjnych z uczniami objętymi kształceniem 
specjalnym, w tym wychowawcy oddziału, do którego uczęszczał uczeń  
z niepełnosprawnością wynika, że: 

−  działania Szkoły w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej były  
w kontrolowanym okresie efektywne, ponieważ uczniowie niepełnosprawni mają lepsze 
relacje z rówieśnikami, stali się bardziej otwarci, wzrosło u nich poczucie własnej 
wartości, lepiej potrafią rozwiązywać sytuacje konfliktowe oraz bardziej panują nad 
emocjami; 

−  Szkoła w pełni realizowała zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego. W zasadzie nie występowały czynniki utrudniające realizację zaleceń, 
poza tym, że w początkowym okresie nauczania występowała czasami obawa rodziców 
o właściwy przebieg procesu nauczania w klasie; 

−  żadna z osób wyjaśniających nie stwierdziła aby prowadzenie zajęć lekcyjnych,  
w których uczestniczyli (obok uczniów pełnosprawnych) uczniowie  
z niepełnosprawnościami wpływało na wysokość ich wynagrodzenia; 

− szansą edukacji włączającej jest integracja dzieci niepełnosprawnych z otoczeniem  
i lepsze ich funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednocześnie dzieci pełnosprawne uczą 
się tolerancji i współżycia z osobami niepełnosprawnymi. Żadna z osób udzielających 
wyjaśnień nie widziała zagrożeń związanych z realizacją edukacji włączającej. 

(dowód: akta kontroli str.618-625) 

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

1. Zdaniem NIK, wobec nieuzyskania przez Szkołę pisemnej rezygnacji rodziców uczennicy 
N. z udziału w zajęciach logopedycznych i braku potwierdzenia realizowania takiego 
wsparcia w innej placówce, zasadne było rozważenie poszerzenie o terapię logopedyczną 
programu zajęć rewalidacyjnych zorganizowanych w Szkole. Podjęcie takich działań 
mogłoby zapewnić realizację niezbędnego wsparcia rekomendowanego przez zespół 
opracowujący IPET i WOFU. 

2. NIK zwraca uwagę, że nauczyciele wspomagający nie byli zobowiązani do prowadzenia 
dzienników zajęć ani do składania sprawozdań z realizowanych zadań, a przyjęty w szkole 
system nie pozwalał na pełną ocenę realizacji wykonywanych przez nich zadań. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność jednostki w badanym obszarze. 

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 Kontroli22, wnioskuje o: 

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

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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2. Wyznaczanie nauczycielom wspomagającym pensum w wysokości zgodnej z uchwałą 
Rady Miejskiej w Jędrzejowie. 

3. Rozważenie zapewnienia dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 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. 

4. Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia realizacji kształcenia specjalnego 
uczniów w oddziałach, których liczebność nie przekracza wymaganej przepisami. 

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 Andrzej Kamiński 

główny specjalista kontroli państwowej 
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