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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 przedszkolach1 

Jednostka 
Przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

Kontrolerzy 1. Jerzy Baranek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR 
60/2017 z 31 marca 2017 r., 

2. Krzysztof Kempa, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR 
61/2017 z dnia 31 marca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1- 4) 

Jednostka  
kontrolowana 

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku, ul. Główna 123, 32-608 Osiek (Zespół) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Krystyna Czerny, Dyrektor Zespołu 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w zakresie wspierania kształcenia specjalnego uczniów mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny organizował kształcenie dla uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej orzeczenie) i posiadał wewnętrzne 
uregulowania dotyczące tego kształcenia. Dla każdego ucznia objętego kształceniem 
specjalnym opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), który 
poprzedzony był sporządzeniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia. IPET opracował Zespół powołany przez Dyrektora, w skład którego wchodzili 
nauczyciele uczący danego ucznia, pedagog i psycholog szkolny. W IPET uwzględniono 
zalecenia zawarte w orzeczeniach oraz określono elementy programowe zgodnie z § 5 
ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.3 oraz odpowiednio z § 6 ust. 1 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.4 Zaznaczyć jednak należy, że w czterech 
przypadkach Zespół Szkolno-Przedszkolny nie dopełnił obowiązku wynikającego z § 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 i nie zaktualizował IPET do wymogów 
nowego rozporządzenia5. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny zapewnił prowadzenie zajęć specjalistycznych przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje, odpowiednie warunki lokalowe, pomoce i materiały 
dydaktyczne, opiekę psychologiczną oraz pomoc przedlekarską. Zakres udzielonego 
wsparcia dla danego ucznia objętego kształceniem specjalnym odpowiadał zaleceniom 
zawartym w orzeczeniu i w IPET, a wymiar przeprowadzonych zajęć był zgodny z § 14 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 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. 

4 Rozporządzenie 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 społecznym (Dz.U. poz. 1113). 

5 IPET opracowane na podstawie rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r., po wprowadzeniu rozporządzenia 
z 2015 r. należało dostosować do 30 września 2015 r. 
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rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej6. Ponadto uczniom, 
o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., 
zagwarantowano dodatkowego nauczyciela wspomagającego lub dodatkowe formy pomocy 
wynikające z § 7 ust. 4 rozporządzenia.  

Nieprawidłowość stwierdzona w zakresie dokonywania wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia dotyczyła nierzetelnego udokumentowania faktu jej 
przeprowadzenia, bowiem w roku szkolnym 2015/2016 Zespoły dwukrotnie oceniały 
funkcjonowanie uczniów, sporządzając stosowną dokumentację tylko z jednej oceny. 
Ponadto NIK zwraca uwagę, iż sporządzone oceny nie zawierały odniesienia się do efektów 
udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o czym stanowił § 6 ust. 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

Dyrektor planował i nadzorował wydatki związane z realizacją kształcenia specjalnego. 
Zespół Szkolno-Przedszkolny, w ramach środków wynikających z podziału subwencji 
oświatowej na realizację kształcenia specjalnego, otrzymał w 2015 r. kwotę 197,1 tys. zł 
oraz w 2016 r. kwotę 270,6 tys. zł., z czego wykorzystał 195,3 tys. zł (99,1%) i 269,2 tys. zł 
(99,5%).  

Postępowanie Zespołu z dokumentacją dotyczącą uczniów objętych kształceniem 
specjalnym zapewniało ochronę wrażliwych danych osobowych. Dane wprowadzane do 
systemu informacji oświatowej były zgodne z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Formy i sposoby wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

1.1. Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum 
zawierał ramowe zapisy dotyczące wsparcia uczniów realizujących kształcenie specjalne. 

Zgodnie ze statutem obowiązkiem nauczycieli było dostosowanie wymagań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia oraz inicjowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednym 
z zadań wychowawców klas było planowanie i koordynowanie udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, ustalanie form tej pomocy, jej okresu i wymiaru godzin oraz 
współpraca w tym zakresie z rodzicami ucznia. Statut określał też odpowiedzialność 
dyrektora Zespołu za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia 
specjalnego uczniów. 

W statucie określono zakres i zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 
pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego oraz organizowanie tej pomocy we 
współpracy z rodzicami, poradniami pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, 
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży. 
Pomoc mogła być udzielana w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, logopedycznych, 
dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych i innych 
o charakterze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia przez 
uczniów gimnazjum oraz warsztatów, porad i konsultacji.  

(dowód: akta kontroli str. 216-264) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że Statut opracowano zgodnie z rozporządzeniami w sprawie 
ramowych statutów placówek oświatowych7. Chociaż w Statucie nie nawiązano wprost 
do zapisów zawartych w § 1 oraz w § 4 ust. 1 i 5 ust. 1 ww. rozporządzeń o kształceniu 
specjalnym z 2010 r. oraz z 2015 r., to zawiera on zakres działań odnośnie udzielania 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej, także uczniom z niepełnosprawnościami 
(po orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej) - § 27a Statutu. 

                                                      
6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532). 
7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, ze zm.). 

Opis stanu  
faktycznego 
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Uszczegółowieniem są procedury wprowadzone 23 września 2013 r., m.in. na podstawie 
ww. rozporządzeń o kształceniu specjalnym. Statut obejmował całokształt działalności 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz zakres zadań w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej na rzecz wszystkich uczniów, w tym niepełnosprawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 216-264, 333) 

Zespół posiadał procedurę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, m.in. 
uczniom z niepełnosprawnościami, wymagającymi kształcenia specjalnego8. Procedura 
w zakresie rozpoznawania przez nauczycieli indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych uczniów i ich możliwości psychofizycznych, planowania i koordynowania 
przez wychowawców udzielanej pomocy z ustaleniem jej form, okresu udzielania i wymiaru 
godzin wraz ze współpracą z rodzicami ucznia, z innymi nauczycielami i specjalistami była 
zgodna z zapisami Statutu. W ramach procedury wprowadzono m.in. wzór IPET-u9. 

(dowód: akta kontroli str. 80-90) 

Na stronie internetowej Zespołu nie udostępniono dokumentów dotyczących rekrutacji 
na rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017, Statutu oraz wewnętrznych procedur 
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że regulaminy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 
opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiek, na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy oraz w szkołach Zespołu, a regulaminy na lata szkolne 2015/2016 
i 2016/2017 na tablicach ogłoszeń szkół. Procedury udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej przedstawiano rodzicom na ogólnych zebraniach na początku roku 
szkolnego, a informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzice mogli uzyskać po 
zalogowaniu się do dziennika elektronicznego, umożliwiającego korespondencję 
z nauczycielami, a taka forma, zamiast ogólnego dostępu do strony internetowej Zespołu 
zapewnia właściwą ochronę danych wrażliwych. Statut udostępniano w sekretariatach szkół 
i w bibliotece szkolnej, a w dniu 8 maja 2017 r. wprowadzono go do dziennika 
elektronicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 279-286, 335)  

1.2. W regulaminach rekrutacji do szkoły podstawowej i gimnazjum na lata szkolne 
2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 nie określono preferencji dla kandydatów 
niepełnosprawnych. Podano m.in., że należy dążyć do równej liczby uczniów w każdym 
oddziale (nie przekraczając 24 osób), unikać umieszczania dzieci z niepełnosprawnościami 
w jednej klasie szkoły podstawowej oraz grupowania uczniów mających trudności w nauce 
w jednym oddziale gimnazjum (uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-
pedagogicznej).  

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w szkołach nie ma klas integracyjnych i warunków do ich 
tworzenia, a przy występującym od kilku lat regresie w liczbie kandydatów do szkół, 
przyjmuje się wszystkich kandydatów, także spoza obwodu oraz uczniów 
niepełnosprawnych, którzy stwarzają możliwość dodatkowego zatrudnienia i dodatkowej 
subwencji. W sytuacji gdy szkoła przyjmuje wszystkich, ustalanie preferencji jest 
bezzasadne. Większość orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej uczniowie 
otrzymali w trakcie nauki szkolnej. 

(dowód: akta kontroli, str. 269-271, 335) 

1.3. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 do szkół Zespołu przyjęto wszystkie dzieci, 
których rodzice/opiekunowie przedstawili orzeczenie i inne wymagane dokumenty, w tym 
dwóch uczniów spoza obwodu. Uczniów (poza jednym przypadkiem10) włączono 
do oddziałów danej klasy, liczących od 18 do 22 uczniów, z zachowaniem zasady, aby 
jeden uczeń niepełnosprawny był w oddziale. 

(dowód: akta kontroli str. 216-228) 

                                                      
8 Wprowadzona 23 września 2013 r. 
9 Zmieniono po wejściu w życie rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 r. w sprawie organizowania kształcenia dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych. 
10 Na prośbę rodziców (z uwagi na kolegów dziecka) ucznia umieszczono w oddziale liczącym 24 uczniów (w pozostałych 3 

oddziałach liczba uczniów wyniosła odpowiednio 18, 20, 23). 
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1.4. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 do szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum uczęszczało ogółem 18 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego w szkole ogólnodostępnej (10 do szkoły podstawowej oraz 8 do gimnazjum). 
Dla wszystkich uczniów opracowano IPET, które w wyniku kolejnych orzeczeń były 
zmieniane. Program dla danego ucznia opracował Zespół (oddzielny dla każdego ucznia) 
powołany przez Dyrektora, w którego skład wchodzili nauczyciele uczący w klasie, do której 
uczęszczał uczeń, pedagog i psycholog szkolny. Koordynatorem był wychowawca klasy. 
W przedłożonej dokumentacji brak było informacji, że IPET-y zostały zaakceptowane przez 
Dyrektora lub wicedyrektorów, a przy ich opracowaniu uczestniczyli rodzice/opiekunowie 
dziecka.  

Na 19 przypadków w jednym nie odnotowano daty wpływu do szkoły orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, a w 18 przypadkach nie podano daty opracowania IPET, stąd brak 
możliwości ustalenia, czy został sporządzony w terminie określonym w § 5 ust. 5 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia z 2015 r. 
IPET-y po otrzymaniu kolejnych orzeczeń były aktualizowane.  

(dowód: akta kontroli str. 19-23) 

Panie Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej oraz ds. gimnazjum wyjaśniły, że: w chwili 
składania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka z jego 
rodzicami/opiekunami przeprowadzana jest rozmowa o funkcjonowaniu i potrzebach 
dziecka, ich oczekiwaniach, a w trakcie opracowania IPET-u koordynator utrzymuje z nimi 
kontakt, ich uwagi i propozycje są uwzględniane w toku prac; po opracowaniu IPET-u jest 
on przedkładany Dyrektorowi oraz zapoznawani są z nim rodzice dziecka. Zespół powołany 
do opracowania IPET-u dla ucznia był zobowiązany opracować go w terminie do trzech 
tygodni od jego powołania. Terminy te były zachowane. Natomiast przez niedopatrzenie nie 
odnotowano dat ich opracowania oraz wpływu/złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. 

 (dowód: akta kontroli str. 201-206) 

Sporządzenie IPET-u poprzedzone było wielospecjalistyczną oceną dokonaną przez Zespół 
powołany do jego opracowania. Wykorzystano w niej m.in. oceny dziecka zawarte 
w orzeczeniu wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. IPETY-y zawierały 
treści wymagane w § 5 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz 
§ 6 ust. 1 rozporządzenia z 2015 r. oraz zawierały zalecenia zawarte w orzeczeniu. 

(dowód: akta kontroli str. nr 19-21) 

1.5. Kontrola dokumentacji 10 uczniów objętych nauczaniem specjalnym 
(5 uczęszczających do szkoły podstawowej oraz 5 uczęszczających do gimnazjum) 
wykazała, że rekomendowane w IPET zakresy wsparcia dla ucznia uwzględniały zalecenia 
zawarte w orzeczeniu, które zawierały dane określone w § 8 ust. 1 pkt 1-3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii 
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych11. Dyrektor na podstawie analizy rekomendacji zawartych 
w IPET ustaliła dla danego ucznia zakres i formy wsparcia12 oraz powiadomiła o tym 
rodziców/opiekunów dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. nr 24-45) 
  

                                                      
11 Dz. U. Nr 173, poz. 1072. 
12 Wszystkim uczniom przyznano zajęcia rewalidacyjne w ilości 2 godzin zegarowych w tygodniu. Pozostałe zajęcia: 

dydaktyczno-wyrównawcze, o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, logopedyczne oraz gimnastyki korekcyjnej 
przyznawał wg potrzeb ucznia, np.: 

- w roku szkolny 2015/2016 zajęcia wyrównawcze (z języka polskiego, matematyki, języka obcego) przyznano - 5 uczniom, 
korekcyjno-stymulacyjne - 3 uczniom, logopedyczne - jednemu uczniowi, 

- w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przyznano 6 uczniom, korekcyjno-kompensacyjne – 4 
uczniom, logopedyczne – 2 uczniom. 

Z uczniem niedowidzącym zajęcia prowadziła nauczycielka posiadająca kwalifikacje z zakresu tyflopedagogiki, natomiast 
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej prowadziła nauczyciela posiadająca kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno-
kompensacyjnej . 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niedostosowaniu dla czterech uczniów objętych 
kształceniem specjalnym IPET-u do wymagań rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2015 r., m.in.: w zakresie zapewnienia działań mających na celu integrację dzieci objętych 
kształceniem specjalnym ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi 
niepełnosprawnymi. Zgodnie z postanowieniami § 9 ww. rozporządzenia z 2015 r. IPET-y 
opracowane na podstawie rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. należało 
dostosować do 30 września 2015 r. 

Panie Wicedyrektor ds. szkoły podstawowej i ds. gimnazjum wyjaśniły, że: po wejściu 
nowego rozporządzenia nie dokonano aktualizacji IPET-ów, gdyż opracowane IPET-y na 
dany etap edukacyjny zawierały zadania i działania, które miały być realizowane z uczniem, 
określały zasady współpracy z rodzicami/opiekunami dziecka. Uczniowie w roku szkolnym 
2015/2016 kończyli dany etap edukacji. 

(dowód: akta kontroli str. 19-23, 201-206) 

1. W okresie objętym kontrolą Zespół Szkolno-Przedszkolny na swojej stronie internetowej 
nie udostępnił swojego statutu oraz regulaminów naboru dzieci do poszczególnych swoich 
placówek. W ocenie NIK udostępnienie tych dokumentów pozwoliłoby w szerszym zakresie 
zaznajomić się rodzicom/opiekunom z warunkami naboru i kształcenia swoich dzieci.  

2. Nie dokumentowano daty wpływu orzeczenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 
dat sporządzenia IPET przez Zespół, co nie pozwoliło ocenić, czy przy ich opracowaniu 
dochowano określonych terminów. Ponadto na IPET brak było stosownej informacji, 
że zapoznał się z nim Dyrektor i akceptuje zawarte w nim stwierdzenia i rozwiązania.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
rekrutację dzieci oraz określenie form i sposobów wsparcia kształcenia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

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

2.1. W wyniku oględzin ustalono, że w Zespole: 
− wydzielono pięć pomieszczeń do prowadzenia zajęć specjalistycznych z uczniami 

objętymi kształceniem specjalistycznym, tj. gabinet psychologa, gabinet logopedy, dwa 
pomieszczenia do prowadzenia zajęć indywidualnych, salę korekcyjną. Ponadto do 
prowadzenia zajęć mogły być wykorzystane sale lekcyjne; 

− nie wydzielono pomieszczenia do prowadzenia indywidualnego nauczania13 - Dyrektor 
wyjaśniła, że nauczyciele w tym celu wykorzystują pomieszczenie biblioteki szkolnej; 
pracowni komputerowej, pomieszczenie obok sekretariatu; 

− funkcjonowała świetlica szkolna, która zajmowała cztery pomieszczenia14;  
− zapewniono pomoc przedlekarską - gabinet profilaktyki medycznej; 
− występowały bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo - brak 

podjazdu umożliwiającego wjazd wózkiem inwalidzkim oraz windy, w łazienkach 
i ubikacjach brak poręczy/uchwytów. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że wielokrotnie z Wójtem Gminy Osiek poruszała sprawę 
wyposażenia budynku szkoły w windę osobową oraz podjazdy dla osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich. Zawsze otrzymywała odpowiedź, że budżet Gminy nie ma 
możliwości sfinansowania tak drogich przedsięwzięć. W okresie wakacji planowany jest 
remont łazienek i ubikacji, zostaną zamontowane poręcze i uchwyty. Do Zespołu nie 
uczęszczają uczniowie poruszający się na wózkach inwalidzkich, a uczniowi, który ma 
niepełnosprawność ruchową (okresowy brak utrzymania równowagi) przydzielony jest 
nauczyciel wspomagający. 

(dowód: akta kontroli str. 297-303, 310-311) 

                                                      
13 W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 dwie osoby otrzymały orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego. 
14 W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 w każdym roku były 4 grupy, które liczyły od 20-25 dzieci w grupie. W roku 

szkolny 2014/2015 w zajęciach uczestniczyły 3 osoby niepełnosprawne, 2015/2016 - 4 osoby i 3 w 2016/2017. Każda osoba 
niepełnosprawna była w innej grupie. 
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2.2. W Zespole w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/2017 zatrudnionych 
było ogółem od 54 nauczycieli (51,25 etatu) w roku szkolnym 2014/2015 do 55 nauczycieli 
(51,90 etatu) w roku szkolnym 2016/201715 oraz jeden psycholog szkolny (0,32 etatu –
 7 godzin tygodniowo), jeden pedagog szkolny (pełny etat) oraz jeden logopeda (0,27 etatu 
– 6 godzin tygodniowo). Zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi orzeczenia 
o kształceniu specjalnym prowadziło w roku szkolnym 2014/2015 – 3 nauczycieli 
(0,67 etatu), w 2015/2016 – 4 nauczycieli (1,22 etatu), a od roku 2016/2017 – 6 nauczycieli 
(1,44 etatu) oraz od roku szkolnego 2016/2017– 5 nauczycieli wspomagających16 
(2,73 etatu). Zajęcia logopedyczne w badanym okresie prowadził jeden logopeda.  

Zwiększenie zatrudnienia było spowodowane m.in. przyznaniem od 1 stycznia 2016 r. 
wsparcia nauczyciela wspomagającego dla ucznia Szkoły Podstawowej, u którego 
stwierdzono zespół Aspergera, oraz od 1 września 2016 r. nauczyciela wspomagającego 
dla uczennicy kasy I, u której stwierdzono niepełnosprawność ruchową i intelektualną 
w stopniu lekkim. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że ustalone przez Wójta Gminy Osiek limity godzin dla 
psychologa i logopedy są niewystarczające dla prawidłowego udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz ograniczają zakres pomocy logopedy. Dotychczasowe 
wnioski o zwiększenie liczby godzin były nieskuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 9, 26, 336) 

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalne z uczniami posiadającymi orzeczenia 
o kształceniu specjalnym posiadali kwalifikacje określone w § 2-4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 
nauczycieli17. W okresie objętym kontrolą ww. nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje18. Na 
wyposażeniu biblioteki szkolnej była literatura fachowa przydatna osobom pracującym 
z uczniami niepełnosprawnymi19.  

(dowód: akta kontroli str. 10-17, 331-332) 

2.3. Kontrolującym nie przedłożono kalkulacji kosztów kształcenia specjalnego w Zespole 
oraz wewnętrznych uregulowań w tym zakresie. Obsługę księgową Zespołu prowadził 
Urząd Gminy Osiek, który na 2015 r. opracował projekt planu wydatków w części dotyczącej 
kształcenia specjalnego (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80150). Projekt planu 
na 2016 r. w rozdziale 80150 opracował Zespół na podstawie wytycznych zawartych 
w zarządzeniu nr 92/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 9 września 2015 r. w sprawie założeń 
i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Osiek na 2016 r.20  

(dowód: akta kontroli str. 189-193) 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że nie sporządzała szczegółowych kalkulacji środków 
potrzebnych na kształcenie specjalne, gdyż jednostka prowadząca nie wprowadziła w tym 
zakresie żadnych wewnętrznych uregulowań. Otrzymane środki na kształcenie specjalne 
w pełni zabezpieczały potrzeby w tym zakresie. Ustalając plan wydatków na 2016 r., 
stosowała wytyczne zawarte w zarządzeniu Nr 92/2015 Wójta Gminy Osiek z dnia 9 

                                                      
15 W roku szkolnym 2014/2015 - 54 nauczycieli (51,2 etatu), z tego w szkole podstawowej - 27 (25,6 etatu), gimnazjum 27 

(25,6 etatu), w roku szkolnym 2015/2016 - 53 nauczycieli (49,9 etatu), z tego w szkole podstawowej – 27 (25,8 etatu), 
gimnazjum – 26 (24,1 etatu) oraz w roku szkolnym 2016/2017 - 55 nauczycieli (51,9 etatu), z tego w szkole podstawowej - 
30 (28,2 etatu), gimnazjum - 25 (23,7etatu), 

16 Pensum nauczyciela wspomagającego, logopedy, pedagoga szkolnego oraz psychologa wynosiło 22 godziny tygodniowo. 
17 Dz. U. z 2015 r., poz. 1264 
18 W 2015 r. jeden nauczyciel ukończył kurs w zakresie oligofrenopedagogiki, w 2016 r. 6 nauczycieli ukończyło studia 

podyplomowe (socjoterapii – 1, terapii pedagogicznej i socjoterapii – 1 (psycholog szkolny), oligofrenopedagogiki - 1, terapii 
pedagogicznej i rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 1, surdopedagogiki i tyflopedagogiki – 1, 
terapii pedagogicznej i rewalidacji indywidualnej – 1. Ponadto w 2016 r. 4 nauczycieli ukończyło kurs dotyczący współpracy 
z rodzicami.  

19 M.in.: Girland G.- „Prawdziwy człowiek. Osobista opowieść o dorastaniu i edukacji w autyzmie” – wydanie z 2015 r., 
Witner M. – „Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien” – wydanie z 2011 r. 
20 W zarządzeniu podano m.in., że przy opracowaniu projektu budżetu należy uwzględnić m.in. prognozy wskaźników 

makroekonomicznych opracowane przez Ministra Finansów, prognozowane wydatki należy planować na okres działalności 
wynikający z obowiązujących przepisów uwzględniając m.in. przewidywany stan organizacyjny na 31 grudnia 2015 r., wzrost 
wydatków na energię elektryczną (§ 4260) o 1,7% w stosunku do planowanego wykonania na 31 grudnia 2015 r., pozostałe 
wydatki na poziomie planowanego wykonania na 31 grudnia 2015 r., a wynagrodzenia wg aktualnych angaży pracowników 
lub wielkości angaży zaplanowanych na 2016 r., bez wzrostu wynagrodzeń. 
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września 2015 r. Podstawą ustalenia planu wydatków w rozdziale 80150 były zaplanowane 
wydatki w rozdziale 80101 oraz 80110. Z danych tych rozdziałów odliczone zostały wydatki 
na kształcenie specjalne w rozdziale 8015021. 

(dowód: akta kontroli str. 191-192 ) 

Gminie Osiek na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
na 2015 r. naliczono w ramach subwencji oświatowej kwotę 326,5 tys. zł (wykorzystano 
323,1 tys. zł) i 448,6 tys. zł w 2016 r. (wykorzystano 443,5 tys. zł)22. Zespołowi przekazano 
środki w należnej jej wysokości, tj.: 

− w 2015 r. – kwotę 197,1 tys. zł (tj. 60,4% przyznanej Gminie kwoty), z czego 
wykorzystano 195,3 tys. zł (99,1%),  

− w 2016 r. – kwotę 270,6 tys. zł (85,8%), z czego wykorzystano 269,2 zł (99,5%).  

Niewykorzystane kwoty (1,8 tys. zł i 1,4 tys. zł) dotyczyły środków przeznaczonych na 
ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, energię elektryczną oraz usługi remontowe.  

Dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych oraz stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności 
uczęszczających do szkół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wykazane w Systemie 
Informacji Oświatowej były zgodne z dokumentami źródłowymi. 

Prowadzący księgowość pracownicy Urzędu Gminy zobowiązani byli do rozliczenia 
powyższych środków zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu nr 1/2015/RRJO 
Dyrektora Zespołu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie ustalania zasad rozliczania 
wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w ZSP Nr 1 w Osieku w rozdziałach 80149 i 8015023. W 2015 r. 
15,4 tys. zł z wydatkowanych 195,3 tys. zł stanowił procentowy odpis, a w 2016 r. - 12,8 tys. 
zł z wydatkowanych 269,2 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 121-129, 207, 343-362) 

Zespół w okresie objętym kontrolą nie pozyskał dodatkowych środków na realizację 
omawianych wyżej zadań. Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w latach 2007-2012 pozyskano 
263,3 tys. zł (m.in. z programu operacyjnego Kapitał Ludzki), za które zakupiono m.in. 
sprzęt specjalistyczny do gimnastyki korekcyjnej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i zajęć 
rewalidacyjnych (m.in. wyciąg grawitacyjny, zestaw bloczków, półkule sensoryczne, kształtki 
rehabilitacyjne, klocki, układanki, książki). 

(dowód: akta kontroli str. 189-192) 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że naliczając środki na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla poszczególnych placówek 
oświatowych, uwzględniano liczbę uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do danej 
placówki oraz przypisaną im wagę. 

(dowód: akta kontroli str. 126) 

Gmina kontrolowała Zespołu w zakresie wydatkowania środków finansowych na realizację 
zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wójt Gminy Osiek 
w informacji podał, że: dyrektorzy jednostek oświatowych w okresach miesięcznych 
składają do Wójta zestawienia analityczne przedstawiające stopień realizacji wydatków, 
w tym w rozdziale 80150. Każdorazowe płatności kosztów w systemie bankowości 

                                                      
21 W przypadku kosztów ogólnych przy zastosowaniu wskaźnika udziału uczniów objętych kształceniem specjalnym do ogólnej 

liczby uczniów, natomiast w przypadku wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzenia nauczycieli 
prowadzących zajęcia z uczniami objętymi kształceniem specjalnym w 100% ujmowano w rozdziale 80150, w pozostałych 
przypadkach wliczano wg opracowanego wskaźnika (uwzględniającego liczbę dzieci objętych kształceniem specjalnym 
ujętych w Systemie Informacji Oświatowej na30 września 2015 r. oraz przypisanych im wag). 

22 W rozdziale 80149 w 2015 r. naliczono 109,3 tys. zł – wykorzystano 108,7 tys. zł, w 2016 r. naliczono 109,5 tys. zł, 
wykorzystano 108,4 tys. zł. 

23 Zgodnie z zarządzeniem m.in. wydatki na wynagrodzenia i dodatki socjalne wraz z pochodnymi, odpis na ZFSS nauczycieli 
pracujących wyłącznie z uczniami objętymi nauczaniem specjalnym wynikającym z orzeczenia winny być w całości 
pokrywane ze środków otrzymanych na ten cel, pozostałych nauczycieli wg proporcjonalnego udziału wydatków na 
wynagrodzenia, pochodne oraz odpis na ZFSS wg podanego wzoru oraz w przypadku pozostałych wydatków wg wskaźnika 
udziału uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (Un) w ogólnej liczbie uczniów Uo (W = 
Un/Uox100).  
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elektronicznej wszystkich jednostek oświatowych są akceptowane w Urzędzie przez 
Skarbnika Gminy lub osoby zastępujące go. 

(dowód: akta kontroli str. 121-124) 

2.4. W Zespole zapewniono ochronę dokumentacji z danymi wrażliwymi na podstawie 
wprowadzonych procedur. Obowiązywały m.in.: Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów 
wprowadzona zarządzeniem nr 1/07 dyrektora Zespołu z dnia 3 września 2007 r., Polityka 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych24. 

(dowód: akta kontroli str. 151-160, 161-176) 

W toku kontroli ustalono, że dokumenty z danymi wrażliwymi uczniów Szkoły Podstawowej 
przechowywane były w pomieszczeniu sekretariatu, w szafie metalowej zamykanej 
na klucz, natomiast uczniów Gimnazjum w pomieszczeniu obok sekretariatu, w szafie 
metalowej zamykanej na klucz. Ponadto kserokopie orzeczeń przechowywane były 
w gabinecie pedagoga i psychologa, w szafie drewnianej zamykanej na klucz.  

Wszyscy nauczyciele oraz pedagog i psycholog szkolny złożyli pisemne oświadczenia 
o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych, sposobów ich zabezpieczenia oraz 
zapoznaniu się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Do obsługi bazy danych 
w Systemie Informacji Oświatowej upoważnionych było pięć osób, tj. dyrektor Zespołu i jego 
zastępcy oraz dwie osoby obsługujące sekretariaty. 

(dowód: akta kontroli str. 188) 

NIK ocenia pozytywnie zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do realizacji 
kształcenia specjalnego.  

3. Realizacja działań w zakresie wsparcia kształcenia specjalnego 

3.1. Analiza dokumentacji 10 uczniów objętych kształceniem specjalnym (5 uczniów szkoły 
podstawowej i 5 gimnazjum) dotycząca realizacji zaplanowanych w IPET i przyznanych 
przez dyrektora dodatkowych form wsparcia wykazała:  

− zajęcia rewalidacyjne dla wszystkich uczniów były zaplanowane w wymiarze 2 godzin 
(po 60 minut) tygodniowo. W szkole podstawowej średnia liczba godzin zajęć 
rewalidacyjnych do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 wyniosła 42 godziny, 
zrealizowano 39, w I półroczu 2016/2017 r. 36 i 33, a w gimnazjum, odpowiednio 64 i 51 
oraz 33 i 31. Przyczynami niezrealizowania wszystkich zajęć były: nieobecność ucznia 
w szkole, uroczystości szkolne (akademie), wycieczki i wyjścia klasowe; 

− zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – średnia liczba godzin do realizacji w roku szkolnym 
2015/2016 wyniosła 22 godziny, zrealizowano 21, a w I półroczu 2016/2017 
odpowiednio 16 i 13; 

− zajęcia logopedyczne – w roku szkolnym dla 2 uczniów zaplanowano ogółem 31 godzin 
(po 60 minut), zrealizowano 26, w I półroczu 2017 r. dla jednego ucznia zaplanowano 10 
godzin, zrealizowano 9. 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że zajęcia, które nie odbyły się z powodu absencji ucznia 
przepadają. Tylko w przypadku dłuższej nieobecności z powodu choroby jest możliwe 
zorganizowanie zajęć w ramach indywidualnego nauczania. 

Zajęcia rewalidacyjne nie były organizowane na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta 
Nauczyciela25. 

(dowód: akta kontroli str. 46-60, 333) 

Prowadzący zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne z danym 
uczniem opracowali na dany rok szkolny programy pracy z uczniem. W złożonych 
oświadczeniach podali, że opracowane programy rewalidacyjne są dostosowane do potrzeb 
ucznia, lecz swoje działania w ciągu roku szkolnego modyfikują, uwzględniając potrzeby 

                                                      
24 Wprowadzona zarządzeniem nr 6/2013 dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia do stosowania „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym Nr 1 w Osieku. 

25 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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ucznia i jego możliwości. W przypadku konieczności przeznaczenia więcej czasu na dane 
zagadnienia, dokonywane są zmiany w planie działań i przemodelowanie pracy z uczniem, 
a swoją ocenę pracy konsultują z nauczycielami oraz rodzicami ucznia. 

(dowód: akta kontroli, str. 46, 92-96) 

Ponadto uczniowie poza przydzielonymi im przez Dyrektora formami wsparcia korzystali 
z pomocy pedagoga i psychologa szkolnego. I tak np. w roku szkolnym 2015/2016 jedna 
uczennica odbyła jedno spotkanie, jeden uczeń dwa spotkania, jeden uczeń spotkania 
z pedagogiem i 6 z psychologiem. Pedagog i psycholog szkolny wyjaśnili, że uczniowie 
objęci kształceniem specjalnym, w czasie przebywania w szkole mają do nich 
nieograniczony dostęp, a nie wszystkie spotkania są odnotowane w dzienniku pracy 
pedagoga i psychologa szkolnego. Od roku szkolnego 2016/2017 pedagog i psycholog 
szkolny raz w miesiącu mają dyżur w godzinach popołudniowych. 

Uczniowie, którym przyznano nauczanie indywidualne, część przedmiotów realizowali 
wspólnie z klasą na wspólnych zajęciach, tj. zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia indywidualnego26. 

(dowód: akta kontroli str. 91, 342) 

3.2. W Zespole od roku szkolnego 2016/2017 zwiększono zatrudnienie o 2,73 etatu na 
stanowisku nauczyciela wspomagającego (od 1 września 2016 r. zatrudniono 2 osoby). 
Ponadto 2 nauczycielom w ramach pensum dodatkowo powierzono prowadzenie zajęć 
rewalidacyjnych. Osoby te posiadały stosowne kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej. Realizowane przez nich zadania były zgodne z zadaniami wyznaczonymi przez 
Dyrektora, tj. nauczyciele ci uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych ucznia prowadzonych 
przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach, prowadzili wspólnie z innymi 
nauczycielami pracę wychowawczą, w przypadku ucznia z niepełnosprawnością ruchową 
nauczyciel pomagał mu w przemieszczaniu się po szkole. 

Przyznano wsparcie nauczyciela wspomagającego dla uczniów szkoły podstawowej, tj. od 
1 stycznia 2016 r. dla ucznia z zespołem Aspergera, od 1 września 2016 r. dla uczennicy 
z niepełnosprawnością sprzężoną (z dniem rozpoczęcia nauki).  

W latach 2015/2016 i 2016/2017 do Gimnazjum uczęszczało dwóch uczniów objętych 
kształceniem specjalnym (zespół Aspergera), którym poza zajęciami rewalidacyjnymi 
przyznano 2 godziny w tygodniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.  

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że uczniowie samodzielnie dobrze funkcjonują w zespołach 
klasowych; zarówno nauczyciele, jak i rodzice nie widzieli potrzeby zatrudniania nauczyciela 
wspomagającego. Po konsultacji z dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Oświęcimiu przyznano tym uczniom po 2 godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych27, 
Rodzice w pisemnej opinii wskazali, iż są zadowoleni z warunków nauki zapewnionych 
przez szkołę oraz z zakresu i ilości zajęć dodatkowych (specjalistycznych i wyrównawczych) 
zaoferowanych dziecku, współpracy z nauczycielami sprawującymi opiekę.  

(dowód: akta kontroli str. 8-17, 26, 193, 208-215) 

3.3. Zespół zapewnił uczniom objętym kształceniem specjalnym warunki do nauki, sprzęt 
specjalistyczny oraz środki dydaktyczne - odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe dziecka. Sale lekcyjne oraz pomieszczenia wykorzystywane do zajęć 
specjalistycznych miały stosowną powierzchnię, oświetlenie oraz wyposażenie. 
Na wyposażeniu Zespołu (również w pomieszczeniach do zajęć specjalistycznych) były 
pomoce dydaktyczne (gry planszowe, pomoce dydaktyczne pomagające usprawnić mowę, 
wzrok, zestawy do konstrukcji przestrzennych). Uczeń niedowidzący miał podręczniki 

                                                      
26 Uczeń, któremu nauczanie przyznano od 20 lutego 2017 r. wspólnie z klasą uczestniczył w lekcjach edukacji muzycznej, 

plastycznej, społecznej, wychowania fizycznego, zajęć komputerowych oraz religii – obecny był na wszystkich odbytych 
lekcjach. 

Uczeń w okresie od 22.02.2016 r. do 24.06.2016 r. uczestniczył wspólnie z klasą na lekcji religii (na 27 lekcji, był na 14), 
wychowania fizycznego (na 64, był na 30), zajęć artystycznych (na 15, był 10), zajęcia z wychowawcą (na 16, był na 7). W I 
półroczu 2016/2017 uczestniczył w zajęciach z religii (na 39 lekcji, był na 26, wychowania fizycznego (na 74, był na 53), 
zajęcia artystyczne (na 16, był na 13, zajęcia z wychowawcą (na 17, był na 11), informatyki (na 20, był na 13), plastyki (na 
17, był na 11). 

27 W ramach realizacji zadań wskazanych w § 7 ust. 4 rozporządzenia z 2015 r. o kształceniu specjalnym  
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z powiększoną czcionką, a nauczyciele przygotowywali materiały ćwiczeniowe 
o powiększonej czcionce. Dodatkowe zajęcia planowano przed rozpoczęciem zajęć 
lekcyjnych lub po ich zakończeniu (do jednej godziny od zakończenia zajęć). Żadnemu 
uczniowi szkoły podstawowej nie zaplanowano zajęć w tym samym dniu, jedne po drugich. 
Dla ucznia objętego nauczaniem indywidualnym opracowano tygodniowy plan zajęć, który 
obejmował również zajęcia dodatkowe.  

Kontrola materiałów dydaktycznych stosowanych przez czterech wybranych nauczycieli, 
wykazała, że: 

− nauczyciel języka polskiego w tekście sprawdzającym wiadomości, przygotowanym dla 
całej klasy, dla ucznia z orzeczeniem niepełnosprawności zaznaczył zadania, które 
uczeń miał wykonać, 

− nauczyciel nauczania początkowego przygotowywał indywidualne karty pracy 
dostosowane do jego niepełnosprawności, 

− nauczyciel historii przygotował dla ucznia test sprawdzający z łatwiejszymi zadaniami 
oraz z tekstami źródłowymi, z których uczeń mógł korzystać, 

− nauczyciel biologii stosował łatwiej zredagowane teksty oraz uproszczone schematy. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nie prowadził wśród rodziców/opiekunów dzieci m.in. badań 
ankietowych odnośnie zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków kształcenia 
specjalnego. W toku kontroli Zespół Szkolno-Przedszkolny uzyskał opinie siedmiu 
rodziców/opiekunów, z których wynika, iż zapewniono dzieciom odpowiednie warunki do 
nauki, ilość zajęć dodatkowych jest wystarczająca, ze współpracy z wychowawcą klasy, 
nauczycielami, pedagogiem i psychologiem szkolnym są zadowoleni 

3.4. Zespół zapewnił uczniom objętym kształceniem specjalnym integrację ze środowiskiem 
rówieśniczym. Uczniowie uczestniczyli w wycieczkach klasowych, wyjazdach do kina, 
teatru, wyjściach klasy poza teren szkoły oraz w uroczystościach szkolnych. Uczniowie 
nauczania indywidualnego niektóre przedmioty realizowali wspólnie z klasą.  

(dowód: akta kontroli str. 98-120, 208-215, 297-301, 334) 

NIK ocenia pozytywnie realizację zaplanowanych działań w zakresie wsparcia kształcenia 
specjalnego. 

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

4.1. Zespół posiadał procedurę dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 
ucznia28. Zgodnie z opracowanym wzorem ocena powinna zawierać informacje 
z rozpoznania przeprowadzonego w szkole przez specjalistów (psychologa, pedagoga, 
logopedę, prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz terapii 
pedagogicznej), informacje uzyskane z rozpoznania przeprowadzonego przez wychowawcę 
i nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem (na podstawie arkuszy pomocniczych), 
tj. mocne strony i zainteresowania ucznia, słabe strony ucznia i jego trudności, potrzeby 
wynikające z diagnozy oraz uwagi specyficzne dotyczące wybranych przedmiotów. W latach 
szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w Zespole (w formie dokumentu) opracowano 
po jednej wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania ucznia w danym roku szkolnym. 
Oceny sporządzono wg obowiązującego wzoru. 
  

                                                      
28 Zgodnie z procedurą nauczyciele poszczególnych przedmiotów byli zobowiązani do sporządzenia arkusza pomocniczego do 

opracowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. W arkuszu mieli podać: przygotowanie ucznia do lekcji, 
jego pracę na lekcji (czytanie, pisanie, liczenie, koncentracja, aktywność na zajęciach), zainteresowania (tematyka, rodzaj 
zajęć), relacje z rówieśnikami w czasie lekcji i poza lekcjami, relacje z nauczycielem, kontakty z rodzicem ucznia (ilość, 
tematyka, z czyjej inicjatywy) oraz inne uwagi. 

 Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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W roku szkolnym 2015/2016 Zespół opracowujący IPET dla danego ucznia spotykał się 
dwukrotnie w ciągu roku szkolnego i jednokrotnie w I półroczu 2016/2017. W toku spotkań 
omawiano funkcjonowanie ucznia oraz formułowano zalecenia do dalszej pracy. Na 24 
odbyte spotkania w 15 uczestniczyli rodzice dziecka (zapraszani byli telefonicznie). 

(dowód: akta kontroli st. 72-79) 

4.2. Dyrektor opracowywał Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/15, 
2015/16 i 2016/17, które następnie uchwalono na posiedzeniach rad pedagogicznych szkół 
Zespołu. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru za lata szkolne 2014/15 i 2015/16 były 
przedstawiane na posiedzeniach rad pedagogicznych szkół. W planach tych nie ujęto 
ewaluacji w zakresie problematyki kształcenia specjalnego. Wicedyrektorzy ds. szkoły 
podstawowej i ds. gimnazjum w każdym roku szkolnym zobowiązani byli do 
przeprowadzenia 4 kontroli (we wrześniu, listopadzie, lutym i czerwcu) realizacji zajęć 
wynikających z organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, m.in. 
poprzez analizę dokumentacji pedagoga i wychowawcy szkolnego oraz realizacji IPET- ów. 
We wnioskach z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w Szkole Podstawowej 
w roku szkolnym: 

− 2014/2015 podano, że uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadali 
wymaganą dokumentację, rodzice wyrazili zgodę na udział w zajęciach, uczniowie objęci 
kształceniem specjalnym z wyjątkiem jednego ucznia z zespołem Aspergera (który 
unikał zajęć) uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych;  

− 2015/2016 podano, że każdy uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
uczestniczył w indywidualnych zajęciach rewalidacyjnych w wymiarze 2 godzin 
tygodniowo, tak jak w latach poprzednich udzielana pomoc w zdecydowanej większości 
przypadków okazała się trafiona i wystarczająca. Uczniowie chętnie korzystali 
z oferowanych zajęć i u większości uczniów zauważono zdecydowaną poprawę 
w zakresie eliminowania braków edukacyjnych i trudności wychowawczych. W ocenie 
nauczycieli efekty uczniów uczestniczących regularnie w zajęciach są pozytywne. Ofertę 
proponowanych przez szkołę działań wspierających przedstawiono rodzicom pisemnie. 
Po wyrażeniu zgody na udział w zajęciach, ich realizację dokumentowano wpisem do 
dziennika zajęć oraz w sprawozdaniach semestralnych, Dyrektor szkoły informował 
pisemnie rodziców o pomocy udzielanej uczniom. 

Wyniki ewaluacji omawiane były na posiedzeniach rady pedagogicznej29. 

We wnioskach z przeprowadzonego nadzoru pedagogicznego w Gimnazjum w roku 
szkolnym 2014/2015 i 2015/2016 zalecono dalsze korzystanie z zajęć wyrównawczych, 
a kilku uczniów powinno zostać przebadanych w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 
We wnioskach z posiedzenia rady pedagogicznej 26 sierpnia 2015 r. i 26 sierpnia 2016 r. 
stwierdzono, że uczniowie wykazują dużą aktywność, biorą udział w akcjach i konkursach 
oraz że występują przypadki izolowania niektórych uczniów w grupie.  

(akta kontroli str. 216-228) 

W latach szkolnych 2014/15, 2015/16 i 2016/17 (do marca br.) Kuratorium Oświaty 
w Krakowie przeprowadziło trzy kontrole, które dotyczyły zgodności organizacji zajęć 
rewalidacyjnych z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego (w styczniu 2015 r. skontrolowano obie szkoły Zespołu), wspomagania rozwoju 
uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji (na przełomie stycznia i lutego 2015 r. 
kontrola w szkole podstawowej) oraz prawidłowości organizacji pracy świetlicy w szkole 
podstawowej (w kwietniu 2016 r.). W przypadku zajęć rewalidacyjnych nie stwierdzono 
nieprawidłowości. W przypadku spełniania wymagań we wspomaganiu rozwoju uczniów 
szkoła uzyskała wysoki stopień wypełnienia tego obowiązku30. Stwierdzono, że w szkole 
rozpoznaje się możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną 
każdego ucznia, obejmuje się ich adekwatnymi i zgodnymi z oczekiwaniami uczniów 
i rodziców zajęciami dodatkowymi, a szkoła podejmuje szeroką współpracę z wieloma 

                                                      
29 Za rok szkolny w 2014/15 w dniu 19 czerwca 2015 r. i 2015/16 w dniu17 czerwca 2016 r.  
30 5 poziomów spełniania wymagań przez szkołę A – bardzo wysoki stopień, B – wysoki stopień, C – średni stopień, D – 

podstawowy stopień, E – niski stopień wypełnienia wymagań przez szkołę  
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podmiotami i instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, tworząc warunki do 
rozwoju zainteresowań oraz wzmocnienia wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Uwagi 
dotyczyły kwalifikacji nauczycieli - zalecono powierzenie prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 
nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego 
stanowiska w szkole oraz rodzaju prowadzonych zajęć zgodnie z § 14, § 19, § 20 ust.2 lub 
§ 21 ust. 2 rozporządzenia MEN z 12 marca 2009 r. w sprawie kwalifikacji nauczycieli 
(w 2016 r. nauczyciele uzupełnili kwalifikacje).  

W wyniku kontroli świetlicy Kuratorium wydało zalecenia, które dotyczyły zorganizowania 
pracy w świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez 
jednego wychowawcę nie przekraczała 25 uczniów. Dyrektor Zespołu pismem z 22 kwietnia 
2016 r. poinformował Kuratorium o wykonaniu zaleceń.  

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że choć nie zawierano formalnych porozumień, to Zespół 
współpracował z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, specjalnymi ośrodkami szkolno-
wychowawczymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi instytucjami 
zajmującymi się dzieckiem i rodziną - w miarę bieżących potrzeb.  

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oświęcimiu obejmowała głównie 
comiesięczne spotkania psychologów i pedagogów szkolnych oraz kierowanie wniosków 
do Poradni w sprawie badań uczniów z trudnościami w nauce i niepokojącym zachowaniu 
(od 19 do 21 wniosków w latach szkolnych 2014/15 – 2016/17). Dyrektor Poradni 
pozytywnie ocenił tę współpracę.  

Współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli polegała na szkoleniu nauczycieli i rad 
pedagogicznych w zakresie tematów, jak Doradztwo zawodowe od diagnozy do ewaluacji (3 
nauczycieli), W krainie zmysłów - zrozumieć integrację sensoryczną (22 nauczycieli), 
Rozwój współpracy z rodzicami (26 ). 

(dowód: akta kontroli, str. 216-228, 304-305, 310-311, 313-314)4.3. Nauczyciele, którzy w 
latach szkolnych 2014/15 – 2016/17 prowadzili najwięcej zajęć rewalidacyjnych i 

specjalistycznych z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego, wyjaśnili, 
że efektywność działań Zespołu w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i realizacji zaleceń z orzeczeń wyrażała się głównie w: poczuciu 

bezpieczeństwa sygnalizowanym przez ucznia i rodzica; poprawie funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej; braku drugoroczności; dobrej współpracy z rodzicami; aktywizowaniu 

do różnych działań szkolnych, m.in. w realizacji projektów klasowych oraz w konkursie 
świetlicowym. 

Głównymi utrudnieniami w realizacji zaleceń z orzeczeń było: zmęczenie uczniów 
wynikające z prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych po lekcjach; 
niedostosowanie infrastruktury szkoły do niepełnosprawności uczniów; brak zaangażowania 
rodziców przy inicjowaniu kontaktów (inicjatywa nauczycieli) oraz w ustaleniu wspólnego 
frontu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych domu i szkoły. 

Najczęściej identyfikowanymi szansami w realizacji edukacji włączającej było: realizowanie 
obowiązku szkolnego najbliżej miejsca zamieszkania; pełniejszy rozwój społeczny 
i integracja ze środowiskiem szkolnym; wychowanie w tolerancji i akceptacji oraz integracja 
z rówieśnikami pełnosprawnymi.  

Dwóch nauczycieli nie dostrzegało zagrożeń w edukacji włączającej, w związku z czym nie 
miało propozycji poprawy, a dwóch kolejnych, jako zagrożenie wskazało brak możliwości 
osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości uczniów. Wskazali, że poprawę może przynieść 
łatwiejszy i częstszy kontakt ze specjalistami i korzystanie ze specjalistycznego sprzętu np. 
w szkole specjalnej oraz kształtowanie postaw prospołecznych i uczenie dzieci zdrowych 
empatii w stosunku do osób niepełnosprawnych.  

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że nauczyciele otrzymywali nagrody za całokształt pracy 
w danym roku szkolnym, a przyznając je brała pod uwagę wkład ich pracy m.in. 
w prowadzeniu zajęć z uczniami niepełnosprawnymi.  

(dowód: akta kontroli, str. 308-311) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym udokumentowaniu okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. W roku szkolnym 2015/2016 
Zespoły powołane do sporządzenia IPET-u oraz okresowej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia dwukrotnie oceniały jego funkcjonowanie sporządzając stosowną dokumentację tylko 
z jednej oceny. 

Wicedyrektor ds. Szkoły Podstawowej oraz Wicedyrektor ds. Gimnazjum w wyjaśnieniu 
podały, że z uwagi na niewielką liczbę uczniów objętych kształceniem specjalnym znane są 
na bieżąco ich potrzeby edukacyjne, postępy w edukacji, które są na bieżąco omawiane 
z rodzicami dziecka, pedagogiem oraz psychologiem szkolnym, nauczycielami uczącymi 
w danej klasie, lecz z rozmów tych nie sporządza się stosownej dokumentacji. W celu 
wypełnienia postanowień § 6 pkt 3-12 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
zostanie wprowadzony obowiązek co najmniej dwukrotnego udokumentowania 
wielospecjalistycznej oceny ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 72-76, 201-206) 

W okresie objętym kontrolą na 17 sporządzonych wielospecjalistycznych ocen poziomu 
funkcjonowania ucznia w 14 nie udokumentowano odniesienia się do efektów udzielonej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdaniem NIK w opracowywanych przez Zespół 
wielospecjalistycznych ocenach funkcjonowania ucznia zasadnym było by odniesienie się 
do wcześniejszych jego ocen, w tym do oceny początkowej. Podejście takie pozwoliłoby 
ocenić, czy funkcjonowanie ucznia uległo zmianie, w jakim kierunku ewaluuje oraz 
pozwoliłoby wyciągnąć wnioski co do skuteczności poszczególnych form wsparcia 
i ewentualnej ich modyfikacji.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości nadzór, 
monitorowanie oraz ewaluację procesu wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

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 Kontroli31, wnosi o dokumentowanie przeprowadzanych wielospecjalistycznych ocen 
poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem oceny efektywności udzielonej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz współpracy z rodzicami uczniów objętych kształceniem 
specjalnym. 

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 Najwyższej Izbie Kontroli 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 Krakowie. 
  

                                                      
31  Dz.U. z 2017 r. poz. 574 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

15 

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 wniosku pokontrolnego 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. 

Kraków, dnia 30 maja 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Krzysztof Kempa 
Specjalista kontroli państwowej 
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