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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. Monika Różańska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 

nr LKR/70/2017 z 5 kwietnia 2017 r.  

2. Anna Jaros, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/69/2017 
z 5 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka  
kontrolowana 

Zespół Szkół w Prandocinie, Prandocin 64A, 32-090 Słomniki (Szkoła, Zespół) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Kazimierz Maciaszek, Dyrektor Szkoły2 (Dyrektor) 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

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

Zespół organizował kształcenie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego (orzeczenie) i posiadał wewnętrzne uregulowania dotyczące tego 
kształcenia. Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym został opracowany 
Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), przez Zespół powołany przez 
Dyrektora, w skład którego wchodzili nauczyciele i specjaliści uczący danego ucznia. 
W IPET uwzględniono zalecenia zawarte w orzeczeniach oraz określono elementy 
programowe zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.4 oraz 
§ 6 ust. 1 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.5 Szkoła dostosowywała IPET 
do zmian obowiązujących od 1 września 2015 r., lub do zaktualizowanych orzeczeń. 
W każdym przypadku prawidłowo, i w większości przypadków terminowo sporządzano 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Nierzetelne udokumentowanie 
wielospecjalistycznej oceny ucznia miało charakter incydentalny (dwa przypadki). Oceny 
uwzględniały ewaluację efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
a wnioski i zalecenia z nich wynikające były wykorzystywane do modyfikacji procesu 
wsparcia. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zasadniczo została udzielona w formie 
i wymiarze adekwatnym do określonego w orzeczeniu.  

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie organizacji zajęć logopedycznych w wymiarze 30 
minut tygodniowo zamiast 60 minut, a zatem z naruszeniem § 14 rozporządzenia w sprawie 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2 Powierzenie stanowiska dyrektora na okres 1 września 2013 r. – 31 sierpnia 2018 r. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 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.), 
dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2010 r. 

5 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), dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
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organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej6, jak również nieprzydzielenie 
nauczyciela wspomagającego dla jednego z uczniów ograniczały uczniom dostęp do 
pełnych form wsparcia wynikających z orzeczenia. W ocenie NIK w zapewnieniu jak 
najefektywniejszej pomocy Szkoła winna zapewnić prowadzenie zajęć rewalidacyjnych 
przez nauczycieli i specjalistów o kwalifikacjach w sposób bardziej adekwatny do rodzaju 
niepełnosprawności i wynikających z niej potrzeb rozwojowych dziecka, a harmonogram 
zajęć specjalistycznych nie powinien nakładać się z realizacją obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych. 

Dyrektor planował i nadzorował wydatki związane z realizacją kształcenia specjalnego. 
Zespół, w ramach środków wynikających z podziału subwencji oświatowej na realizację 
kształcenia specjalnego, w 2015 r. otrzymał 165,9 tys. zł oraz w 2016 r. - 96,5 tys. zł., 
z czego wykorzystał 143,7 tys. zł (86,6%) i 96,5 tys. zł (100%). Środki te zostały 
przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.  

Postępowanie Zespołu z dokumentacją dotyczącą uczniów objętych kształceniem 
specjalnym zapewniało ochronę wrażliwych danych osobowych. Dane wprowadzane do 
systemu informacji oświatowej były zgodne z danymi określonymi w orzeczeniach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami oraz określenie form 
i sposobów wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

Statut Szkoły7 zawierał zapisy dotyczące wparcia uczniów realizujących kształcenie 
specjalne, w szczególności zawierał zgodne z przepisami prawa zasady organizacji zajęć 
dodatkowych, w tym określał przesłanki i formy ich realizacji. W nowelizacji statutu 
z 1 września 2015 r.8 dookreślono formy pomocy i wsparcia uczniów niepełnosprawnych, 
sprecyzowano formy pomocy udzielanej przez Szkołę w ramach prowadzonej opieki 
psychologiczno-pedagogicznej (polegającej m.in. na realizowaniu orzeczeń poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, organizowaniu różnych form pomocy w wyrównywaniu 
i likwidowaniu mikrodeficytów i zaburzeń rozwojowych w postaci zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, rewalidacyjnych, indywidualnych) oraz organizację współpracy 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.  

(dowód: akta kontroli str. 9-26) 

W § 23 pkt 3 statutu zawarto zapis, iż szkoła umożliwiała naukę dzieciom 
niepełnosprawnym w ramach możliwości technicznych szkoły. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że dzieci z niepełnosprawnościami, które do tej pory trafiały do 
Szkoły bez przeszkód mogły funkcjonować oraz korzystać z pomocy i wyposażenia ogólnie 
dostępnego. W opracowanym projekcie nowego statutu, który zostanie nadany z dniem 
1 września 2017 r., w związku z reformą gimnazjów, uwzględniono zapewnienie 
odpowiednich warunków uczniom niepełnosprawnym, tj. § 29 pkt 1 będzie stanowił, 
iż Szkoła zapewnia opiekę uczniom niepełnosprawnym zgodnie z potrzebami i zaleceniami 
zawartymi w orzeczeniu. 

(dowód: akta kontroli str. 359, 440-442) 

Szkoła przyjęła dodatkową procedurę9 wspierania rozwoju ucznia oraz udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, definiującą jej istotę (rozpoznawanie i zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia wynikających m.in. 
z niepełnosprawności), zasady jej udzielania, zakres podmiotowy, oraz formy pomocy 
(porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców i nauczycieli, a w przypadku 

                                                      
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 Uchwała nr XIII (102)04 z 5 lutego 2004 r. Rady Miejskiej w Słomnikach ze zm. 
8 Uchwała Rady Pedagogicznej Szkoły nr: 10 i 11/2015/16 z 1 września 2015 r. 
9 Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 10a/2015 z dnia 1 września 2015 r.  

Opis stanu  
faktycznego 
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uczniów m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, w tym rewalidacyjne, 
korekcyjno-kompensacyjne wraz z czasem ich trwania). W procedurze uregulowano również 
kwestie związane z IPET, tj. zasady powoływania zespołu i obowiązki związane 
z opracowaniem oraz realizacją IPET. 

(dowód: akta kontroli str. 27-33) 

W regulaminach rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok 2014/2015, 
2015/2016 i 2016/2017 jednym z najwyżej punktowanych kryteriów rekrutacji uczniów spoza 
obwodu szkoły było uprzednie uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły, 
do którego w przypadku większej ilości chętnych niż miejsc, przyjmowano dzieci 
uwzględniając łącznie wszystkie kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty10. Regulaminy rekrutacji do szkoły podstawowej i do gimnazjum obowiązujące 
w badanym okresie były zgodnie z art. 20e ust. 3 ustawy o systemie oświaty i nie zawierały 
postanowień dyskryminujących kandydatów z niepełnosprawnościami.  
Statut Szkoły był ogólnodostępny11. Regulaminy rekrutacji udostępniano zainteresowanym 
w sekretariacie Szkoły.  

(dowód: akta kontroli str. 9-26, 34-54,55-63,64-72) 

W latach 2014-2017 do Szkoły nie wpłynęło zgłoszenie ucznia spoza obwodu. W okresie 
tym o przyjęcie do Szkoły ubiegało się jedno dziecko posiadające orzeczenie. Ucznia tego 
przyjęto do klasy I gimnazjum (2014/2015). Przez cały okres jego edukacja była 
prowadzona w klasie o optymalnej wielkości, tj. w grupie 24 uczniów. Z początkiem roku 
szkolnego 2015/2016 jedną uczennicę objętą nauczaniem początkowym posiadającą 
orzeczenie przeniesiono do innej szkoły w związku ze zmianą miejsca zamieszkania.  

(dowód: akta kontroli str. 94-99,100-107) 

Szkoła organizowała kształcenie specjalne uczniów na podstawie aktualnych orzeczeń. 
Skontrolowano łącznie dziewięć orzeczeń wydanych dla siedmiu uczniów, w tym dwóch 
uczniów posiadało orzeczenia wydane na okres edukacji wczesnoszkolnej, które wymagały 
aktualizacji na kolejny etap edukacyjny w związku kontynuacją nauki w Szkole.  

We wszystkich orzeczeniach w gestii rodziców pozostawiono wybór placówki, do której 
zapisane zostanie dziecko. Szkoła ogólnodostępna była rekomendowana jako alternatywa 
obok placówki specjalistycznej (szkoły specjalnej lub z oddziałami integracyjnymi). Tylko 
w jednym orzeczeniu wskazano, iż optymalną formą kształcenia dziecka będzie gimnazjum 
specjalne lub gimnazjum z oddziałami integracyjnymi z rewalidacją indywidualną, natomiast 
rodzice dziecka zadecydowali o jego nauce w Szkole, mającej charakter placówki 
ogólnodostępnej.  

(dowód: akta kontroli str. 108-135, 146-148, 300-301a) 

Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym opracowano IPET, który zawierał 
m.in.: zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, zintegrowane działania 
nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, formy i okres udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą realizowane, działania wspierające rodziców ucznia oraz, 
w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami specjalistycznymi; zajęcia 
rewalidacyjne i inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne. Przy sporządzaniu IPET zachowano zasady zawarte w § 5 ust. 2 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i w § 6 ust. 1 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2015 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 108-135, 136-145, 149-154, 409-430, 431-439) 

IPET opracowywał Zespół powoływany dla danego dziecka, w skład którego wchodzili 
każdorazowo Dyrektor, wszyscy nauczyciele prowadzący lekcje z danym uczniem. Zespół 
był koordynowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej albo wychowawcę. 

                                                      
10 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.), dalej: ustawa o systemie oświaty. 
11 Umieszczona aktualna wersja Statutu na stronie internetowej Szkoły: www.zsprandocin.pl., zmiany w Statucie opublikowane 

w osobnym pliku strony internetowej. 

http://www.zsprandocin.pl/
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Każdorazowo w posiedzeniach Zespołu brali udział wszyscy jego członkowie. Dyrektor 
zawiadamiał rodziców pisemnie o posiedzeniach Zespołu oraz przekazywał informacje 
o przyznanych formach wsparcia. Rodzice zapoznawali się z treścią IPET. 

 (dowód: akta kontroli str. 108-145, 149-154, 261-280, 409-439) 

Opracowanie IPET zostało poprzedzone dokonaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, jednak w dwóch z dziewięciu badanych, data oceny (umieszczona 
na dokumencie) była późniejsza niż data opracowania IPET, tj.: w przypadku jednego 
ucznia IPET został opracowany z datą 2 września 2014, a wielospecjalistyczna ocena 23 
września 2014 r., w przypadku drugiego IPET został opracowany 5 września 2012, 
a wielospecjalistyczna ocena 20 września 2012 r. 

(dowód: akta kontroli str. 108-135, 136-145, 149-154) 

IPET zostały opracowane terminowo (do 30 dni od otrzymania przez Szkołę orzeczenia), 
na okres zgodny z orzeczeniem. Dla dwóch uczniów IPET zostały opracowane na nowo 
w związku z zakończeniem przez nich edukacji wczesnoszkolnej i kontynuacją nauki na II 
etapie (szkoła podstawowa), na który wydano nowe orzeczenia. IPET opracowane na 
podstawie przepisów rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. zostały 
dostosowane do wymogów obowiązujących od 1 września 2015 r., w terminie określonym 
w § 10 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 108-135, 149-154, 431-439) 

Zakres wsparcia rekomendowany w IPET przez Zespoły był zgodny z zaleceniami 
orzeczenia oraz obowiązującymi przepisami oświatowymi. Dyrektor Szkoły ustalał formę 
i wymiar wsparcia w sposób odzwierciedlający zalecenia Zespołu, także co do wymiaru 
czasowego zajęć i ich częstotliwości. Jedynie dla jednego ucznia wymiar zajęć 
rewalidacyjnych różnił się od zaleceń Zespołu, tj. zalecono 4 godz. zajęć rewalidacyjnych 
tygodniowo, natomiast Dyrektor ustalił wymiar tych zajęć na 2 godz. tygodniowo.  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że ustalenie zajęć rewalidacyjnych dla ucznia w wymiarze 
2 godzin tygodniowo wynikało z ograniczeń określonych w zarządzeniu Burmistrza Gminy 
Słomniki12, gdzie wymiar rewalidacji dla uczniów gimnazjum ustalono na 2 godziny 
tygodniowo, co odpowiadało wymiarowi wynikającemu z przepisów prawa. Ponadto 
Dyrektor wyjaśnił, iż nie zwrócił się do organu prowadzącego odrębnym wnioskiem 
o przyznanie dodatkowych godzin, z uwagi, iż uczeń uczestniczył w wielu innych zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych tak w grupie jak i indywidualnie, w zajęciach z pedagogiem 
szkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 108-135, 73-93, 259-262, 409-430, 440-442) 

Dyrektor ustalił następujący zakres i formy wsparcia dla poszczególnych dzieci 
(wymienionych poniżej w puntach a-g): 
a. w roku szkolnym 2014/2015: zajęcia rewalidacyjne (2 godz. tygodniowo), zajęcia 

logopedyczne (30 min. tygodniowo), grupowe zajęcia pedagogiczne z pedagogiem 
szkolnym (porady i konsultacje w zakresie pracy korekcyjno-wyrównawczej 45 min. 
tygodniowo); 

b. w roku szkolnym 2014/2015: zajęcia rewalidacyjne (2 godz. tygodniowo), doradztwo 
zawodowe; 

c. w roku szkolnym 2014/2015: zajęcia rewalidacyjne (2 godz. tygodniowo), doradztwo 
zawodowe; 

d. w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017: zajęcia rewalidacyjne 
(2 godz. tygodniowo), zajęcia pedagogiczne z pedagogiem szkolnym 
(1,5 godz. tygodniowo), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (45 min. tygodniowo), 
zajęcia logopedyczne (30 min. tygodniowo);  

e. w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017: zajęcia rewalidacyjne 
(2 godz. tygodniowo), zajęcia logopedyczne (30 min. tygodniowo), zajęcia z pedagogiem 
(1,5 godz. tygodniowo), zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (45 min. tygodniowo);  

                                                      
12 Zarządzenia Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie zasad organizacji oddziałów przedszkolnych i szkół prowadzonych przez 

Gminę Słomniki na poszczególne lata szkolne: nr 15/2014 z 21 lutego 2014 r. (na rok szkolny 2014/15), nr 17/2015 z 11 
lutego 2015 r. (na rok szkolny 2015/16) oraz 21/2016 z 16 lutego 2016 r. (na rok szkolny 2015/16). 
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f. w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017: zajęcia rewalidacyjne 
(2 godz. tygodniowo), doradztwo zawodowe;  

g. w roku szkolnym 2016/2017: zajęcia rewalidacyjne (2 godz. tygodniowo), zajęcia 
wyrównawcze (45 min. tygodniowo), zajęcia z pedagogiem (1,5 godz. tygodniowo), 
zajęcia z logopedą (30 min. tygodniowo). 

Ww. uczniowie uczestniczyli również w obowiązkowych zajęciach dydaktycznych 
z pozostałymi uczniami.  

Czterech nauczycieli wyznaczonych przez Dyrektora do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych 
w poszczególnych latach szkolnych posiadało oprócz dyplomu ukończenia studiów 
wyższych, dodatkowe kwalifikacje z zakresu: pedagogiki osób z niepełnosprawnością 
umysłową; edukacji integracyjnej z rewalidacją indywidualną, oligofrenopedagogiki. 

 (dowód: akta kontroli str. 108-135, 293-298) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nierzetelnym udokumentowaniu okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. W dwóch przypadkach na 
wielospecjalistycznej ocenie wpisano datę, z której wynikało, iż ocena została sporządzona 
po opracowaniu i zatwierdzeniu IPET, w sytuacji gdy zgodnie z § 5 ust. 4 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2010 r., IPET winien być opracowany po dokonaniu 
wielospecjalistycznej oceny. Uzyskane wyjaśnienia Dyrektora w tej sprawie natomiast 
wskazują, iż prace nad IPET i wielospecjalistyczną oceną trwały równolegle, a w drugim 
przypadku, z uwagi na upływ czasu, trudno było wyjaśnić przyczyny powstania 
nieprawidłowości.  

 (dowód: akta kontroli str. 136-145, 149-154, 281-282) 

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

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

W wyniku oględzin ustalono: 
− jedno z trzech wejść do budynku Szkoły dawało możliwość dojazdu z poziomu terenu 

bez barier architektonicznych; 
− sale dydaktyczne zlokalizowane były na I piętrze, a dojście do szatni, sal lekcyjnych, 

świetlicy, pomieszczeń sanitarnych i administracyjnych wymagało przemieszczania się 
pomiędzy trzema poziomami budynku, na których znajdowały się poszczególne 
pomieszczenia. Dyrektor Szkoły w zakresie likwidacji barier architektonicznych wyjaśnił, 
że nie występował o dodatkowe środki z Gminy, bo sama adaptacja podjazdów nie 
zlikwidowałby utrudnień wynikających z wąskich klatek schodowych i zlokalizowania 
prawie wszystkich sal dydaktycznych na piętrze szkoły; 

− zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i inne zajęcia specjalistyczne z uczniem był 
prowadzone w gabinecie pedagoga, z uwagi na ograniczone możliwości lokalowe 
Szkoły; pomieszczenie to zapewniało higieniczne warunki pracy, właściwe oświetlenie, 
ogrzewanie, wentylację, stanowisko pracy (stolik, krzesła), dostęp do umywalki z wodą. 

(dowód: akta kontroli str. 225-230) 

Opiekę w zakresie medycyny szkolnej nad uczniami sprawowała pielęgniarka, na podstawie 
zawartego porozumienia na świadczenie usług13, która przychodziła do Szkoły raz 
w tygodniu lub w miarę potrzeb. Dyrektor wyjaśnił, że rodzice nie zwracali się 
z wnioskami/prośbami o podawanie leków dzieciom w szkole, wymagającym stałego 
podawania leków na zlecenie lekarskie.  

 (dowód: akta kontroli str. 363-365) 

                                                      
13 Porozumienie z 3 grudnia 2015 r. zawarte z SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Słomnikach w zakresie sprawowania 
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W roku szkolnym 2016/2017 ze świetlicy szkolnej korzystało trzech spośród czterech 
uczniów z niepełnosprawnościami (dwóch z kl. IV, jeden z kl. V). Na świetlicę zapisanych 
było ogółem: 90 uczniów szkoły podstawowej, w dwóch grupach14, oraz 52 uczniów 
gimnazjum, nad którymi opiekę sprawowało zgodnie z harmonogramem trzech nauczycieli. 
W dziennikach świetlicowych grupy I-III oraz grupy IV-VI nauczyciele nie odnotowywali 
frekwencji uczniów na zajęciach, co uniemożliwiało określenie faktycznej liczby dzieci 
pozostających pod opieką jednego nauczyciela. 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że część uczniów w czasie zajęć świetlicowych przebywała na 
innych zajęciach, tj. kółku sportowym, muzycznym lub jechała do domu. W przypadku 
większej liczby dzieci (ponad 25) opiekę sprawował dodatkowy nauczyciel. Dzieci 
z niepełnosprawnością uczestniczące w zajęciach miały odpowiednią opiekę (mała Szkoła), 
wychowawcy dbali o to żeby integrowały się z grupą, i uczestniczyły w zajęciach tak jak 
wszystkie inne dzieci, w tym na placu zabaw.  

 (dowód: akta kontroli str. 366-371, 376-379,380-382) 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 w Szkole zatrudnionych było, odpowiednio: 21 
nauczycieli (18,74 etatu), 22 nauczycieli (18,8 etatu) oraz 22 nauczycieli (19,25 etatu). 
Pedagog szkolny był zatrudniony na ½ etatu. Logopeda zatrudniony w innej placówce, 
realizował w szkole podstawowej zajęcia logopedyczne w wymiarze 5,5 godz./tygodniowo. 
Doradca zawodowy – pracownik specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 
realizował zajęcia warsztatowe w gimnazjum w wymiarze 5 godz./rocznie. Innych 
specjalistów nie zatrudniono. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami z orzeczeniem 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 nauczycieli15. Logopeda oraz pedagog szkolny posiadali 

stosowne kwalifikacje określone w § 20 i § 21 tego rozporządzenia.  

(dowód: akta kontroli str.239, 292, 293-298, 391) 

W Szkole podejmowano działania w zakresie doskonalenia nauczycieli w celu zapewnienia 
odpowiedniego przygotowania z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. Jednemu 
nauczycielowi w roku szkolnym 2016/2017 dofinansowano studia podyplomowe 
z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z poradnictwem młodzieżowym i rodzinnym.  

W Szkole znajdowała się aktualna literatura fachowa (wydana po 2010 r.) w zakresie 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

(dowód: akta kontroli str.389-390) 
Wysokość środków naliczonych dla Gminy Słomniki na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach części oświatowej 
subwencji ogólnej w 2015 r. i 2016 r. (zgodnie z kwotą wyodrębnioną w dokumencie 
stanowiącym załącznik do metryczki oświatowej) wyniosła, odpowiednio: 2 608,3 tys. zł 
i 2 956,5 tys. zł. 

W budżecie Gminy na 2015 r. na kształcenie specjalne w rozdziałach 80149 i 80150 
zaplanowano wydatki, odpowiednio: 30,8 tys. zł i 2 491,8 tys. zł16. Wysokość środków 
zrealizowanych w tych rozdziałach wyniosła: 22, 8 tys. zł i 2 492,4 tys. zł. Kwota wydatków 
w innych rozdziałach (80101, 80110, 80130) poniesiona w związku z organizacją 
kształcenia specjalnego wyniosła 93,2 tys. zł. 

Na 2016 r. na realizację zadań w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowano, odpowiednio: 
35,4 tys. zł i 2 851,6 tys. zł17. Realizacja w tych rozdziałach wyniosła 34,1 tys. zł 

                                                      
14  Grupa uczniów z klas I-III:43 uczniów, grupa uczniów z klas IV-VI: 47 uczniów. 
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
16 Wg planu po zmianach do 30 września 2015 r.; 
17 Wg planu po zmianach do 30 września 2016 r.  



 

8 

i 2851,6 tys. zł. Kwota wydatków w innych rozdziałach (80101, 80110, 80130) poniesiona 
w związku z organizacją kształcenia specjalnego wyniosła 70,8 tys. zł.  

Burmistrz Gminy poinformował, że Urząd Miejski nie monitorował bezpośrednio realizacji 
specjalnej organizacji nauki, a za organizację pracy szkoły, realizację zaleceń z orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiadają dyrektorzy. Dyrektor danej placówki 
uwzględniając potrzeby uczniów, wskazuje w arkuszu organizacyjnym na dany rok liczbę 
poszczególnych zajęć. Burmistrz ponadto wskazał, iż aby w przyszłości ułatwić nadzór nad 
wydatkowaniem środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy należałoby usunąć finansowanie tych zadań z subwencji 
oświatowej i przekazać samorządom pieniądze w formie dotacji celowej. W subwencji gmina 
powinna na ucznia z niepełnosprawnościami otrzymać tylko tyle, ile na każdego innego 
ucznia. W dotacji zaś to, co ma finansować działania ponadstandardowe, wynikające 
z niepełnosprawności ucznia.  

(dowód: akta kontroli str.302- 335, 340-345, 353-354) 

Kwota subwencji oświatowej przysługująca Szkole z tytułu kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych (skalkulowana wg. metryczki oświatowej) stanowiła w 2015 r. i 2016 r. 
odpowiednio 161,8 tys. zł i 109,6 tys. zł18. 
W planie finansowym Szkoły na 2015 r. zaplanowano wydatki w rozdziale 80150 w kwocie 
165,9 tys. zł19. Kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 143, 7 tys. zł (86,6%), z czego 
139,7 tys. zł w ramach „procentowego” odpisu20 od wszystkich wydatków ponoszonych 
w Szkole, tj. na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi a kwotę 4 tys. zł wydatkowano 
na zakup mebli szkolnych. Kwota wydatków w innych rozdziałach (80101, 80110) 
wydatkowana w związku z organizacją kształcenia specjalnego wyniosła 18,1 tys. zł.  
W 2016 r. w rozdziale 80150 w pełni wykorzystano zaplanowane wydatki w kwocie 
96,5 tys. zł, tj. całość na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi. Kwota wydatków w innych 
rozdziałach (80101, 80110) na kształcenie specjalnego wyniosła 13,1 tys. zł. 

Dyrektor Szkoły w sprawie planowania i realizowania wydatków wyjaśnił m.in. że: 

− planując budżety na 2015 r. i 2016 r. nie sporządzał odrębnych zestawień kosztów 
działań wynikających z realizacji IPET, a zajęcia wynikające z IPET były wykazane 
w arkuszach organizacyjnych na dany rok szkolny; plany finansowe były opracowywane 
wspólnie z Centrum Obsługi Edukacji (COE), prowadzącym obsługę finansowo-
księgową szkół w Gminie. Szacunkowe dane, informacje o wagach i kalkulacji 
przypadającej części subwencji uzyskiwał w trakcie rozmów z kierownikiem COE 
(formalnej korespondencji w tym zakresie nie prowadzono); 

− zaplanowanie na 2016 r. w rozdziale 80150 pierwotnie kwoty 184,9 tys. zł, tj. prawie 
dwukrotnie wyższej niż „przysługująca” z metryczki oświatowej (96,5 tys. zł), wynikało 
z faktu, iż przyjęto poziom wydatków z roku poprzedniego 2015, w którym to było 
sześcioro dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego. W następnym roku szkolnym 
2015/2016 okazało, że o dwoje dzieci będzie mniej, w tym jedna dziewczynka odeszła 
zaraz na początku roku szkolnego w związku ze zmianą miejsca zamieszkania. 

− niewydatkowanie środków na inne zadania, poza wynagrodzeniami, w rozdziale 80150 
wynikało, m.in. z faktu, iż rodzice nie zwracali się z wnioskami w tym zakresie, 
nauczyciele natomiast zgłaszali potrzeby zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby 
wszystkich uczniów, bez wskazywania specjalistycznych na potrzeby uczniów objętych 
kształceniem specjalnym; 

− monitorowanie wydatkowania środków odbywało się poprzez stały kontakt z COE 
w zakresie realizacji poziomu finansów Zespołu (przekroczenia/niewykonania na 
poszczególnych pozycjach planu). Niewydatkowanie pozostających środków w rozdziale 

                                                      
18 W założeniach do budżetu Gminy na 2016 r. do realizacji wydatków budżetowych, sporządzonych przez Zespół 

Ekonomiczno-Administracyjny w Słomnikach, dla Szkoły przypisana była kwota 96,5 tys. zł. Winna być kwota 109,6 tys. zł – 
co zostało stwierdzone w wyniku kalkulacji przedłożonej w toku kontroli NIK. Powyższy błąd, jak wyjaśnił Kierownik Centrum 
Obsługi Edukacji w Słomnikach (dalej zwane COE), wynikał z nieujęcia jednego ucznia , którego „przypisano” do Zespołu 
Szkół w Waganowicach. 

19 Wg planu po zmianach do 30 września; plan na 31 marca 2015 r. wyniósł 127,6 tys. zł 
20 Według informacji Centrum Obsługi Edukacji w Słomnikach w rozliczaniu wydatków Szkoły w Prandocinie, których nie 

można w całości przypisać w rozdziale 80150, przyjęto przelicznik: z rozdziału 80101 szkoła podstawowa – 1% z wydatków 
na płace i pochodne, z rozdziału 80110 gimnazjum - 21% z wydatków na płace i pochodne 
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80150 w ostatnim kwartale roku, wiązało się w z oszczędną polityką finansową 
w oświacie. 

(dowód: akta kontroli str. 336-339, 346-351, 352, 355-362) 

Szkoła w kontrolowanym okresie nie wnioskowała o środki zewnętrzne na realizację 
kształcenia specjalnego, w ramach projektów dofinansowywanych z funduszy europejskich. 

(dowód: akta kontroli str. 359) 

Postępowanie z dokumentacją dotyczącą uczniów objętych kształceniem specjalnym 
zapewniało ochronę wrażliwych danych osobowych. Dokumentacja z danymi wrażliwymi 
(orzeczenia, IPET) przechowywana była w sekretariacie Szkoły, bez dostępu dla osób 
nieupoważnionych.  

Dane w zakresie uczniów niepełnosprawnych wprowadzone do bazy SIO za lata szkolne 
2014/2015 - 2016/2017 były zgodne z danymi wynikającymi z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego uczniów uczęszczających do Szkoły.  

 (dowód: akta kontroli str. 392-408) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na braku odnotowywania w dziennikach świetlicowych 
obecności uczniów szkoły podstawowej na zajęciach, co było niezgodne z § 11 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji21.  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że niewpisywanie nieobecności w dzienniku świetlicy wynikało, 
z faktu iż traktowano obecność dziecka w szkole na zajęciach edukacyjnych jako również 
obecność na świetlicy.  

(dowód: akta kontroli str. 366-371, 376-379,380-382) 

NIK ocenia pozytywnie zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do realizacji 
kształcenia specjalnego. Stwierdzona nieprawidłowość nie miała wpływu na kontrolowany 
obszar. 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego. 

Analiza dokumentacji uczniów objętych kształceniem specjalnym dotycząca realizacji 
zaplanowanych w IPET i przyznanych przez dyrektora dodatkowych form wsparcia 
wykazała, że: 
− w Szkole monitorowano realizację wymiaru godzin przewidzianego w IPET 

w dziennikach specjalistycznych; 
− zrealizowano zaplanowane dla uczniów zajęcia rewalidacyjne w wymiarze co najmniej 

dwóch godzin tygodniowo po 60 min, w tym zrealizowano minimalny wymiar godzin 
zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z orzeczeniem, tj. 190 godzin na trzyletni okres 
nauczania w gimnazjum; 

− zrealizowano zaplanowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w wymiarze zgodnym z IPET (zajęcia i rozmowy grupowe lub 
indywidualne z pedagogiem szkolnym w wymiarze 45 min. lub 1,5 godz. tygodniowo, 
w zależności od ucznia) oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (w wymiarze 45 min.); 

− dla trójki uczniów w roku szkolnym 2014/2015, a w latach 2015/2016 i 2016/2017 – dla 
dwójki uczniów, zorganizowano indywidualne zajęcia logopedyczne w wymiarze po 30 
min. tygodniowo. 

(dowód: akta kontroli str. 108-135, 174, 239-240) 

Zajęcia rewalidacyjne były prowadzone co do zasady przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje. W przypadku dwóch uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze względu na dysfunkcję słuchu (uczniowie słabosłyszący uczęszczający do 
Szkoły w roku szkolnym 2014/2015) zajęcia rewalidacyjne były prowadzone przez 

                                                      
21 Dz.U. z 2014 r. poz. 1170. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

nauczycieli po studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki. W orzeczeniach poradni 
zalecono m.in. zapewnienie dzieciom optymalnego bliskiego miejsca w sali, ćwiczenie 
koordynacji słuchowo-wzrokowej, usadzenie w klasie pod katem dobrego odbioru mowy, 
używanie pomocy wizualnych. Jeden z uczniów nosił aparat słuchowy, pozostawał pod stałą 
specjalistyczną opieką z poradni specjalistycznej w Krakowie, w tym surdopedagoga.  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że w okresie nauki tych uczniów próbował pozyskać nauczyciela 
ze specjalnością surdopedagoga m.in. z Zespołu Szkół w Waganowicach, gdzie znajdują 
się klasy integracyjne, a także przeszukiwał oferty w biurze pracy powiatu krakowskiego 
niemniej jednak nie było nauczyciela o tej specjalności. Jeden z uczniów w okresie nauki 
objęty był stałymi zajęciami w specjalistycznej poradni wad słuchu, gdzie był pod opieką 
surdopedagoga. Nosił on także aparat słuchowy, a nauczyciel prowadzący zajęcia 
edukacyjne – mikrofon co ułatwiało dobry kontakt z uczniem. Dyrektor zaproponuje 
nauczycielom podejmującym w najbliższym czasie doskonalenie i awans zawodowy, 
kształcenie się w specjalności surdopedagoga, z możliwością refundacji. 

(dowód: akta kontroli str. 108, 116, 287-288, 293-298) 

Zajęcia rewalidacyjne z uczniem z Zespołem Aspergera (2 godziny tygodniowo) w każdym 
roku szkolnym prowadziło dwoje nauczycieli, tj. jedną godzinę prowadził nauczyciel, który 
ukończył studia na kierunku filologia polska oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji 
integracyjnej z rewalidacja indywidualną, a drugą godzinę Dyrektor Szkoły, który posiadał 
dyplom ukończenia studiów magisterskich z geografii, studiów wyższych zawodowych 
z matematyki oraz studiów podyplomowych z matematyki.  

Zespół określając w IPET zakres zajęć rewalidacyjnych rekomendował m.in. ćwiczenie 
mowy opowieściowej i dialogowej, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wyjaśnianie 
popularnych metafor, rozwój myślenia logicznego, zadania z kontekstem realistycznym. 

Zajęcia rewalidacyjne nie były realizowane na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela22.  

(dowód: akta kontroli str. 293-298, 409, 413) 

Zajęcia logopedyczne dla wszystkich trzech uczniów z niepełnosprawnościami, były 
w kontrolowanym okresie prowadzone w trakcie porannych lub dopołudniowych zajęć 
obowiązkowych.  

Logopeda prowadząca zajęcia w Szkole wyjaśniła, że: dzieci młodsze najwyższą aktywność 
psychofizyczną wykazują w godzinach rannych, a zatem organizowanie ich po lekcjach 
mijałoby się z celem. Ponadto taka organizacja zajęć była wymuszona jej zatrudnieniem 
w innych placówkach, na co również wskazał Dyrektor Szkoły wyjaśniając powyższą 
organizację zajęć.  

(dowód: akta kontroli str. 171-173, 239-240) 

Analiza dzienników zajęć lekcyjnych, wyrównawczych, rewalidacyjnych i zajęć 
z pedagogiem szkolnym pozwoliła na ustalenie, że w roku szkolnym: 

− 2014/2015 - sześć godzin zajęć rewalidacyjnych na łącznie 12, było realizowanych 
w trakcie obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczniów (na przestrzeni jednego tygodnia 
szkolnego czterech uczniów opuszczało tym samym jedną lekcję, a jeden z uczniów – 
dwie);  

− 2015/2016 - na osiem godzin zajęć rewalidacyjnych dwie zrealizowano w trakcie zajęć 
obowiązkowych, na czterech uczniów mających zajęcia rewalidacyjne dwóch 
realizowało jedną ich godzinę w trakcie zajęć obowiązkowych;  

− 2016/2017 - na czterech uczniów realizujących zajęcia rewalidacyjne trzy lekcje 
realizowano w trakcie zajęć obowiązkowych (trzech uczniów uczęszczało w ten sposób 
na zajęcia rewalidacyjne raz w tygodniu).  

                                                      
22 Dz. U. z 2016, poz. 1379, ze zm. 
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Dyrektor wyjaśnił, że przyczyną takiego stanu rzeczy było m.in. duże zmęczenie uczniów na 
szóstej lub siódmej lekcji, co czyniło bezprzedmiotowym organizowanie zajęć 
rewalidacyjnych w tym czasie, ponieważ nie przyniosłyby one pożądanych efektów, a także 
organizacja transportu uczniów do miejsc zamieszkania po zakończonych zajęciach, 
niemożliwa do wykonania, gdyby lekcji w Szkole było dziennie więcej niż siedem. Dyrektor 
wyjaśnił, że wszyscy uczniowie, którzy mieli zajęcia rewalidacyjne w trakcie zajęć 
obowiązkowych mieli zapewnioną realizację programu nauczania.  

        (dowód: akta kontroli str. 155-166, 167-170, 171-173, 247-251) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla wszystkich uczniów organizowane były w całym 
kontrolowanym okresie poza godzinami, w których odbywały się zajęcia obowiązkowe.  

(dowód: akta kontroli str. 155-166, 167-170, 171-173) 

Uczniom posiadającym orzeczenie zapewniono odpowiednie warunki nauki w postaci 
przystosowanych do wieku i kondycji fizycznej stanowisk (zazwyczaj uczniowie siedzieli 
w pierwszych ławkach). Ponadto w wyniku oględzin prowadzonych zajęć dydaktycznych 
stwierdzono, iż zarówno zachowanie nauczycieli w trakcie prowadzenia zajęć, jaki 
i pozostałych uczniów nie wskazywało postaw stygmatyzujących wobec uczniów 
z niepełnosprawnościami. Uczniowie aktywnie, na równi z innymi, uczestniczyli w zajęciach.  

Uczniowie byli obciążeni zajęciami (obowiązkowymi i specjalistycznymi) w sposób 
równomierny i zapewniający higienę pracy umysłowej. W roku szkolnym 2014/2015 
uczniowie szkoły podstawowej spędzali w Szkole średnio pięć godzin lekcyjnych dziennie, 
uczniowie gimnazjum – siedem godzin lekcyjnych, natomiast roku szkolnym 2015/2016 
odpowiednio: sześć (szkoła podstawowa) i siedem (gimnazjum) godzin lekcyjnych. W roku 
szkolnym 2016/2017 trzech uczniów szkoły podstawowej spędzało w Szkole średnio sześć 
godzin lekcyjnych dziennie, a uczeń gimnazjum – siedem godzin. Powyższą modyfikację 
czasu pracy tych uczniów uzyskano w wyniku częściowej zmiany planów lekcji, polegającej 
na odbywaniu niektórych zajęć specjalistycznych w trakcie trwania obowiązkowych zajęć 
dydaktycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 155-166, 167-170, 243-246, 247-255) 

Spotkania z rodzicami dzieci posiadających orzeczenie, a także kontakt telefoniczny, 
realizowane były w sposób systematyczny. Ponadto realizowano zaplanowane w IPET inne 
formy wsparcia rodziców ucznia niepełnosprawnego takie jak udział w zajęciach oraz 
konsultacje ze specjalistami. 

Szkoła prowadziła działania mające na celu zapewnienie integracji uczniów 
ze środowiskiem rówieśniczym. W badanym okresie w większości zorganizowanych przez 
Szkołę wycieczkach, wyjazdach do instytucji kultury, a także w uroczystościach i imprezach 
wewnątrz i pozaszkolnych uczestniczyli wszyscy uczniowie z orzeczeniem. Od października 
2016 r. uczniowie z niepełnosprawnościami działali w Szkolnym Klubie Wolontariatu.  

(dowód: akta kontroli str. 175-191, 289-289) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowości: 

1. Zajęcia logopedyczne realizowano w wymiarze o połowę niższym niż wynikający z § 14 
rozporządzenia w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
tj. w wymiarze 30 minut zamiast 60 minut tygodniowo.  

Dyrektor wyjaśnił, że: do września 2014 r. logopeda realizowała 4 godz. zajęć 
tygodniowo (w oddziale przedszkolnym oraz w szkole podstawowej). Na wystosowaną 
jego prośbę do Burmistrza Gminy o zwiększenie liczby godzin zajęć logopedycznych, od 
1 września 2014 r. została zwiększona liczba zajęć logopedycznych do 5,5 godz. Pod 
opieką znajdowało się kilkanaście dzieci z oddziału przedszkolnego i kilku uczniów 
szkoły podstawowej. Wymiar 5,5 godz. tygodniowo zajęć logopedycznych pozwalał na 
zorganizowanie dla dzieci posiadających orzeczenia tylko po 30 minut opieki 
logopedycznej. 

 (dowód: akta kontroli str. 283-284, 285) 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Uczniowi z Zespołem Aspergera nie przydzielono nauczyciela wspomagającego, 
pomimo wymogu określonego w § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2015 r. Zarówno w Szkole nie zatrudniono nowego nauczyciela wspomagającego ani 
nie powierzono zatrudnionemu już nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej, zadań określonych w § 7 ust. 2 rozporządzenia. Dyrektor 
w oparciu o § 7 ust. 5 rozporządzenia winien był wyznaczyć takiemu nauczycielowi 
wspomagającemu m.in. zadania edukacyjne oraz działania określone w IPET 
realizowane wspólnie z innymi nauczycielami, lub w których nauczyciele ci uczestniczą.  

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że zatrudnienie dodatkowego specjalisty dla wsparcia edukacji 
było niecelowe, ponieważ jeden z nauczycieli posiadał uprawnienia z pedagogiki 
specjalnej. Ponadto, Zespół opracowujący IPET po wejściu w życie rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z dniem 1 września 2015 r., nie rekomendował potrzeby 
zatrudnienia dodatkowej osoby. Uczeń funkcjonował w Szkole od pięciu lat, a stopień 
jego niepełnosprawności nie utrudnił mu radzenia sobie w sytuacjach szkolnych. Kadra 
pedagogiczna Szkoły znając ucznia uznała, że zważywszy na dużą jego potrzebę 
samodzielności mógłby on być skrępowany ciągłą obecnością nauczyciela 
dedykowanego. 

Dyrektor wyjaśnił, że formalnie nie wyznaczył zadań nauczycielowi posiadającemu 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, ale nauczyciel ten czynnie uczestniczył 
we współorganizowaniu kształcenia tego ucznia m.in. brał udział w pracach Zespołu 
opracowującego wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia, opracowaniu IPET, 
jego modyfikacji i ewaluacji, przekazywał uwagi i dzielił się doświadczeniem. Nauczyciel 
prowadził także zajęcia obowiązkowe (historia, WOS) oraz zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze w klasie, w których uczestniczył ten uczeń. 

(dowód: akta kontroli str. 261-262, 441) 

W świetle do powyższych wyjaśnień należy zauważyć, iż uczeń posiadał orzeczenie, 
w którym zalecaną formą kształcenia było kształcenie w szkołach integracyjnych 
z rewalidacją indywidualną, a w takich oddziałach pomoc dodatkowego nauczyciela jest 
obowiązkowa (§ 7 ust. 1 rozporządzenia), natomiast w szkołach specjalnych dla uczniów 
z taką niepełnosprawnością ogranicza się liczbę uczniów do czterech.  

1. NIK zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty uczniowi 
objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do 
indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych ucznia, niemniej jednak 
uczeń winien realizować tygodniowy wymiar zajęć obowiązkowych określony 
w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych23. 
Szkoła winna była tak ustalić plany zajęć, aby zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne nie 
odbywały się kosztem obowiązkowych zajęć edukacyjnych.  

2. Zdaniem NIK dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zapewnieniu najbardziej 
efektywnego wsparcia dla uczniów z określonymi niepełnosprawnościami, przy 
prowadzeniu zajęć rewalidacyjnych należało zapewnić nauczycieli lub specjalistów 
posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. Do właściwej 
realizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych niezbędna jest wiedza 
o specyfice danego rodzaju niepełnosprawności, wynikających z niej potrzebach, oraz 
umiejętności w zakresie wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością. Powyższe znajduje potwierdzenie w nowelizowanym 
rozporządzeniu (aktualnie w fazie opiniowania), gdzie wprowadzono już wyraźny zapis, 
że osoby prowadzące zajęcia rewalidacyjne powinny posiadać kwalifikacje określone dla 
nauczycieli szkół specjalnych lub placówek odpowiednich dla niepełnosprawności 
uczniów (§ 23 projektu)24. 

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

                                                      
23 Dz. U. poz. 204, ze zm. 
24 http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12295107/katalog/12415000#12415000 

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

W okresie objętym kontrolą w Szkole prawidłowo dokonywano wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania uczniów, uwzględniając ocenę efektywności pomocy określonej w IPET. 
W roku szkolnym 2014/2015 ocenę tą sporządzano raz w roku, a od 1 września 2015 r. dwa 
razy w roku. W każdym kontrolowanym przypadku ocena odnosiła się do funkcjonowania 
ucznia w okresie jej sporządzania, bazowała na: ocenie efektywności działań w zakresie 
zajęć specjalistycznych, ocenie efektywności działań dydaktyczno-wyrównawczych, badaniu 
poziomu opanowania wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanego programu 
nauczania, a także zawierała zalecenia do dalszej pracy. I tak np. w przypadku jednego 
ucznia zespół w ocenie dokonanej po I semestrze (luty 2017 r.) ocenił, że podjęte formy 
pomocy okazały się skuteczne; metody przynoszą zamierzone efekty, chłopiec potrafi 
panować nad emocjami, dobrze czuje się w grupie rówieśników. Po I semestrze nauki 
w roku szkolnym 2016/17 uzyskał pozytywne oceny ze wszystkich przedmiotów. 
We wnioskach do dalszej pracy wskazano angażowanie ucznia w prace zespołowe, 
w dalszym ciągu pracę nad rozwojem emocjonalnym.  

W badanym okresie żaden z uczniów nie korzystał z przedłużenia etapu edukacyjnego. 
Rodzice nie zrezygnowali z kształcenia uczniów w systemie klasowo-lekcyjnym na rzecz 
nauczania indywidualnego. 

(dowód: akta kontroli str. 108-135, 290-291, 299-299, 409-430, 431-439) 

W latach 2014-2017 sporządzano plany nadzoru pedagogicznego, sprawozdania z nadzoru 
oraz protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej. Plany nadzoru pedagogicznego i wnioski 
przekazywano radzie pedagogicznej terminowo. Na podstawie analizy sprawozdań ze 
sprawowanego nadzoru z lat 2014/2015 - 2015/2016 ustalono, że problematyka organizacji 
kształcenia specjalnego była przedmiotem ewaluacji wewnętrznej. Sformułowane wnioski 
z nadzoru związane z potrzebą organizacji w szkole kształcenia specjalnego dotyczyły:  
− konieczności organizacji szkolenia dla nauczycieli z zakresu obowiązków szkoły wobec 

rodziców ucznia z orzeczeniem; 
− udzielenia wsparcia dla nauczycieli w zakresie opracowywania wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 
− rozszerzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli o formy zapewniające im nabycie 

umiejętności do pracy z uczniami z nieznanymi dotąd problemami zdrowotnymi 
(m.in. z zespołem Aspergera).  

Wnioski z nadzoru były wykorzystywane do poprawy organizacji wsparcia kształcenia 
specjalnego; nauczyciele byli na bieżąco informowani o metodach pracy z uczniem 
z zespołem Aspergera przez pedagoga, uczestniczącego w spotkaniach ze specjalistami 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słomnikach. Wiedza w tym zakresie była 
przekazywana również przez Dyrektora, uczestniczącego w szkoleniach zewnętrznych.  

W Szkole przeprowadzono jedną ewaluację zewnętrzną pod kątem realizowania przez 
Szkołę zagadnień związanych z kształceniem specjalnym. Kontrolę zgodności organizacji 
zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności 
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu przeprowadziło Małopolskie Kuratorium Oświaty 
w styczniu 2015 r., w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W IPET przewidywano współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi 
w zakresie poradnictwa, prelekcji, szkoleń, za którą odpowiedzialna była głównie pedagog 
szkolna. W latach 2014-2017 Szkoła współpracowała z: poradnią psychologiczno-
pedagogiczną (w zakresie form wsparcia dla rodziców uczniów z niepełnosprawnościami, 
dostosowania wymagań edukacyjnych, weryfikowania postępów edukacyjnych, sposobów 
oceniania, organizacji warsztatów z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum), 
biblioteką pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli (uczestnictwo w formach 
dokształcania dot. metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością, udział w szkoleniach 
z zakresu dostosowywania wymagań edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia), 
GOPS (wypoczynek letni), uczelniami wyższymi (studia podyplomowe). 

(dowód: akta kontroli str. 216-224, 247-251, 257-258, 261-262, 443) 
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Czterej nauczyciele prowadzący z uczniami z niepełnosprawnościami zajęcia obowiązkowe 
i zajęcia rewalidacyjne wyjaśnili, że pozytywnie oceniają efektywność działań Szkoły 
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami. 
Wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach uczniów były ich zdaniem prawidłowo 
realizowane. Nauczyciele nie otrzymywali w związku z prowadzeniem zajęć z uczniami 
z niepełnosprawnościami dodatków specjalnych do wynagrodzenia, a ewentualne premie 
były przyznawane za całokształt pracy. Zdecydowana większość identyfikowała wyłącznie 
szanse związane z realizacją edukacji włączającej (integracja z pozostałymi dziećmi, 
efektywniejsze przystosowanie dziecka z niepełnosprawnością do życia w społeczeństwie, 
większa motywacja do pracy, małe środowisko lokalne).  

(dowód: akta kontroli str. 231-238) 

NIK ocenia pozytywnie prowadzony nadzór, monitorowanie i ewaluację procesu wspierania 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 

podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli25, 

wnosi o: 

1. dostosowanie wymiaru czasowego zajęć logopedycznych zgodnie z § 14 
rozporządzenia o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2. rzetelne prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywaniem wielospecjalistycznej 
oceny funkcjonowania ucznia oraz dzienników świetlicowych. 

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 Krakowie. 

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. 

 

Kraków, dnia 07 czerwca 2017 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Monika Różańska 
Specjalista kontroli państwowej 

 

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