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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 

Kontroler Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/64/2017 z 31 marca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Technikum w Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
i Technicznych, 32-600 Oświęcim ul. Bema 8 (Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Stoch, Dyrektor  
(dowód: akta kontroli str. 6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działania Szkoły w zakresie wspierania 
kształcenia specjalnego uczniów. 

W Szkole umożliwiono uczniom z niepełnosprawnościami dostęp do edukacji i opieki 
w placówce ogólnodostępnej, określono zasady realizacji wsparcia kształcenia specjalnego 
oraz zaplanowano formy i sposoby tego wsparcia, zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego ucznia objętego 
kształceniem specjalnym opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 
(IPET), który poprzedzony był sporządzeniem wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia. IPET opracowywał zespół ds. pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, powołany przez Dyrektora, w skład którego wchodzili: wychowawca, jako 
koordynator zespołu, psycholog/pedagog szkolny oraz nauczyciele uczący danego ucznia. 
W IPET-ach uwzględniono zalecenia zawarte w orzeczeniach. Zawarto w nich również 
treści wymagane postanowieniami § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 
w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych3 oraz § 6 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym4.  

Szkoła zapewniła prowadzenie zajęć specjalistycznych przez osoby posiadające stosowne 
kwalifikacje, odpowiednie warunki lokalowe, pomoce i materiały dydaktyczne. Zakres 
udzielonego wsparcia dla danego ucznia objętego kształceniem specjalnym był zgodny 
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach oraz w IPET-ach, a ich wymiar był zgodny 
z postanowieniami § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013 r, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 1 września 2014 do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz działania wcześniejsze związane 

z przedmiotem kontroli. 
2  Najwyższa Izba Kontroli stosuje następujące oceny: pozytywna i negatywna. W przypadku, gdy nie zostały spełnione 

kryteria dla oceny pozytywnej lub negatywnej stosuje się ocenę opisową. 
3  Rozporządzenie w sprawie kształcenia specjalnego z 2010 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 414. 
4  Rozporządzenie w sprawie kształcenia specjalnego z 2015 r. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1113. 
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w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach5. W Szkole realizowano obowiązek 
dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz 
przeprowadzono ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Szkoła zapewniła ochronę danych osobowych wrażliwych przez pracowników 
w postępowaniu z dokumentacją uczniów objętych kształceniem specjalnym.  

Dane wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września danego roku 
(2014-2016) dotyczące uczniów objętych kształceniem specjalnym były zgodne 
z informacjami zawartymi w orzeczeniach. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Statut Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 
i Technicznych zawierał zapisy dotyczące wsparcia uczniów realizujących kształcenie 
specjalne, wynikające z przepisów prawa6. Szkoła umożliwiała dostęp do edukacji i opieki 
uczniom z niepełnosprawnościami. W statucie zapisano, że oferta edukacyjna jest dostępna 
dla wszystkich uczniów pragnących realizować swą edukację i rozwijać swoje 
zainteresowania. Statut stanowił również, że Szkoła udziela potrzebującym pomocy 
i indywidualnego wsparcia, zgodnie ze swoimi możliwościami oraz uczniom o specyficznych 
trudnościach w nauce dostosowuje wymagania edukacyjne do ich indywidualnych potrzeb. 
Zgodnie z zapisami statutu, w celu zapewnienia odpowiedniej pomocy psychologiczno -
pedagogicznej uczniom i rodzicom. Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego i psychologa, 
współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz poradniami 
specjalistycznymi i innymi instytucjami, świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc. 
W statucie określono również zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym zadania zespołu ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do których 
należało m.in. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymagał pomocy oraz określenie 
zaleconych form, sposobu i okresu udzielania pomocy. 
Statut zawierał zapis uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-
pedagogicznej (PPP) zobowiązani są do realizacji zaleceń z nich wynikających. 
W przypadku, gdy uczeń uchyla się od uczestnictwa w zajęciach, uczący mogą nie 
respektować zaleceń PPP. 

Zgodnie z wyjaśnieniami psychologa szkolnego, przepis ten został wprowadzony 
w porozumieniu z PPP w celu dyscyplinowania uczniów z dysortografią, do których 
odnoszono w zamyśle ten zapis, aby wykonywali zalecane przez PPP ćwiczenia 
usprawniające poprawną pisownię. Psycholog wyjaśniła, że jest to martwy zapis, ponieważ 
zachowywane są wszystkie zalecenia PPP7 i nigdy nie kwestionowano ważności ani opinii, 
ani orzeczeń. Wyjaśniła również, że zapis zostanie wycofany przy kolejnej nowelizacji 
statutu we wrześniu 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 7-24, 58-115, 182-192, 429-430) 

1.2 Regulaminy rekrutacji do Szkoły na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 uwzględniały 
preferencje dla kandydatów niepełnosprawnych. W regulaminach znajdował się zapis: Przy 
przyjmowaniu do szkół Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego i Technicznych, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych 
w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają […] uczniowie z problemami 
zdrowotnymi, posiadający opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 
publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości kształcenia ze 
względu na stan zdrowia. Przy ubieganiu się o przyjęcie do Szkoły uczniowie mieli również 
składać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia 

                                                      
5  Rozporządzenie w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Dz. U. z 2013 r. poz. 532. 
6 Rozporządzenie w sprawie warunków kształcenia specjalnego z 2010 r. oraz rozporządzenie w sprawie warunków 

kształcenia z 2015 r. 
7 Co potwierdziły ustalenia kontroli NIK. 
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w określonym zawodzie. O zasadach realizacji wsparcia kształcenia specjalnego Szkoła 
informowała poprzez udostępnienie statutu i regulaminu rekrutacji na stronie internetowej8. 
W Szkole obowiązywały również Procedury postępowania nauczycieli i pracowników 
w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością oraz innych sytuacjach 
kryzysowych i trudnych wychowawczo9, w tym wobec uczniów objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. Zgodnie z tym dokumentem, pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana uczniowi polegać miała m.in. na rozpoznawaniu indywidualnie 
możliwości psychofizycznych wynikających np. z niepełnosprawności, z niedostosowania 
społecznego, czy z zagrożenia niedostosowaniem społecznym. Procedury stanowiły 
również, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 
współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (w tym poradniami 
specjalistycznymi) oraz innymi instytucjami i placówkami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży. Wśród form pomocy wyszczególniono m.in. zajęcia specjalistyczne: 
socjoterapeutyczne i logopedyczne, a także zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, warsztatów, porad 
i konsultacji. Wyszczególnione formy pomocy obejmowały działania wobec m.in. uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Planowanie i koordynowanie 
udzielenia pomocy, w tym ustalenie dla ucznia form, okresu i wymiaru godzin należało do 
zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, koordynowanego przez 
wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie. Zespoły powoływał 
dyrektor Szkoły, który ustalał również wymiar godzin poszczególnych form udzielania 
pomocy, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogły być 
przeznaczone na realizację tych form zawartych w IPET. Zgodnie z wymogami  
ww. Procedur, IPET dla każdego ucznia opracowywany miał być po dokonaniu 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia na okres, na jaki wydane 
zostało orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, nie dłuższy niż etap edukacyjny, 
tj. 4 lata (technikum)10. 

Procedury obejmowały również działania wobec uczniów posiadających opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, a także wobec 
uczniów wymagających takiej pomocy, niemniej nie posiadających opinii poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 7-24, 182-192) 

1.3. W okresie objętym kontrolą przyjęto do Szkoły wszystkich uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego starających się o przyjęcie. Uczniowie 
zostali przyjęci do klas, których liczebność wynosiła: 26, 30 31 i 32 (w roku szkolnym 
2014/2015 i 2015/2016) oraz 25, 26, 27, 28, 29, 31 i 32 uczniów (2016/2017). 
Liczba uczniów Technikum posiadających orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w okresie objętym kontrolą, wynosiła 10 osób, spośród których pięcioro 
posiadało również orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego11.  

Wszyscy uczniowie posiadali orzeczenia wydane na „czas nauki w szkole 
ponadgimnazjalnej w szkole ogólnodostępnej”. Wszyscy uczniowie złożyli również 
zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym 
zawodzie. 

(dowód: akta kontroli str. 5-27, 28-36, 49, 53-54) 

1.4. Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym opracowano IPET, 
z zachowaniem zasad wynikających z rozporządzeń w sprawie kształcenia specjalnego 
z 2010 i 2015 r., w tym m.in. zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia, formy i okres udzielania 
pomocy, wraz z wymiarem godzin (zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne oraz zajęcia 
z doradztwa zawodowego), zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach. W IPET-ach 
nie planowano innych form pomocy i sposobów wsparcia niż rekomendowane 
w orzeczeniach. Zajęcia specjalistyczne z pedagogiem/psychologiem (w ramach pomocy 

                                                      
8  www.pz2.edu.pl/ zakładka: dla kandydatka/dokumenty. 
9  Obowiązujące od 2 stycznia 2012 r. 
10 Załącznikami do Procedur były: Powołanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oświadczenia 

pełnoletnich uczniów i rodziców/opiekunów prawnych dot. objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
11 Wśród niepełnosprawności były m.in. autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa (kończyna górna), słaby 

wzrok. 

http://www.pz2.edu.pl/
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psychologiczno-pedagogicznej) odbywały się „w zależności od potrzeb” ucznia, zazwyczaj 
było to 60 minut tygodniowo, a inicjatorami spotkań byli uczniowie albo rodzice. 
IPET-y zawierały również informacje dotyczące współdziałania z rodzicami (w tym 
możliwość konsultacji z psychologiem i pedagogami oraz w zakresie pomocy lekarzy 
specjalistów), poradniami i innymi instytucjami specjalistycznymi. IPET-y opracowywane 
były przez zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, każdorazowo powoływane 
przez dyrektora Szkoły (oddzielnie dla danego ucznia), w skład których wchodzili: 
wychowawca danej klasy, pedagog/psycholog oraz nauczyciele uczący w danej klasie, 
prowadzący zajęcia z uczniami. IPET-y opracowywane były, zgodnie z zaleceniami poradni, 
na cały okres edukacji w szkole ponadgimnazjalnej; kontynuowany w każdym kolejnym roku 
szkolnym. W każdym przypadku opracowanie IPET-ów poprzedzone było dokonaniem 
wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, w której wykorzystywano oceny 
i zalecenia poradni. Rodzice uczniów współpracowali z pedagogami/psychologiem na etapie 
przygotowania do opracowania IPET-u, poprzez rozmowy i konsultacje w celu poznania 
ucznia i jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych. IPET-y były opracowane 
w wymaganym terminie12 i zatwierdzone przez dyrektora. W każdym przypadku dyrektor 
wyznaczył nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych. 
W związku z faktem, iż część uczniów uzyskała również orzeczenia o potrzebie nauczania 
indywidualnego dokonywano aktualizacji IPET-ów na okres obowiązywania 
przedmiotowego orzeczenia. 

 (dowód: akta kontroli str. 118-163, 462-469) 

1.5. Szczegółowe badanie dokumentacji siedmiu uczniów wykazało, że zakres wsparcia 
określony w IPET-ach był zgodny z zaleceniami wynikającymi z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia. Dyrektor nie dokonywał zmian polegających na ograniczeniach bądź 
poszerzeniach przedmiotowych zaleceń. O ustalonych sposobach i formach pomocy 
informowano rodziców/opiekunów lub pełnoletnich uczniów. Rodzice nie występowali 
o wydanie kopii IPET-u. We wszystkich IPET-ach zaplanowano zajęcia rewalidacyjne. 
W przypadku niewskazania wymiaru godzin wymiar zajęć wynosił 2 godziny, co – zgodnie 
z wyjaśnieniami specjalistów szkolnych - wynikało z rozporządzenia. W dwóch przypadkach 
wskazano wymiar 1 godziny, co wynikało ze złożonych przez rodziców lub pełnoletnich 
uczniów rezygnacji z jednej godziny zajęć. W IPET-ach wskazywano również zajęcia, wraz 
z wymiarem, specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
doradztwa zawodowego. 
Do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych wyznaczeni byli psycholog/pedagog szkolny, 
nauczyciel wychowania fizycznego oraz nauczyciel języka angielskiego i języka polskiego.  

Zajęcia specjalistyczne oraz z zakresu doradztwa zawodowego odbywały się w zależności 
od potrzeb i oczekiwań ucznia, zgodnie z zapisami IPET-ów. Jak wyjaśniły psycholog 
i pedagodzy, zajęcia specjalistyczne z konkretnymi uczniami były prowadzone doraźnie 
w zależności od potrzeby, np. w celu podniesienia samooceny, wzmacniania zachowań 
pożądanych, rozwijania kompetencji psychospołecznych. 

(dowód: akta kontroli str. 118-163, 164-181, 306-308, 309-312, 313-317, 325) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rekrutację uczniów oraz określenie form 
i sposobów wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

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

2.1. W wyniku oględzin pomieszczeń Szkoły i stanowisk pracy przeznaczonych do realizacji 
kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych (w tym: warunków do nauki, sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych; dostosowania tych pomieszczeń do potrzeb 
uczniów niepełnosprawnych, dostosowania środków dydaktycznych, sprzętu 
specjalistycznego odpowiednich do potrzeb uczniów) oraz jej otoczenia ustalono, że 
zlikwidowano bariery architektoniczne (podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich przed 

                                                      
12 Do 30 września danego roku szkolnego bądź w terminie do 30 dni od daty jego przedłożenia. 
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głównym wejściem do Szkoły; na terenie Szkoły zainstalowano schodołaz, a w internacie 
zainstalowano windę). Pedagog wyjaśniła, że przypadku przyjęcia do Szkoły uczniów 
z niepełnosprawnością ruchową zajęcia, w tym zajęcia indywidualne odbywały się dla tej klasy 
na parterze. 
Zajęcia rewalidacyjne jednej uczennicy odbywały się w gabinecie języka angielskiego oraz 
w gabinecie pedagoga/logopedy, który był wyposażony m.in. w sprzęt komputerowy 
z dostępem do internetu, rzutnik, radiomagnetofon, tablicę multimedialną. Zajęcia 
rewalidacyjne jednego ucznia odbywały się na sali gimnastycznej13. Zajęcia z pozostałymi 
uczniami prowadzone były w gabinecie pedagoga szkolnego, który prowadził również 
zajęcia logopedyczne. Gabinet wykorzystywany był również do zajęć specjalistycznych 
(o charakterze socjoterapeutycznym) i wyposażony był m.in. w komputer, stół, fotele, szafę 
z pomocami dydaktycznymi.  

Zajęcia nauczania indywidualnego odbywały się w wyznaczonych na parterze salach. 

Pedagog wyjaśniła, że pomoce dydaktyczne na zajęcia z danym uczniem przygotowuje 
i przynosi w miarę potrzeb. Zajęcia nauczania indywidualnego odbywały się w pracowniach 
przedmiotowych lub w gabinecie pedagoga. 

W Szkole funkcjonował gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, w którym 
zatrudnione były pielęgniarka i higienistka dyplomowana ds. medycyny szkolnej (urzędujące 
odpowiednio: w poniedziałki i piątki od 8 do 12 orz od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15), 
a także gabinet odnowy biologicznej, biblioteka, czytelnia oraz dwie sale gimnastyczne 
o powierzchni 130 i 630 m²; zespół boisk Orlik. Toalety dostosowano do potrzeb uczniów 
niepełnosprawnych. 

Powierzchnie sal lekcyjnych wynosiły od 46,6 m² (sala komputerowa nr 57) do 81,5 m² 
(pracownia chemiczna). Powierzchnia gabinetu psychologa wynosiła 16 m², natomiast 
gabinety pedagogów po 15 m². Wszystkie sale lekcyjne i pomieszczenia, w których odbywały 
się zajęcia z uczniami niepełnosprawnymi posiadały właściwe oświetlenie: lampy sufitowe 
oraz duże okna, centralne ogrzewanie miejskie, wentylację mechaniczną. Szkoła objęta 
była monitoringiem zewnętrznym oraz posiadała zainstalowany całodobowy alarm. 

 (dowód: akta kontroli str. 118-163, 237-246, 431-435) 

2.2. W okresie objętym kontrolą zatrudnionych było – odpowiednio w latach 2014/2015; 
2015/2016, 2016/2017 – 108, 104 i 107 - nauczycieli (102,12; 102,84; 104,86 etatów), 
dwóch pedagogów szkolnych (dwa etaty) oraz psycholog (1 etat).  
W okresie objętym kontrolą zajęcia rewalidacyjne mieli prowadzić: pedagodzy, psycholog, 
nauczyciel wychowania fizycznego oraz nauczyciele języka angielskiego i języka polskiego; 
zajęcia rewalidacyjne o charakterze socjoterapeutycznym mieli prowadzić psycholog lub 
pedagog szkolny. Zajęcia logopedyczne prowadził w roku szkolnym 2014/2014 logopeda 
w ramach wolontariatu, w roku szkolnym 2015/2016 – logopeda zatrudniony na etacie 
w wymiarze 0,05 godz. tygodniowo, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 – pedagog 
szkolny w wymiarze 3 godziny tygodniowo, po ukończeniu studiów podyplomowych na 
kierunku logopedia. Zajęcia z doradztwa zawodowego prowadziło dwóch nauczycieli (rok 
szkolny 2014/2015) oraz trzech (lata 2015/2016 i 2016/2017), którzy ukończyli studia 
podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. 

Nauczyciele i specjaliści szkolni prowadzący lub mający prowadzić zajęcia rewalidacyjne 
posiadali następując kwalifikacje: pedagog szkolny: studia magisterskie z pedagogiki, 
specjalność resocjalizacja oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – 
oligofrenopedagogika oraz z doradztwa zawodowego; druga pedagog: studia magisterskie 
pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki oraz studia podyplomowe w zakresie 
socjoterapii oraz logopedii; psycholog: studia magisterskie: psychologia (specjalność: 
psychologia wychowawcza) oraz studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii patologii 
zachowań oraz psychologii sportu; nauczyciel wf: studia magisterskie w zakresie 
wychowania fizycznego; nauczyciel języka angielskiego: studia magisterskie w zakresie 
języka polskiego, certyfikat oraz kurs pedagogiczno-metodyczny z zakresu języka 
angielskiego. Jak wyjaśniła psycholog szkolny, nauczyciel języka angielskiego, prowadzący 
zajęcia słuchowe z języka angielskiego, otrzymała wskazówki od surdopedagoga PPP, 

                                                      
13 Niepełnosprawność ruchowa kończyny górnej 
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dotyczące pracy z uczniem z wadą słuchu na języku obcym i gdyby nauczyciel nie podjął 
się tego zadania uczennica nie mogłaby mieć zajęć słuchowych z języka angielskiego, 
bowiem Szkoła nie znalazła nauczyciela tego przedmiotu, będącego zarazem specjalistą 
surdopedagogiem14. 
Specjaliści szkolni, którzy mieli prowadzić zajęcia rewalidacyjne w okresie objętym kontrolą, 
podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach 
doskonalących, seminariach, szkoleniach i konferencjach.  

W wyposażeniu pedagogów i psychologa znajdowała się fachowa literatura, z której 
korzystano w pracy z uczniami. 

Odnośnie do sposobu, w jaki Szkoła ustalała potrzeby szkoły w zakresie indywidualnego 
uczestnictwa nauczycieli w kursach i konferencjach i w jaki sposób przedstawiono te 

propozycje nauczycielom, Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że do 10 września każdego roku 

szkolnego nauczyciel pozyskuje informacje o potrzebach doskonalenia nauczycieli poprzez 
rozmowy ind., poprzez przewodniczących zespołów przedmiotowych, poprzez składanie 
ofert szkoleniowych w na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim i w sekretariatach 
szkoły i przedstawia na wrześniowej radzie pedagogicznej plan doskonalenia nauczycieli 
uwzględniający ich potrzeby. 
(dowód: akta kontroli str. 37-45, 46-47, 118-163, 193, 247-250, 306-312, 313-317, 405-428) 

2.3. Obsługę księgową prowadziła główna księgowa zatrudniona w Szkole. Odnośnie do 
sposobu kalkulowania kwoty subwencji przypadającej na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów Szkoły, Dyrektor Szkoły 
wyjaśnił, że poza treścią rozporządzenia MEN w sprawie podziału części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego nie posiada informacji na ten 
temat. Odnośnie do obowiązujących zarządzeń/pism okólnych/objaśnień, w których organ 
prowadzący określił metodę/procedurę wyodrębniania wydatków na realizację ww. zadań, 
Dyrektor wyjaśnił, że jedynym dokumentem otrzymanym przez szkołę od organu 
prowadzącego jest pismo z 5.03.2015 r. dotyczące realizacji zadań w Powiecie 
Oświęcimskim. W przedmiotowym piśmie podano m.in. podstawy prawne, zasady 
organizacji zajęć oraz należną wartość subwencji, która na rok 2015 wynosiła 257 367 zł 
oraz na 2016 r. – 328 169 zł15. 
Dyrektor wyjaśnił, że Szkoła realizowała zadania wymagające stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w sposób zapewniający ich prawidłowy 
przebieg. Uczniowie, którzy tego wymagali, otrzymali właściwą pomoc i opiekę. 
Zaspokojenie potrzeb w tym zakresie nie wymagało wykorzystania wszystkich środków 
przeznaczonych na ten cel […]. Organ prowadzący monitorował wydatkowanie przez 
Szkołę środków poprzez sprawozdania dotyczące wydatków z § 80150 Rb 28-S 
przekazywanych do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 

Plany finansowe na lata objęte kontrolą w części dotyczącej kształcenia specjalnego (dział 
801 – Oświata i wychowanie rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz 
szkołach artystycznych) szkoła otrzymała ze Starostwa Powiatowego16.  

Dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych w Technikum, stopniu i rodzaju ich 
niepełnosprawności wykazane w SIO były zgodne z dokumentami źródłowymi. 

Szkoła nie aplikowała o dodatkowe środki na realizację zadań objętych niniejszą kontrolą, 
aczkolwiek brała udział w programach Modernizacja kształcenia zawodowego, wyprawka 
szkolna, Kompleksowe wspomaganie nauczycieli, w których beneficjentem był organ 
prowadzący. 

(dowód: akta kontroli str. 28-36, 55-57, 326-404) 

2.4. W Szkole obowiązywała Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
(Polityka), wprowadzona do stosowania przez Administratora Danych Osobowych – 
Dyrektora Szkoły 15 października 2015 r. Załącznikiem do Polityki była Instrukcja 

                                                      
14 W orzeczeniu PPP nie było zalecenia zatrudnienia surdopedagoga. 
15 W tym Technikum: odpowiednio - 2015 i 2016 – 166 328 zł i 249 717 zł. 
16 Uchwały Zarządu Powiatu w Oświęcimiu – odpowiednio – z 16 lutego 2015; 11 stycznia 2016 oraz 10 stycznia 2017 r. 
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zarządzania systemem informatycznym ODO, określająca sposób zarządzania systemem 
informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zapewnienia ich bezpieczeństwa. Opracowano również regulamin ochrony 
danych osobowych, dla łatwiejszego wdrożenia postanowień Polityki. Ochrona danych 
osobowych była realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, 
oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez samych użytkowników. Zastosowane 
zabezpieczenia miały służyć - zgodnie z zapisami Polityki – osiągnięciu celów i zapewnić 
poufność i integralność danych, rozliczalność danych oraz integralność systemu  
(tj. nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji, zamierzonej lub 
przypadkowej). Każdy użytkownik przed dopuszczeniem do pracy z systemem 
informatycznym przetwarzającym dane osobowe lub zbiorami danych osobowych w wersji 
papierowej winien być poddany przeszkoleniu w zakresie ochrony danych osobowych, 
zgodnie z nadawanym upoważnieniem (zakres szkolenia powinien obejmować 
zaznajomienie użytkownika z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi oraz instrukcjami obowiązującymi, 
a także o zobowiązaniu się do ich przestrzegania). 
W Szkole wprowadzono również Regulamin ochrony danych osobowych, stanowiący 
wyciąg najistotniejszych zapisów zawartych w Polityce bezpieczeństwa Ochrony Danych 
Osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, obowiązujący 
pracowników etatowych oraz współpracowników (użytkowników), mających upoważnienie 
do przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z zapisami Regulaminu, użytkownik sprzętu 
IT zobowiązany był do zabezpieczenia sprzętu IT przed dostępem osób nieupoważnionych, 
w szczególności zawartości ekranów monitorów. Za nadawanie upoważnień odpowiada 
ABI, który odpowiada również za aktualizacje i anulowanie upoważnień. 

Wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i posiadali 
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lokalnego administratora danych 
osobowych, w tym m.in.: księgi uczniów, arkuszy ocen, dzienników lekcyjnych i zajęć 
pozalekcyjnych, orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, 
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Pracownicy szkoły, w tym nauczyciele, złożyli 
oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 
osobowych, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych17 oraz 
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wprowadzonych i wdrożonych do 
stosowania przez administratora danych „Polityki Bezpieczeństwa Informacji” oraz 
„Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych 
osobowych”. Odnośnie do trybu udostępniania niezbędnych informacji o uczniach 
nauczycielom i innym pracownikom szkoły ustalono, że zapoznanie się z orzeczeniem 
o kształceniu specjalnym lub opinią wszyscy nauczyciele mający uczyć dane dziecko lub 
uczący dziecko potwierdzali własnoręcznym podpisem. Zgodnie z Instrukcją zarządzania 
systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Szkole, wprowadzono 
procedurę dostępu podmiotów zewnętrznych, zgodnie z którą ABI prowadzi rejestr 
podmiotów zewnętrznych, którym udostępnia się dane osobowe oraz podmiotów, którym 
powierzono przetwarzanie danych osobowych w formie usługi zewnętrznej. Administrator 
danych udostępnia dane osobowe będące w obszarze fizycznym podmiotom zewnętrznym 
w oparciu o umowę poufności, a podmiot zewnętrzny zobowiązany jest do zachowania 
poufności udostępnionych danych i przetwarzania ich zgodnie z celem umowy. 
Administrator danych powierza dane osobowe do przetwarzania w formie usługi 
zewnętrznej podmiotom zewnętrznym w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanych 
danych. Dokumenty z danymi wrażliwymi uczniów Szkoły przechowywane są w sejfach 
sekretariatu, do których mają dostęp: dyrektor oraz pracownicy sekretariatu (specjalista ds. 
administracyjnych, sekretarz szkoły, pomoc administracyjna). 

 (dowód: akta kontroli str. 237-246, 302-303, 431-435) 

 

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

                                                      
17 Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. 
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3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie 
wsparcia kształcenia specjalnego 

3.1. Kontrola dokumentacji siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym wykazała, że 
zaplanowane zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne oraz specjalistyczne z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (w tym o charakterze socjoterapeutycznym) realizowano 
zgodnie z IPET i zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.  
W okresie objętym kontrolą realizowano zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 60 minut 
tygodniowo, ponieważ rodzice lub pełnoletni uczniowie zrezygnowali z drugiej godziny 
zajęć. Oprócz tego, w roku szkolnym 2016/2017 realizowano z jednym uczniem zajęcia 
w wymiarze 45 minut (w IPET zaplanowano zajęcia dwa razy w tygodniu w ramach 
wychowania fizycznego, czyli 90 minut; w praktyce uczeń odbywał zajęcia trzy razy 
w tygodniu po 45 minut, czyli 135 minut)18.  

Zapisy w dziennikach zajęć świadczyły, że nie służyły one uzupełnianiu braków 
w wiadomościach. Zagadnienia poruszane na nich były zgodne z planem rewalidacji 
danego ucznia. Realizowane zajęcia specjalistyczne zapewniały higienę pracy ucznia. 

W wyniku badania wymiaru zajęć rewalidacyjnych, w przypadku dwóch uczniów, którzy 
w kontrolowanym okresie ukończyli etap edukacyjny wyniósł 120 godzin19. Rezygnacje 
z zajęć rewalidacyjnych lub specjalistycznych składane były na każdy rok szkolny w formie 
pisemnych oświadczeń rodziców lub pełnoletnich uczniów. Rezygnacje dotyczyły m.in. 
zajęć rewalidacyjnych o charakterze socjoterapeutycznym, zajęć z logopedą, zajęć 
z tyflopedagogiem.  

Nie wszystkie zaplanowane zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne zostały zrealizowane ze 
względu na absencje uczniów z powodu choroby, wycieczki, wizyty lekarskie pozaszkolne20. 

(dowód: akta kontroli str. 118-163, 203-224, 306-308, 313-317 ) 

3.2. Specjaliści szkolni i nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne opracowywali dla 
każdego ucznia indywidualny plan zajęć na dany rok szkolny21. I tak, w przypadku uczniów 
z: 
− zespołem Aspergera realizowano cele o charakterze socjoterapeutycznym, w tym 

m.in. wzbogacanie wiedzy na temat zasad, norm współżycia społecznego, 
modelowanie i wzmacnianie zachowań pożądanych, wspieranie ucznia w radzeniu 
sobie z trudnymi uczuciami; 

− z autyzmem – zajęcia ukierunkowane były na pracę terapeutyczną z naciskiem na 
rozwój emocjonalny i społeczny oraz kształtowanie umiejętności społecznych poprzez 
wzbogacenie wiedzy na temat prawidłowych zachowań. 

We wszystkich zbadanych przypadkach zaplanowano w IPET (zgodnie z orzeczeniami 
PPP) współpracę i współdziałanie z rodzicami uczniów. Rodzice byli na bieżąco 
informowani o postępach, problemach, zasadach pracy z uczniem. Wśród form wsparcia 
były m.in. kierowanie do lekarzy specjalistów oraz wskazywanie instytucji, w których można 
było uzyskać pomoc finansową, konsultacje psychologiczne dla rodziców, mające na celu 
wsparcie ich w codziennym funkcjonowaniu rodzinnym. 

W IPET wskazywano również na konieczność współpracy z innymi instytucjami. W praktyce 
współpracowano z sądami, PCPR, MOPS, GOPS, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, 
szpitalami dziecięcymi i innymi placówkami medycznymi. Specjaliści szkolni wyjaśnili, że 
ściśle współpracowali z PPP w Oświęcimiu, także w przypadku wątpliwości 
interpretacyjnych orzeczeń (w przypadku czterech uczniów). Stwierdzono cztery przypadki 
wątpliwości interpretacyjnych w zaleceniach zawartych w orzeczeniach PPP, w tym 

                                                      
18 Jak wyjaśniono, do prowadzenia zajęć Szkoła poszukiwała rehabilitanta, niemniej nie udało się go pozyskać; wyjaśniono 

również, że mają nadzieję, że w kolejnym roku uda się go pozyskać i zajęcia rewalidacyjne będą prowadzone w innej niż 
lekcje w-f formie 

19 Rodzice/pełnoletni uczniowie złożyli pisemne rezygnacje z jednej godziny zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym. 
20 Zgodnie z pismem MEN Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych z 10 października 2012 r., dyrektor szkoły ma 

obowiązek zorganizować uczniom niepełnosprawnym zajęcia rewalidacyjne, jeżeli natomiast rodzice ucznia złożą pisemny 
wniosek (oświadczenie, podanie, itp.) z którego wynikać będzie, że nie wyrażają zgody na udział ich dziecka w zajęciach 
rewalidacyjnych, to dyrektor Szkoły nie może zmusić ucznia do uczestniczenia w nich wbrew woli rodzica. 

21 Zgodny z zaleceniami PPP, IPET oraz wielospecjalistyczną oceną funkcjonowania ucznia. 

Opis stanu 
faktycznego 
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konieczności doprecyzowania zaleceń w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
(co skutkowało złożeniem nowego orzeczenia). 

(dowód: akta kontroli str. 118-163, 306-312, 436-461) 

Analiza dokumentacji wykazała, że Dyrektor nie zatrudnił osób wspomagających do 
współorganizowania procesu kształcenia specjalnego do uczniów z autyzmem i zespołem 
Aspergera.  

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że rodzice nie zaakceptowali takiej możliwości i nie wyrazili 
chęci skorzystania (ani rodzice, ani pełnoletni uczniowie). W sytuacjach gdzie uczeń 
potrzebował wsparcia nauczyciela, pedagog był obecny i pełnił funkcję opiekuna przy 

którym dziecko czuło się bezpiecznie i nauczyciel miał również wsparcie.  

Odnośnie do sposobu zapewnienia wsparcia uczniom z autyzmem i zespołem Aspergera 
w czasie praktyk zawodowych, Dyrektor wyjaśnił: w czasie praktyk zawodowych wsparcia 
udzielano na bieżąco poprzez wspólne planowanie z nimi zajęć praktycznych, ustalanie 
harmonogramu i jego realizacji. Szczególnie zwracano uwagę na specyfikę ucznia, sugestie 
zawarte w orzeczeniu PPP, konsultacje z rodzicami i pedagogiem pracującym z nim. 
Wicedyrektor – kierownik praktyk zawodowych, monitorując przebieg praktyk zawodowych 
zwracał szczególną uwagę na takich uczniów, służył pomocą we wszystkich sytuacjach, 
które tego wymagały. Dla jednego z uczniów zorganizowano praktykę zawodową w miejscu, 
które było znajome i w którym czuł się swobodnie (szkoła podstawowa, do której uczeń 
uczęszczał). Prowadzono rozmowy z pracodawcą i poinformowano go o niepełnosprawności 
ucznia. Zapoznano pracodawcę z metodami pracy z uczniem, m.in. koniecznością 
kontrolowania sposobu mówienia (zwracanie uwagi na to, czy polecenia są zrozumiałe dla 
ucznia, używanie prostych poleceń), wzmacnianie motywacji. Ze względu na prawidłowy 
przebieg praktyki i wzmacnianie samodzielności ucznia, w praktykach zawodowych 
towarzyszył uczniowi jego ojciec (miało to miejsce tylko wówczas, gdy wymagała tego 
sytuacja). W przypadku drugiego ucznia, wsparcie polegało na przygotowywaniu go do 
praktyk poprzez zapoznanie ze specyfiką miejsca pracy (wycieczka przedmiotowa do firmy), 
uczono go zasad, jakie będą obowiązywały w miejscu praktyk, wyjaśniono techniki 
opanowania stresu i radzenia sobie z nowymi wyzwaniami oraz niepowodzeniami. Zajęcia 
rewalidacyjne miały bezpośredni wpływ na osiągniętą przez ucznia samodzielność […]. 
Treści nauczania i przewidywane efekty edukacyjne dostosowane były, zgodnie 
z orzeczeniami PPP o potrzebie kształcenia specjalnego i IPET, do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów. 

We wszystkich badanych przypadkach zaplanowano w IPET spotkania i współdziałanie 
z rodzicami ucznia w zależności od potrzeb. Rodzice byli informowani o postępach, 
problemach, zasadach pracy lub ustalenia sposobów pracy z dzieckiem w domu oraz 
zapoznawani z zeszytem obserwacji dziecka w trakcie spotkań indywidualnych ze 
specjalistami prowadzącymi zajęcia i przez wychowawców klas w trakcie zebrań z rodzicami 
i rozmów indywidualnych. Inne formy wsparcia rodziców polegały np. na sugerowaniu 
rodzicowi skorzystania z pomocy lekarza specjalisty; skierowaniu do MOPS i GOPS w celu 
udzielenia pomocy socjalnej czy porady dotyczące funkcjonowania w środowisku 
domowym, wskazówki dot. poprawy relacji w rodzinie, wsparcia. Udzielano również 
profesjonalnego wsparcia emocjonalnego rodzicom uczniów niepełnosprawnych, 
polegającego na wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich, edukowaniu ich, udzielaniu porad 
i wskazówek, mających na celu poprawę funkcjonowania w środowisku szkolnym 
i domowym. 

Nie wystąpiły przypadki rezygnacji z realizacji edukacji włączającej lub z kształcenia 
w systemie klasowo-lekcyjnym, ani przeniesienia niepełnosprawnych uczniów do innych 
placówek edukacyjnych oraz przedłużenia etapu edukacyjnego. Stwierdzono jeden 
przypadek rezygnacji z nauki w Szkole, po uzyskaniu pełnoletności ucznia. 

Prowadzone nauczanie indywidualne w przypadku pięciu uczniów obejmowało przedmioty 
ogólnokształcące, natomiast w zajęciach z przedmiotów zawodowych uczniowie 
uczestniczyli wspólnie z klasą.  

We wszystkich zbadanych przypadkach stwierdzono współpracę m.in. z PPP, 
przychodniami lekarskimi, PCPR, MOPS/GOPS, sądami, placówkami doskonalenia 
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nauczycieli i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
Stwierdzono współpracę z PPP przy opracowywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania uczniów. 

Rodzice uczniów niepełnosprawnych uczestniczyli w spotkaniach zespołów ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, na których dokonywana była wielospecjalistyczna ocena 
efektywności poziomu funkcjonowania ucznia. W przypadku nieobecności rodzica 
w spotkaniu, wychowawcy przekazywali informację o postępach dziecka w nauce podczas 
zebrań i konsultacji oraz rozmów telefonicznych. Specjaliści szkolni w kontaktach 
indywidualnych z rodzicami informowali również o funkcjonowaniu ucznia w środowisku 
szkolnym (społecznym, emocjonalnym i dydaktycznym), a także o efektywności 
stosowanych oddziaływań terapeutycznych wobec ucznia (rewalidacja i formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej). 

(dowód: akta kontroli str.118-163, 200-202, 251-272, 306-312, 326-404, 405-428, 436-461) 

3.3. Szkoła zapewniła uczniom objętym kształceniem specjalnym warunki do nauki, sprzęt 
specjalistyczny oraz środki dydaktyczne - odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe ucznia. Sale lekcyjne oraz pomieszczenia wykorzystywane do 
prowadzenia zajęć specjalistycznych miały stosowną powierzchnię, wysokość, oświetlenie 
oraz wyposażenie22. Zaplanowane zajęcia obowiązkowe i dodatkowe dla uczniów 
realizujących kształcenie specjalne uwzględniały zalecenia zawarte w orzeczeniach oraz 
zasady higieny pracy umysłowej. 

(dowód: akta kontroli str. 51-52, 237-246, 247-250) 

3.4. Szkoła zapewniła 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, w tym 
w spektaklach organizowanych przez Szkołę. Ponadto specjaliści szkolni prowadzili we 
współpracy z wychowawcami zajęcia integracyjne w klasach. Uczniowie niepełnosprawni 
angażowani byli w wolontariat, np. dom dziecka, hospicjum, dzienny dom pomocy 
społecznej. 

(dowód: akta kontroli str. 48, 51-52, 118-163, 273-290) 

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

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

4.1. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania każdego z badanych uczniów w roku 
szkolnym 2014/2015 była dokonywana jeden raz w roku, natomiast w latach 2015/2016 
i 2016/2017 po każdym semestrze. Opinie zespołów specjalistów zawierały wnioski 
i zalecenia do dalszej pracy z uczniem i były podstawą do kontynuowania zaleconych form 
pomocy w kolejnym roku szkolnym lub ich modyfikacji, co zależało od oceny efektywności 
zajęć specjalistycznych zaleconych dla ucznia, jego indywidualnych potrzeb, a także opinii 
uczących. W jednym przypadku skierowano ponownie ucznia do PPP, któremu zmieniono 
zalecenia po pierwszym roku nauki. Oceniano m.in. uzyskane efekty oraz adekwatność 
zastosowanych form wsparcia i metod. We wszystkich zbadanych przypadkach Zespół 
zalecał kontynuację działań przewidzianych w IPET. 

(dowód: akta kontroli str. 46, 118-163, 306-312, 462-469) 

4.2. Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/15, 2015/16 i 2016/17 uchwalono 
na posiedzeniach rad pedagogicznych – odpowiednio – 11 września 2014 r., 15 września 
2015 r. oraz 13 września 2016 r.23. 
Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru przedstawiano na posiedzeniach rad 
pedagogicznych Szkoły dwukrotnie w ciągu każdego roku szkolnego: 4 lutego i 31 sierpnia 

                                                      
22 Szczegółowo omówiono w obszarze I niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
23 Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324, ze zm.; rozporządzenie uchylono z dniem 1 września 2015 r.). 
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2015 r.; 12 stycznia i 31 sierpnia 2016 r. oraz 24 stycznia 2017 r. - za I semestr roku 
szkolnego 2016/2017. 

W przedmiotowych planach ujęto m.in. zagadnienia z zakresu organizacji kształcenia 
specjalnego. Zgodnie z planami nadzoru dokonywane były następujące kontrole dzienników 
zajęć rewalidacyjnych (1x w miesiącu) oraz dziennika pedagoga (2 x w roku). Kontrole 
dokumentacji wykonywane były przez dyrektora lub wicedyrektora. Nadzorem 
pedagogicznym objęto realizację programu indywidualnego. Działania te planowane były 
w każdym roku szkolnym objętym kontrolą. Analiza ww. dzienników wykazała prowadzenie 
stałego nadzoru, potwierdzone podpisem wicedyrektora Szkoły. 

W planach nadzoru pedagogicznego zaplanowano prowadzenie obserwacji dokonywania 
oceny sytuacji wychowawczej, pomocy pedagogiczno-psychologicznej, opieki nad uczniami, 
indywidualnych zajęć. Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że nadzór pedagogiczny dyrektora 
nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowany był poprzez 
obserwacje/monitorowanie działań nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologa, 
realizowano na spotkaniach zespołów wychowawczych, indywidualnych spotkaniach 
pedagoga z rodzicami, obserwowanych lekcjach dydaktycznych oraz opiekuńczo-
wychowawczych, poprzez dokonywanie permanentnej kontroli dokumentacji: zajęć 
indywidualnych, rewalidacyjnych oraz poprzez obserwację rozmów prowadzonych na linii 
wychowawca-nauczyciel-pedagog/psycholog. Sprawuję nadzór nad sprawozdaniami 
pedagogów i psychologa, które zostają przedstawione na radach podsumowujących radach 
pedagogicznych, a następnie zostaje to zamieszczone w sprawozdaniu z nadzoru 
pedagogicznego. 

W sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego zapisano, że opracowywano wnioski 
dotyczących potrzeb konkretnego ucznia, programujących kierunek jego pracy, 
z uwzględnieniem jego predyspozycji. Wicedyrektor wyjaśniła, że w czasie spaceru 
edukacyjnego dyrektor szkoły zwraca uwagę na stosowanie przez nauczycieli metod i form 
pracy, które pokazują indywidualizację pracy z uczniem, np. uczeń z niedosłuchem wymaga 
ciągłego monitorowania przez nauczyciela zrozumiałości treści lekcji. 

(dowód: akta kontroli str. 318-324, 405-428) 

W roku szkolnym 2014/2015 Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło ewaluację 
problemową w Szkole. Z raportu ewaluacji wynikało, że Szkoła w obszarze „szkoła lub 
placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji” uzyskała 
wysoki stopień wypełniania wymagania przez Szkołę. Prowadzone diagnozy wstępne 
i badania wewnętrzne wpływają na podejmowanie działań adekwatnych do potrzeb uczniów 
oraz są wykorzystywane do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego. Szkoła 
współpracuje w wieloma instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom. 

Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła, że w ramach realizacji nadzoru wspomagała nauczycieli 
realizujących zajęcia w zakresie kształcenia specjalnego poprzez szkolenia nauczycieli 
podczas rad pedagogicznych, stałe, bieżące konsultacje, analizy uczniów ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi w zespołach wychowawczych oraz na permanentnych 
spotkaniach z pedagogami i psychologiem raz indywidualne rozwiązywanie sytuacji 
problemowych na spotkaniu: uczeń, pedagog/psycholog, wychowawca, rodzic, dyrektor. 

 (dowód: akta kontroli str. 326-404, 405-428) 

4.3. Odnośnie do uzyskiwania pomocy w zakresie ewaluacji i modyfikacji wsparcia 
kształcenia specjalnego oraz wspomagania uczniów i rodziców przez inne instytucje, 
Wicedyrektor Szkoły wyjaśniła: pomoc uzyskiwano od Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Oświęcimiu, na bieżąco jest utrzymywana wzajemna współpraca. Panie 
pedagog i psycholog uczestniczą w każdym szkoleniu, warsztatach, konsultacjach, które 
poradnia oferuje, proponuje. Przy szczególnych sytuacjach następuje indywidualna 
konsultacja, wspólne opracowywanie programu rewalidacyjnego czy profilaktycznego, 
poszukiwanie form i metod pracy z takim uczniem, wspólne dochodzenie pozyskania 
rodzica. Ponadto Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli: szkolenia w zakresie 
udzielania pomocy p-p; w przeciągu kilku lat wielu nauczycieli skorzystało z propozycji. 
Także Małopolskie Kuratorium Oświaty poprzez uczestnictwo nauczycieli, pedagog, 
psychologa w konferencjach nt. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
bezpieczeństwa, sytuacji newralgicznych dla uczniów oraz Miejska Biblioteka Publiczna, 
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która również organizuje konferencje, gdzie wszyscy mogą uczestniczyć. Komenda 
Powiatowa Policji: program „bezpieczna szkoła; MOPS i GOPS – w razie potrzeby: 
stypendia socjalne. 

(dowód: akta kontroli str. 405-428) 

4.4. Specjaliści oraz nauczyciel prowadzący (lub mający prowadzić) zajęcia rewalidacyjne i 
specjalistyczne z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego wyjaśnili, iż ich zdaniem 
działania Szkoły wobec dzieci z orzeczeniami pozwalały uzyskać zakładane rezultaty, 
jednakowoż nie sposób przewidzieć zakładanych rezultatów ujętych w orzeczeniach 
konkretnych uczniów. Wyjaśniono również, że dowodem skuteczności działań Szkoły są 
wyniki uczniów, zarówno wewnętrzne, jak i te uzyskiwane w egzaminach zewnętrznych, 
opinia rodziców oraz samych uczniów. 
Jako czynniki utrudniające właściwą realizację zaleceń podano: zbyt mała liczba 
specjalistów ogólnodostępnych, którzy świadczą pomoc nieodpłatnie, co w szczególności 
dotyczy poradni psychologiczno-pedagogicznych, zatrudniających surdopedagogów, 
logopedów, tyflopedagogów, a także długie terminy oczekiwania na wizyty, co wymusza na 
rodzicach konieczność korzystania z płatnych usług, co z kolei-ze względu na obciążenie 
finansowe – powoduje zmniejszoną częstotliwość tych zajęć lub spotkań. Ponadto 
wskazano na problem liczebności klas, rozmaitość dysfunkcji, z którymi nauczyciele mają 
do czynienia, a także na fakt, że nauczyciele często nie czują się przygotowani do pracy 
z osobami niewidzącymi, niesłyszącymi, z upośledzeniem intelektualnym itp. Wskazano 
również na spadające wynagrodzenia specjalistów szkolnych za prowadzone zajęcia, co nie 
sprzyja ich dostępności, na co ma wpływ zmieniające się ich pensum godzin w etacie, 
o którym decyduje organ prowadzący. Wśród powyższych czynników utrudniających 
wymieniono rezygnację rodziców z zajęć rewalidacyjnych dla dziecka. 

Odnośnie do zagrożeń realizacji edukacji włączającej wskazano na przede wszystkim 
w sytuacji pracy z uczniami z niepełnosprawnościami umysłowymi, uznając, że 
w pozostałych niepełnosprawnościach (niedosłuch, niedowidzenie czy niepełnosprawność 
fizyczna) nie istnieją zagrożenia, bowiem uniemożliwiają one osiągnięcie końcowego 
sukcesu edukacyjnego, jakim jest zdanie matury lub egzaminu zawodowego. Wskazywano 
również na przygotowania nauczycieli, ich wiedzę, doświadczenie i cechy osobowe, takie 
jak: otwartość, empatia, elastyczność, serdeczność. Wskazywano również na potencjalne 
zagrożenia ze strony rodziców uczniów pełnosprawnych, poprzez wykazywanie przez nich 
rezerwy, czy wręcz niechęci wobec pomysłu włączania do grup ich dzieci osób 
z niepełnosprawnościami intelektualnymi. 

Wśród pozytywnych aspektów edukacji włączającej wymieniano przede wszystkim: 
− szansę na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i pełnosprawnej; umożliwienie 

uczestnictwa młodzieży niepełnosprawnej w życiu pełnosprawnych rówieśników (nauka, 
kultura, relacje rówieśnicze); 

− ograniczenie izolacji i wyłączenia dzieci z niepełnosprawnościami; aktywizacja 
zawodowa niepełnosprawnych, szansa na usamodzielnienie dla osób chorych;  

− większa tolerancja i akceptacja dla inności i różnorodności na czym wszyscy korzystają; 
uwrażliwienie zdrowej młodzieży na problemy słabszych (empatia, współczucie, 
bezinteresowne wsparcie); 

− wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli; podejmowanie studiów podyplomowych, 
podnoszenie kwalifikacji z zakresu np. logopedii, pedagogiki specjalnej, 
oligofrenopedagogiki. 

W ocenie pytanych osób, wśród najważniejszych zadań, które należy podjąć w celu 
poprawy edukacji włączającej są: zapewnienie wsparcia nauczycielom w przystosowaniu 
się do takiej sytuacji, poprzez zwiększenie liczby szkoleń, które wpłyną na ich świadomość 
i kompetencje z zakresu rodzajów niepełnosprawności, co ułatwi im bycie bardziej 
wrażliwymi i empatycznymi; pomoc pełnosprawnym rówieśnikom i nauczycielom 
przystosować się do nowej sytuacji; modyfikowanie strategii nauczania. 

 (dowód: akta kontroli str. 291-301) 
 
NIK ocenia pozytywnie nadzór, monitorowanie oraz ewaluację procesu wsparcia kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
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IV. 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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli24 
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. 

W związku z niesformułowaniem uwag i wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli 
nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 

Kraków, 20 czerwca 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Barbara Madejska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


