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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 Guga, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKR/65/2017 z 31 marca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Brzączowicach, Brzączowice 86,  
32-410 Dobczyce (zwana dalej Szkołą) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Grażyna Kwiecińska – Dyrektor 

(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Szkoły w zakresie wspierania 
kształcenia specjalnego uczniów. Stwierdzona w toku kontroli nieprawidłowość polegająca 
na nieodzwierciedleniu w nazwie Szkoły funkcjonowania w niej oddziałów integracyjnych nie 
miała wpływu na kontrolowaną działalność.  

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 powołany przez Dyrektora, w skład 
którego wchodzili nauczyciele uczący danego ucznia. W IPET-ach uwzględniono zalecenia 
zawarte w orzeczeniach oraz 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 orzeczeniu i w IPET, 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 w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach5.  
W Szkole realizowano obowiązek dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia. Ponadto uczniom, o których mowa w § 7 ust. 2 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2014-2017 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
3 Dz. U. z 2014 r., poz.414 – dalej: rozporządzenie w sprawie kształcenia specjalnego z 2010 r. 
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 1113 – dalej: rozporządzenie w sprawie kształcenia specjalnego z 2015 r. 
5 Dz. U. z 2013 r. poz. 532. – dalej: rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
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rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. zagwarantowano dodatkowego 
nauczyciela wspomagającego lub dodatkowe formy pomocy. 
Postępowanie pracowników Szkoły z dokumentacją uczniów objętych kształceniem 
specjalnym zapewniało ochronę wrażliwych danych osobowych. Dane wprowadzone do 
Systemu Informacji Oświatowej (SIO) na 30 września w latach 2014-2016 dotyczące 
uczniów objętych kształceniem specjalnym były zgodne z orzeczeniami.  
Dyrektor planował i nadzorował wydatki związane z realizacją kształcenia specjalnego.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

 
1.1. Statut Szkoły zawierał ogólne zasady organizacji zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz form pomocy i wsparcia dla uczniów wymagających 
kształcenia specjalnego. W Statucie zapisano, że: 

 Szkoła zapewnia uczniom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 
kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do pobytu w szkole, sprzęt 
specjalistyczny i środki dydaktyczne, realizację programów nauczania dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia, zajęcia 
rewalidacyjne stosownie do potrzeb, integrację ze środowiskiem rówieśniczym oraz 
realizuje zadania poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych i terapeutycznych; 

 w Szkole tworzy się zespoły nauczycielskie, w tym zespół kształcenia zintegrowanego, 
którego jednym z zadań jest planowanie i organizowanie zajęć dla kształcenia 
zintegrowanego; 

 Szkoła realizuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną 
m.in. poprzez współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (PPP), w tym 
respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń PPP, organizowanie 
w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie 
orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji; 

 Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki m.in. poprzez współpracę 
z PPP, organizowanie zajęć integracyjnych, spotkań z psychologami; 

 w Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która udzielana jest 
wychowankom, rodzicom i nauczycielom, która polega m.in. na: diagnozowaniu 
środowiska ucznia, rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych 
potrzeb, rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności 
i wiadomości, udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań 
edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 
sprostanie tym wymaganiom. Realizowana jest we współpracy z: rodzicami, PPP oraz 
podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. Udzielana jest na wniosek: rodziców, 
ucznia, nauczyciela wychowawcę klasy, logopedy, PPP, w tym specjalistycznej. Pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie: zajęć specjalistycznych, 
dydaktyczno-wyrównawczych, psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców, porad, 
konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.  

Szkoła, od 2006 r. jest placówką ogólnodostępną z oddziałami integracyjnymi, co nie 
znalazło odzwierciedlenia w jej nazwie. W § 1 Statutu Szkoły podano nazwę: Szkoła 
Podstawowa im Marii Konopnickiej w Brzączowicach. 

(dowód: akta kontroli str. 5-11) 

1.2. W regulaminach rekrutacji do Szkoły na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 zapisano, 
że do klasy I przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W przypadku, 
gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci zamieszkałe poza obwodem przyjmowane 
są na wniosek rodziców (opiekunów). W przypadku większej liczby kandydatów spoza 
obwodu Szkoły niż wolnych miejsc zostaje przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne 
wg określonych kryteriów, w tym m.in. niepełnosprawność kandydata (2 pkt dodatkowe). 
Poszczególne zespoły klasowe tworzone są przez komisję rekrutacyjną, w skład której 
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wchodzą: 2 nauczycieli, przedstawiciel Rady Rodziców, pedagog specjalny (jeżeli tworzona 
jest klasa integracyjna). Według treści ww. regulaminu: do klasy integracyjnej przyjmowane 
są dzieci pełnosprawne i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzice dzieci 
pełnosprawnych powinni zadeklarować chęć umieszczenia dziecka w klasie integracyjnej 
podczas zapisu do Szkoły, do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym i na wniosek 
rodziców, liczba uczniów niepełnosprawnych w klasie wynosi 3-5. W klasie integracyjnej 
pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel prowadzący oraz wspomagający o określonych 
kwalifikacjach (np. pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog).  
Szkoła informowała o zasadach realizacji wsparcia kształcenia specjalnego poprzez 
udostępnienie statutu i regulaminu rekrutacji na stronie internetowej.  

(dowód: akta kontroli str. 5-16) 

W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 do Szkoły uczęszczało ogółem 
12 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego6.  
W okresie tym do Szkoły przyjęto wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami, których 
rodzice przedstawili aktualne orzeczenia, w tym również spoza obwodu. Liczba dzieci 
w oddziałach, do których uczęszczały dzieci niepełnosprawne nie przekraczała 
maksymalnej dopuszczonej przepisami. Liczebność klas wahała się w kontrolowanym 
okresie od 13 do 23 uczniów. 
Klasy integracyjne funkcjonowały w Szkole w roku szkolnym 2014/2015 oraz 2016/2017.  
W roku szkolnym 2014/2015 w oddziale klasy IV integracyjnej (liczącej 13 uczniów) było 
dwoje uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W roku szkolnym 
2016/2017 w oddziale klasy I integracyjnej (liczącej 18 uczniów) było troje uczniów z takimi 
orzeczeniami.  
Zgodnie z przepisem § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół7 – 
liczba uczniów niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej 
powinna wynosić od 3 do 5.  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w arkuszu organizacyjnym Szkoły na rok szkolny 2014/2015 
była zaplanowana i zgłoszona klasa integracyjna z trzema uczniami posiadającymi 
orzeczenie (oddział IV kontynuacja z I etapu). Pod koniec wakacji, rodzic jednego z uczniów 
poinformował Szkołę, że dziecko po badaniach w poradni nie otrzymało już orzeczenia ze 
względu na postępy jakie poczyniło. Gmina podjęła jednak decyzję, że pozostawi dla klasy 
IV status klasy integracyjnej. W wyjaśnieniach Dyrektor podkreśliła, że „przepis § 5 ust. 2 
rozporządzenia z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół stanowi, że liczba uczniów niepełnosprawnych 
w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić od 3 do 5 uczniów 
niepełnosprawnych. Ze sformułowania „powinna” nie wynika, że liczba uczniów musi 
wynosić od 3 do 5. Według mojej wiedzy takie jest również stanowisko Małopolskiego 
Kuratorium Oświaty, a arkusz organizacyjny na rok szkolny 2014/2015 został zatwierdzony 
przez organ prowadzący”.  

(dowód: akta kontroli str. 17-21, 80, 243-247) 

Sporządzenie IPET-u poprzedzone było wielospecjalistyczną oceną dokonaną przez Zespół 
powołany do jego opracowania. Wykorzystano w niej, m.in. rozpoznanie wynikające 
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zalecenia PPP, charakterystykę ucznia 
(na podstawie m.in. diagnozy wstępnej i wywiadu z rodzicami), w tym potencjalne 
możliwości ucznia (mocne strony), sfery deficytowe, sytuację zdrowotną. IPETY-y zawierały 
treści wymagane § 5 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 
ust. 1 rozporządzenia z 2015 r. oraz zawierały zalecenia zawarte w orzeczeniu. 
IPET dla danego ucznia opracowywał Zespół powołany przez Dyrektora, w którego skład 
wchodzili nauczyciele uczący w klasie, do której uczęszczał uczeń. Dokument zawierał 

                                                      
6 Dwóch uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną (słabosłyszących i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim); 
jeden z niepełnosprawnością ruchową, dwóch z afazją, dwóch uczniów z autyzmem (w tym jeden z autyzmem 
i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim), sześciu uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 
W roku szkolnym 2014/2015 - sześciu uczniów, w roku szkolnym 2015/2016 – siedmiu uczniów, w roku szkolnym 2016/2017 – 
dziewięciu uczniów. 
7 Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
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podpisy wszystkich członków Zespołu, fakt zapoznania się z oceną przez rodziców ucznia 
potwierdzony podpisem oraz podpis dyrektora. Koordynatorami Zespołów we wszystkich 
przypadkach byli wychowawcy klas. 

(dowód: akta kontroli str. 43-47, 143-165)  
We wszystkich przypadkach IPET-y zostały sporządzone w terminie określonym w § 5 
ust. 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2015 r. W sześciu przypadkach otrzymania kolejnego 
orzeczenia PPP, IPET-y były zmieniane, w tym: w pięciu przypadkach w związku ze zmianą 
etapu edukacyjnego ucznia, a w jednym przypadku w związku z przeprowadzonym 
badaniem i stwierdzeniem u ucznia niepełnosprawności sprzężonej8. 

(dowód: akta kontroli str. 48) 

Kontrola dokumentacji siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym wykazała, 
że rekomendowane w IPET zakresy wsparcia dla ucznia uwzględniały zalecenia zawarte 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez PPP. Dyrektor na 
podstawie tych rekomendacji ustalił dla danego ucznia: 

 formy, sposoby i okres udzielania wsparcia, w tym wymiar godzin rewalidacyjnych 
(2 godz./tyg.) i godzin zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, zgodnie z IPET i zaleceniami zawartymi w orzeczeniu; 

 wyznaczył nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych 
posiadających kwalifikacje do wskazanej formy terapii (oligofrenopedagodzy, 
logopedzi); 

 zaplanował zatrudnienie dodatkowych osób do współorganizowania procesu 
kształcenia specjalnego (nauczyciele wspomagający, asystenci nauczyciela); 

 określił niezbędne dostosowania i odpowiednie warunki pracy dla ucznia; 

 poinformował rodziców o przyznanych formach wsparcia (decyzje wydawane 
corocznie); 

 zaproponowane przez Zespół działania nie były ograniczane/poszerzane przez 
Dyrektora. 

We wszystkich badanych przypadkach, zajęć rewalidacyjnych nie prowadzono w ramach 
art. 42 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela9. 

(dowód: akta kontroli str. 166-220) 

W styczniu 2014 r. Szkoła zawarła Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych z Zakładem Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Gminy 
Dobczyce. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania określono 
w załączniku do Porozumienia.  

(dowód: akta kontroli str. 248-252, 263) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na nieodzwierciedleniu w nazwie Szkoły funkcjonowania w niej 
oddziałów integracyjnych. 
Zgodnie z dyspozycją § 1 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, 
funkcjonowanie w szkole oddziałów integracyjnych powinno być odzwierciedlone w jej 
nazwie.  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie dokonano zmiany nazwy Szkoły przez przeoczenie tego 
przepisu. W związku z podjętą przez organ prowadzący decyzją o zorganizowaniu klas 
integracyjnych od września 2017 r. w jednej szkole na terenie Gminy (w Dobczycach), 
zmiana nazwy nie będzie już konieczna. 

(dowód: akta kontroli str. 243-246) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rekrutację dzieci oraz określenie form 
i sposobów wsparcia kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na nieodzwierciedleniu w nazwie Szkoły 
funkcjonowania w niej oddziałów integracyjnych nie miała wpływu na kontrolowany obszar. 

                                                      
8 W trakcie etapu edukacyjnego (pierwsze orzeczenie: autyzm; drugie orzeczenie niepełnosprawność sprzężona: autyzm 
i niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim). 
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, ze zm. 
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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 oraz jej otoczenia ustalono, że: 

 główne wejście do budynku Szkoły było dostosowane dla osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim. Szkoła wyposażona była w podjazd dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo. Klasa, w której uczy się dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim 
umieszczona została na parterze budynku. Dyrektor Szkoły oświadczyła, że zajęcia 
wyrównawcze z uczennicą poruszającą się na wózku odbywają się na parterze Szkoły; 

 zajęcia rewalidacyjne odbywały się w: salach lekcyjnych wyposażonych m.in. w sprzęt 
komputerowy (rzutnik i laptop), radiomagnetofon, gry planszowe i dydaktyczne, karty 
pracy, zestawy ćwiczeniowe, oraz w wydzielonej części biblioteki (czytelni) 
zapewniającej możliwość indywidualnej pracy z dzieckiem (pomieszczenie wyposażone 
m.in. w gry planszowe i dydaktyczne. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że inne pomoce 
dydaktyczne nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowuje i przynosi w miarę potrzeb; 

 zajęcia logopedyczne odbywały się w gabinecie logopedy wyposażonym w sprzęt 
komputerowy, stoliki do pracy dostosowane do wzrostu uczniów, lustra logopedyczne 
(duże i małe), pomoce dydaktyczne, sala wykorzystywana była również do zajęć 
rewalidacyjnych; 

 zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się w salach lekcyjnych wyposażonych m.in. 
w kącik rekreacyjny: dywan, sofa, poduszki;  

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywały się w sali gimnastycznej i w pomieszczeniach 
siłowni wyposażonych m.in. w pufy piankowe, zestawy do gimnastyki korekcyjnej; 

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbywały się w salach lekcyjnych i pracowni 
komputerowej; 

 wszystkie sale lekcyjne, z których korzystali uczniowie z orzeczeniami wyposażone były: 
w ergonomiczne ławki i krzesła (z atestami), zestawy mebli, w których dzieci 
przechowywały swoje materiały. I tak: 
 sala lekcyjna klasy I integracyjnej (45,60 m2), do której uczęszczała uczennica 

niepełnosprawna ruchowo znajdowała się na parterze budynku (sala wyposażona 
jest w umywalkę, z której uczennica może korzystać zwłaszcza na zajęciach 
plastyczno-technicznych, bez potrzeby przemieszczania się do toalety. Toaleta 
dostosowana do potrzeb osoby poruszającej się na wózku znajdowała się na 
parterze budynku w niedalekiej odległości od sali lekcyjnej. Do klasy tej 
uczęszczało ponadto dwoje dzieci z orzeczeniami (jedno z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, drugie z afazją). W sali wydzielono miejsce dla 
nauczyciela wspomagającego, w taki sposób, aby miał on stały kontakt z dziećmi 
i możliwość udzielania natychmiastowej pomocy; 

 sala lekcyjna klasy II (p74,61 m2): do klasy tej uczęszczało dwoje dzieci 
z orzeczeniami (autyzm i afazja). W sali wydzielono miejsce dla nauczyciela 
wspomagającego, w taki sposób, aby miał on stały kontakt z dziećmi i możliwość 
udzielania natychmiastowej pomocy; 

 sala lekcyjna klasy IIIb (49,02 m2): do klasy uczęszczał jeden uczeń z orzeczeniem 
(z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). Jak oświadczyła Dyrektor 
Szkoły, uczeń zajmuje miejsce w pierwszej ławce, tak aby nauczyciel miał 
możliwość wsparcia na każdej lekcji; 

 sala lekcyjna klasy IV (35,75 m2): do klasy uczęszczał jeden uczeń 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Dyrektor Szkoły 
oświadczyła, że uczeń zajmuje miejsce w pobliżu biurka nauczyciela, tak by miał 
on możliwość wsparcia ucznia na każdej lekcji. 

Wszystkie sale lekcyjne i pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia z uczniami 
niepełnosprawnymi posiadały właściwe oświetlenie: lampy sufitowe oraz duże okna, 
centralne ogrzewanie gazowe, wentylację mechaniczną. Wysokość tych pomieszczeń, 
w każdym przypadku przekraczała 3m. 
Dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zapewniono możliwość 
korzystania z opieki świetlicowej. W roku szkolnym 2014/2015 z zajęć świetlicowych 

Opis stanu  
faktycznego 



 

7 

korzystało czworo dzieci z orzeczeniami, 2015/2016 dwoje dzieci z orzeczeniami, 
2016/2017 również dwoje dzieci z orzeczeniami10. Z planów zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych oraz planów zajęć świetlicy wynika, że grupa uczniów korzystających 
z opieki świetlicowej równolegle z uczniami z orzeczeniem nie przekroczyła 20 uczniów, 
Świetlica (usytuowana na parterze budynku) była wyposażona w gry i pomoce dostosowane 
do wieku korzystających z niej uczniów. Z dzienników zajęć świetlicy wynika, że część 
takich zajęć świetlicowych odbywała się na placach zabaw przy Szkole oraz boisku 
sportowym. Teren Szkoły był bezpieczny (monitoring zewnętrzny, ogrodzone place zabaw 
i boisko szkolne), 
Szkoła nie posiadała gabinetu lekarskiego. Apteczki pierwszej pomocy znajdowały się: 
w pokoju nauczycielskim na piętrze, w kuchence obok sekretariatu (parter), w części 
sportowej (sala gimnastyczna). 
Szkoła zawarła porozumienie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej na świadczenie 
usług pielęgniarskich, który posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie 
medycyny szkolnej11. Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w Szkole nie podaje się uczniom leków. 
Corocznie pielęgniarka ZOZ przeprowadza bilans dzieci 10 letnich oraz fluoryzację zębów. 
Do prowadzenia opieki medycznej – wg treści porozumienia – firma, z którą je zawarto 
mogła korzystać z pomieszczenia mieszczącego się w budynku Szkoły. 

 (dowód: akta kontroli str. 248-252, 128-129) 

Odnośnie do podejmowania starań w celu zamontowania w budynku windy lub innego 
urządzenia pozwalającego na przemieszczanie się ucznia z niepełnosprawnością ruchową 
na wyższą kondygnację, Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że dziecko z niepełnosprawnością 
ruchową zostało przyjęte w roku szkolnym 2015/2016 do oddziału przedszkolnego 
i wówczas miało zorganizowane nauczanie indywidualne. Wiedząc, że dziecko będzie 
uczęszczało do Szkoły w roku szkolnym 2016/2017 i następnych podjęta została decyzja 
o zorganizowaniu sali dla klasy I na parterze budynku. Wiązało się to z przeniesieniem 
z parteru pracowni językowej oraz wykonaniu mebli dla potrzeb dzieci. Przygotowano 
również plany przebudowy-rozbudowy budynku szkoły (z montażem windy), ale decyzją 
organu prowadzącego wstrzymano wykonanie zadania. 

(dowód: akta kontroli str. 92-93) 

2.2. W Szkole Podstawowej w Brzączowicach w latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 
i 2016/2017 zatrudnionych było, odpowiednio: 19 nauczycieli (16,10 etatu), 22 nauczycieli 
(18,83 etatu), 19 nauczycieli (18,25 etatu). Zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi 
orzeczenia o kształceniu specjalnym prowadziło w roku szkolnym 2014/2015 – trzech 
nauczycieli12, a w latach 2015/2016 - 2016/2017 – czterech nauczycieli13. 
Zajęcia logopedyczne w roku szkolnym 2014/2015 prowadził logopeda oddelegowany 
z PPP w Dobczycach. W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 zajęcia te prowadził 
zatrudniony na pełny etat w nauczyciel Szkoły14. 
W roku szkolnym 2014/2015 był zatrudniony w Szkole jeden nauczyciel wspomagający dla 
dwóch uczniów z orzeczeniem w kl. IV integracyjnej oraz asystent nauczyciela dla dziecka 
z autyzmem w kl. II.  
W roku szkolnym 2015/2016 zatrudnionych było:  

 dwóch nauczycieli wspomagających: jeden dla dwóch uczniów z orzeczeniem w kl. V, 
a drugi dla dwóch uczniów z orzeczeniem, w tym jeden z autyzmem w klasie I;  

 asystent nauczyciela dla dwóch uczniów z orzeczeniem, w tym jednego 
z niepełnosprawnością sprzężoną – autyzm oraz niepełnosprawnością w stopniu lekkim 
w kl. III. 

                                                      
10 Dzieci korzystające z zajęć świetlicowych są sprawne ruchowo, nie mają żadnych ograniczeń do korzystania ze wszystkich 

urządzeń i pomocy znajdujących się na wyposażeniu szkoły.  
11 Porozumienie zawarte z NZOZ Pielęgniarek i Położnych TROSKA w Dobczycach, na okres od 2.12.2015 r. do 31.08.2020 r. 
12 A.K. ukończone studia pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki; E.M. studia 
nauczanie początkowe, studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i rewalidacji dzieci niepełnosprawnych; M.B. studia 
matematyka i informatyka oraz studia podyplomowe w zakresie edukacji i potrzeb rewalidacyjnych. 
13 A.K. j.w.; M.K. studia pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna i rewalidacja oraz kurs kwalifikacyjny 
z oligofrenopedagogiki; E.M. j.w.; B.Ż. studia licencjackie z tyflopedagogiki i języka polskiego i studia magisterskie 
z oligofrenopedagogiki. 
14 R.L. studia magisterskie i podyplomowe z logopedii. Etat 19 godz. uśredniony (zajęcia z etatu 18 godz. edukacja 
wczesnoszkolna i zajęcia logopedyczne z etatu 25 godz. w roku szkolnym 2015/2016: 5 godz.; 2016/2017: 6 godz.  
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W roku szkolnym 2016/2017 zatrudnionych było trzech nauczycieli wspomagających (jeden 
dla trójki dzieci z orzeczeniami w I kl. integracyjnej; drugi w kl. II dla dwóch uczniów 
z orzeczeniem, w tym dla dziecka z autyzmem, trzeci w kl. VI dla dwóch uczniów 
z orzeczeniem. 
Wszyscy nauczyciele wspomagający byli zatrudnieni na pełny etat nauczycielski. 

(dowód: akta kontroli str. 22-41) 

W przypadku dwóch uczennic z niepełnosprawnością sprzężoną (intelektualną w stopniu 
lekkim i niedosłuchem) uczęszczającym do Szkoły w latach szkolnych 2009/2010 – 
2014/2015, zajęcia rewalidacyjne nie były prowadzone przez surdopedagoga. Realizowały 
one rewalidację indywidualną z nauczycielami posiadającymi kwalifikacje 
z oligofrenopedagogiki, rewalidacji indywidualnej oraz zajęcia z logopedą. W orzeczeniach 
o potrzebie kształcenia specjalnego na II etap edukacyjny, Zespół orzekający PPP zalecił 
zastosowanie wobec uczennic kształcenie specjalne w klasie integracyjnej, bądź 
ogólnodostępnej z równoczesną realizacją zajęć rewalidacyjnych. W orzeczeniach PPP nie 
było wskazania co do pomocy surdopedagoga. Zalecono indywidualizowanie procesu 
dydaktycznego, wydłużenie czasu pracy, stosowanie dodatkowych pytań 
naprowadzających, udział w zajęciach rewalidacyjnych, bazowanie w procesie terapii 
i kształcenia na najlepiej rozwiniętych u dziecka funkcjach, kształcenie nawyków wyrażania 
potrzeb, komunikowania trudności, dostosowanie organizacji sprawdzianu po klasie VI, 
kontynuowanie terapii i opieki logopedycznej. Zalecenia te zostały uwzględnione 
w opracowanych IPET-ach i były realizowane w czasie obydwóch etapów edukacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 143-165) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że również w PPP w Dobczycach nie było zatrudnionego 
surdopedagoga. Specjalista w tym zakresie nie zgłosił się również w tym okresie do Urzędu 
Pracy w Dobczycach. W wyjaśnieniu zaznaczyła, że zajęcia z dzieckiem słabosłyszącym 
mógł i prowadził logopeda, natomiast rewalidację indywidualną oligofrenopedagog. 
Zatrudnienie surdopedagoga nie było – wg treści wyjaśnień – warunkiem koniecznym do 
zorganizowania uczennicom zajęć rewalidacyjnych. Dzięki staraniom Szkoły (wielokrotnym 
rozmowom z matką, wskazaniu specjalistów, pomocy w organizacji wizyt) dzieci otrzymały 
aparaty słuchowe (częściowo sfinansowane przez GOPS w Dobczycach. 
W kontrolowanym okresie w Szkole nie zatrudniano psychologa i pedagoga.  

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 92-94) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że pedagodzy zatrudnieni byli w tym okresie tylko w Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Dobczycach. W sprawie zatrudnienia psychologa i pedagoga, 
dyrektorzy szkół podejmowali rozmowy z organem prowadzącym, ale ze względu na małą 
liczbę uczniów nie wyrażono zgody na ich zatrudnienie. Ustalono, że w sytuacjach 
wymagających wsparcia lub interwencji pedagoga, czy psychologa, szkoły z Gminy 
Dobczyce będą korzystać z pomocy specjalistów zatrudnionych w PPP w Dobczycach. 

(dowód: akta kontroli str. 92-94) 

Odpowiadając na pytanie, jakie starania podjęto w celu zapewnienia opieki pedagoga na 
terenie Szkoły, Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła corocznie organizuje pomoc psychologiczno-
pedagogiczną dla uczniów w oparciu o diagnozy przeprowadzane przez wychowawców klas 
i pozostałych nauczycieli. Szkoła przedstawia ofertę zajęć w formie pism do rodziców i po 
uzyskaniu akceptacji wydaje decyzję o uruchomieniu pomocy dla uczniów. Każdy 
wychowawca prowadzi rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
opracowywany jest harmonogram prac zespołów, a na radzie podsumowującej I semestr 
każdego roku przedstawiana jest analiza zadań z zakresu udzielonej pomocy i nanoszone 
ewentualne poprawki. Ponadto z uwagi na brak zatrudnionego pedagoga, Szkoła 
współpracuje z PPP w Dobczycach w miarę potrzeb w zakresie, m.in. konsultacji nauczycieli 
celem dostosowania działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno-
pedagogicznej dziecka. W ramach tej współpracy, w roku szkolnym 2014/2015, PPP 
oddelegowała do Szkoły logopedę z poradni. Logopeda ten współpracował również 
z zespołem opracowującym IPET-y w zakresie form i czasu trwania planowanych zajęć 
logopedycznych. 
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W pracach Zespołu opracowującego IPET, wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania 
ucznia nie uczestniczyli przedstawiciele PPP (psycholog, pedagog). 

(dowód: akta kontroli str. 143-160, 243-247) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że do opracowania IPET oraz wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia nie zapraszano przedstawicieli PPP (pedagoga, psychologa) 
z uwagi na możliwość konsultowania na bieżąco ze specjalistami z Poradni dostosowania 
działań edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka oraz 
posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli specjalistów, w tym m.in.: 
oligofrenopedagogów oraz absolwenta pedagogiki specjalnej o specjalności „Terapia 
pedagogiczna i rewalidacja indywidualna”.  

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalne z uczniami posiadającymi orzeczenia o kształceniu 
specjalnym posiadali kwalifikacje określone w § 2-4 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli15.  

(dowód: akta kontroli str. 36-41, 243-247) 

2.3. Obsługę finansowo-księgową Szkoły prowadził Zakład Obsługi Budżetowej Jednostek 
Organizacyjnych w Dobczycach (Zakład). Kierownik Zakładu opracował i przedłożył 
dyrektorom szkół z terenu Gminy Dobczyce metodę wyliczania wydatków na zadania 
związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Według treści 
instrukcji, sposób wyliczenia wydatków w rozdziałach 80149 i 80150 ustalono następująco:  

 w pełnej wysokości – wynagrodzenia wraz z pochodnymi: nauczycieli wspomagających, 
specjalistów, nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualne oraz pracowników obsługi 
przypisanych do dzieci, dla których stosuje się specjalną organizację nauki i metod 
pracy; 

 proporcjonalnie do udziału dzieci dla których stosuje się specjalną organizację nauki 
i metod pracy, w ogólnej liczbie dzieci w klasie – wynagrodzenia nauczycieli 
prowadzących zajęcia w klasie oraz pracowników obsługi przypisanych do dzieci; 

 proporcjonalnie do udziału dzieci dla których stosuje się specjalną organizację nauki 
i metod pracy, w ogólnej liczbie dzieci w placówce – wynagrodzenia pedagogów, 
bibliotekarzy, logopedów, psychologów, dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników 
obsługi i administracji; 

 proporcjonalnie do udziału dzieci dla których stosuje się specjalną organizację nauki 
i metod pracy, w ogólnej liczbie dzieci w przypadku wydatków rzeczowych bieżących 
(do wyliczenia przyjmuje się aktualny stan liczby dzieci). 

Plan finansowy Szkoły – wg informacji udzielonej przez Burmistrza Gminy i Miasta 
Dobczyce – był przygotowywany na podstawie aktualnego na dany rok arkusza 
organizacyjnego. Natomiast plan finansowy na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod był przygotowywany w oparciu o dane ze sprawozdania 
SIO – stan na 30 września danego roku. Jeżeli w trakcie roku kalendarzowego liczba dzieci 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ulegnie zwiększeniu, 
a w planie finansowym nie ma wystarczających środków, organ prowadzący zabezpiecza je 
w niezbędnej wysokości (przeniesienia z innych placówek lub ze środków własnych Gminy). 
Natomiast jeżeli w trakcie roku szkolnego liczba tych dzieci ulegnie zmniejszeniu, środki 
mogą być przeniesione do innej placówki, jeżeli jest taka potrzeba. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że corocznie, sporządzając arkusz organizacyjny bierze pod 
uwagę: liczbę i rodzaj orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, jakie są przedkładane 
przez rodziców/opiekunów uczniów, dostosowuje orzeczenia do wag obowiązujących 
w danym roku, dokonuje analizy zatrudnienia nauczycieli przedmiotowych i wspomagających 
i analizy przygotowania specjalistycznego nauczycieli (zaplanowanie form doskonalenia 
zawodowego), uzgadnia warunki prowadzenia zajęć indywidualnych i rewalidacyjnych 
z organem prowadzącym (godziny przydzielone na zajęcia). Następnie wraz z organem 
prowadzącym sporządza zestawienie kosztów. W miarę potrzeb dokonuje również 

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r., poz. 1264. 
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przeniesienia środków finansowych między paragrafami realizując bieżące zapotrzebowanie 
na przygotowanie i prowadzenie zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 58-77, 82-84) 

Gminie i Miastu Dobczyce na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy: na 2015 r. naliczono kwotę 1 461,5 tys. zł (zrealizowano 1 597,4 tys. zł, 
w tym 44,5 tys. zł stanowiła dotacja podręcznikowa i z rezerwy oświatowej) i 1 552,2 tys. zł 
w 2016 r. (zrealizowano 1 754,6 tys. zł, w tym 39,4 tys. zł stanowiła dotacja podręcznikowa 
i z rezerwy oświatowej).  
Szkole w Brzączowicach na realizację wydatków związanych z kształceniem specjalnym 
w rozdziale 80150 przekazano środki przysługującej subwencji w wysokości: 

 213,9 tys. zł w 2015 r., z czego wykorzystano 133,9 tys. zł. (w tym 59 tys. zł w ramach 
procentowego odpisu a 74,9 tys. zł stanowiła kwota w 100% wydatkowana w związku 
z organizacją kształcenia specjalnego uczniów). Niewykorzystana kwota przysługującej 
Szkole subwencji na 2015 r. wyniosła 80 tys. zł. 

 183,1 tys. zł w 2016 r. Szkoła zrealizowała wydatki powyżej naliczonej subwencji 
w kwocie 4,1 tys. zł. Wydatkowano 187,2 tys. zł. (w tym 112,8 tys. zł w ramach 
procentowego odpisu a 74,4 tys. zł stanowiła kwota w 100% wydatkowana w związku 
z organizacją kształcenia specjalnego uczniów). 

 (dowód: akta kontroli str. 58-81) 

Odnośnie do wykorzystania przez Szkołę niższej kwoty w roku 2015 na zadania związane 
ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy, niż otrzymana na ten cel kwota 
subwencji oświatowej, Kierownik Zakładu poinformował, że kwota 213,9 tys. zł została 
przydzielona na podstawie sprawozdania SIO wg stanu na 30 września 2014 r. Zgodnie 
z metryczką oświatową przeznaczona była na pięciu uczniów (w tym trzech uczniów 
z wagami P7), natomiast od czerwca do końca roku 2015 w Szkole było sześciu uczniów 
z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. W Szkole, do 31 sierpnia 2015 r. funkcjonował 
jeden oddział integracyjny. Natomiast od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. nie było 
takiego oddziału. Cały rok był zatrudniony nauczyciel wspomagający oraz jeden asystent 
nauczyciela. Szkoła zapewniła – wg treści informacji - wszystkim uczniom, którzy wymagali 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy niezbędną liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych. 
Główną przyczyną niewykorzystania ww. kwoty wynikającej z metryczki oświatowej było 
błędne ujęcie wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego (odpisywano 2/13 jego 
wynagrodzenia a nie 100% (różnica ok. 50 tys. zł.). Drugim ważnym powodem było to, 
iż trojgu z pięciorga dzieci, na które naliczono subwencję przypisano najwyższą wagę 
(50,3 tys. zł/dziecko), natomiast Szkoła ponosiła koszty związane głównie z rewalidacją. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w 2015 r. dwie uczennice posiadające orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego (z niepełnosprawnością sprzężoną Waga P7) miały przyznane 
i realizowały zajęcia rewalidacyjne w liczbie 2 godz./tyg. – płatne z budżetu Szkoły, 
natomiast przyznane zajęcia logopedyczne nie obciążały do czerwca 2015 r. budżetu 
Szkoły, ponieważ były prowadzone przez logopedę oddelegowanego przez PPP. 
Trzeci uczeń z wagą P7 miał przyznaną i realizowaną rewalidację w wymiarze 2 godz./tyg., 
natomiast przyznane zajęcia logopedyczne również do czerwca 2015 r. nie obciążały 
budżetu Szkoły ponieważ były prowadzone przez ww. logopedę. Ponadto uczeń ten miał 
wsparcie asystenta nauczyciela zatrudnionego przez Szkołę z Urzędu Pracy (pracownik ten 
również nie obciążał budżetu szkoły).  

(dowód: akta kontroli str. 85, 92-94) 

Dane o liczbie uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły oraz stopniu 
i rodzaju ich niepełnosprawności uczęszczających do Szkoły, wykazane w SIO 
w kontrolowanym okresie, były zgodne z dokumentami źródłowymi. 

(dowód: akta kontroli str. 17-18) 
 

W latach 2014 – 2017 Szkoła pozyskiwała dodatkowe środki z projektów zewnętrznych, m.in.: 

 „Mosty do wiedzy dla uczniów i uczennic z Gminy Dobczyc”. Sfinansowano zakup 
pomocy dydaktycznych za 97,4 tys. zł oraz prowadzenie dziewięciu rodzajów zajęć 
edukacyjnych (wyrównawcze z j. polskiego, dodatkowe z przyrody, teatralne, dodatkowe 
z matematyki i informatyki, a sportowe, z gimnastyki korekcyjnej i zajęcia taneczne); 
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 „Narodowy program rozwoju czytelnictwa – wsparcie finansowe zakupu książek do 
szkolnej biblioteki” - 5 tys. zł; 

 „Edukacja włączająca”– zakup pomocy dydaktycznych za 9 tys. zł (2015/2016); 

 Mały Mistrz – zakup pomocy dydaktycznych do zajęć sportowych i gimnastyki 
korekcyjnej oraz wynagrodzenie nauczyciela tych zajęć za 1,5 tys. zł (2015/2016); 

 Projekt edukacyjny „Znam, rozumiem, chronię – uczniowie szkoły dbają o środowisko” 
za 27,3 tys. zł sfinansowano zajęcia, zakup pomocy dydaktycznych oraz wycieczki; 

 Projekt „Już pływam” za 4,5 tys. zł, 

 Pomoc psychologiczno–pedagogiczna za 2,5 tys. zł. 
 (dowód: akta kontroli str. 82-84) 

2.4. W Szkole obowiązywała Polityka bezpieczeństwa, Regulamin ochrony danych 
osobowych oraz Instrukcja zarządzania systemem informatycznym wprowadzone we 
wrześniu 2013 r. Wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz złożyli oświadczenia o zapoznaniu się: z przepisami prawa dotyczącymi 
ochrony danych, z wewnętrzną instrukcją określającą sposób zarządzania systemem 
informatycznym i ręcznym, służącym przetwarzaniu danych osobowych i instrukcją 
postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 49-57) 

Dokumentacja uczniów objętych kształceniem specjalnym przechowywana była w sejfie 
znajdującym się w sekretariacie Szkoły. Dostęp do sejfu (wg oświadczenia Dyrektor Szkoły) 
posiadały dwie upoważnione osoby.  
W styczniu 2014 r. Szkoła zawarła Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania 
danych osobowych z Zakładem Obsługi Budżetowej Jednostek Organizacyjnych Gminy 
Dobczyce.  

(dowód: akta kontroli str. 55-57, 252) 

NIK zwraca uwagę, iż dla osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zapewnieniu najbardziej 
efektywnego wsparcia dla uczniów z określonymi niepełnosprawnościami, przy organizacji 
i ocenie wsparcia należało zapewnić również pomoc specjalistów psychologa/pedagoga, 
w sytuacji braku zatrudnienia takich specjalistów w Szkole. Podstawa takiej współpracy 
wynika m.in. z § 6 ust. 8 i 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.  

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

3. Realizacja działań wsparcia kształcenia specjalnego 
 
3.1. Zaplanowane zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne oraz zajęcia z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (socjoterapia16, teatralne17) oraz zajęcia wyrównawcze 
realizowano zgodnie z IPET i zaleceniami orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.  
Kontrola dokumentacji siedmiu uczniów odjętych kształceniem specjalnym wykazała, że dla 
wszystkich uczniów w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 realizowano zaplanowane 
zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne w wymiarze dwóch godz. tyg. po 60 min. W roku 
szkolnym 2014/2015 realizowano zajęcia rewalidacyjne w wymiarze dwóch godzin 
tygodniowo po 45 min.  

(dowód: akta kontroli str. 87-91, 166-217) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że „zajęcia rewalidacyjne z dziećmi wymagającymi specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy zostały zorganizowane w roku szkolnym 2014/2015 
w wymiarze 45 min. z uwagi na brak jednoznacznych przepisów w tej kwestii. 
Z rozporządzenia o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wynika, że czas 

                                                      
16 Objętych zostało dwóch uczniów: zajęcia socjoterapeutyczne w 2015/2016: z dziennika zajęć wynika, że miały na celu mi.in. 
budowanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania, nazywanie i rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z emocjami w różnych 
sytuacjach, techniki relaksacyjne i wyciszające, „nie jestem sam, do kogo mogę zwrócić się o pomoc”, nieśmiałość– jak sobie 
z nią radzić, ćwiczenia asertywnego zachowania, bajkoterapia. 
17 Objętych pięciu uczniów w 2016/2017. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

 Ocena cząstkowa 

Opis stanu  
faktycznego 
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trwania zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić 60 min. W znanym mi stanowisku MEN 
z 10 października 2012 r. zawarto stwierdzenie, że zajęcia rewalidacyjne nie należą do 
zajęć udzielanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. A więc, w moim 
rozumieniu, wyznacznik § 14 ust. 1 rozporządzenia o organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej18, że czas trwania zajęć specjalistycznych trwa 60 min. nie ma zastosowania. 
Decyzja o takim wymiarze godzin rewalidacji została podjęta z uwagi na różne interpretacje 
tej kwestii w środowisku nauczycielskim. W następnych latach tj. 2015/2016 i 2016/2017 
zajęcia rewalidacyjne zostały zaplanowane (i były realizowane) w wymiarze 60 min. 
Ponieważ zgodnie z przepisem § 6 rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów 
szkoły podstawowej publicznej19, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 min. uznaliśmy, że zajęcia 
rewalidacyjne będą trwały 60 min”. 

(dowód: akta kontroli str. 243-246 ) 

 
Zapisy w dziennikach zajęć rewalidacyjnych świadczyły, że nie służyły one uzupełnianiu 
braku w wiadomościach. Zagadnienia poruszane na nich były zgodne z indywidualnym 
planem rewalidacji na dany rok szkolny. Realizacja zajęć specjalistycznych zapewniała 
higienę pracy ucznia. 

(dowód: akta kontroli str. 218-220, 221-233)  

W wyniku badania realizacji godzin zajęć rewalidacyjnych w przypadku dwóch uczniów, 
którzy w kontrolowanym okresie ukończyli etap edukacyjny ustalono, że wymiar 
zrealizowanych zajęć podczas etapu edukacyjnego przekroczył minimalny wymiar godzin 
wymagany w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 
lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych20. 

(dowód: akta kontroli str. 91) 

3.2. Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne opracowywali dla każdego dziecka 
indywidualny plan zajęć rewalidacyjnych na dany rok szkolny21. Zagadnienia poruszane na 
zajęciach były zgodne z ww. indywidualnym planem np.: 

 W przypadku uczniów z autyzmem: realizowano wyznaczone cele terapeutyczne: m.in. 
usprawnienie motoryki małej, utrzymanie i wzmacnianie pozytywnego kontaktu 
emocjonalnego, kształtowanie umiejętności porozumiewania się z otoczeniem, 
rozwijanie umiejętności społecznych, usprawnianie umiejętności koncentracji uwagi, 
rozwijanie zainteresowań dziecka; 

 Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim: realizowano 
wyznaczone cele terapeutyczne takie np. jak: nazywanie emocji, kształtowanie 
umiejętności asertywnych i budowanie empatii, budowanie poczucia własnej wartości 
oraz cele edukacyjne: rozwijanie umiejętności wypowiedzi ustnych i pisemnych, 
korzystanie ze słowników i innych źródeł, ćwiczenia logicznego myślenia i wyciągania 
wniosków, doskonalenie umiejętności praktycznych (posługiwanie się kalendarzem, 
odczytywanie mapy, obliczeń pieniężnych, ćwiczenia małej i dużej motoryki; 

 Dla uczniów z afazją22:  
 w jednym przypadku w orzeczeniu zalecono intensywną terapię logopedyczną 

ze zwróceniem szczególnej uwagi na usprawnianie narządów artykulacyjnych. 
W IPET wskazano na potrzebę objęcia dziecka logoterapią indywidualną (2 godz. 
tyg.) oraz zajęciami wyrównawczymi grupowymi. Z dziennika zajęć 
logopedycznych wynika, że uczeń wykonywał m.in. ćwiczenia: oddechowe, 
wyrabiające sprawność mięśnia zwierającego pierścień gardłowy, języka, ust, 
żuchwy, podniebienia miękkiego, artykulacyjne, słuchowe, percepcji wzrokowej, 

                                                      
18 Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć 
specjalistycznych – 60 minut. 
19 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 
od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa  
w § 10 ust. 3. 
20 Dz. U. poz. 204, ze zm. 
21 Zgodny z zaleceniami PPP, wielospecjalistyczną oceną funkcjonowania ucznia oraz IPET. 
22 Nie wymagali nauki alternatywnych metod porozumiewania się. 
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koordynacji wzrokowo-ruchowej i orientacji przestrzennej, wspomagające naukę 
rozumienia wypowiedzi;  

 w drugim przypadku w orzeczeniu zalecono w ramach rewalidacji intensywne 
rozwijanie sprawności werbalnej, wzbogacanie zasobu słownictwa, umiejętności 
rozumienia języka i logicznego wypowiadania się poprzez m.in. nazywanie rzeczy, 
czynności i określanie ich cech precyzyjnie dobierając słowa, rozwijanie 
umiejętności budowania zdań prostych i złożonych, rozwijanie obniżonych funkcji 
percepcyjnych. W IPET wskazano na potrzebę objęcia ucznia zajęciami 
rewalidacyjnym (2 godz. tyg.), teatralnymi i socjoterapeutycznymi. W wyniku 
obserwacji nauczyciela objęto dziecko od października 2016 r. zajęciami 
logopedycznymi (grupowymi), co znalazło odzwierciedlenie w dokumentacji ucznia. 
Z dziennika zajęć logopedycznych wynika, że uczeń wykonywał m.in.: ćwiczenia 
w schemacie budowy zdań, redagowania wypowiedzi ustnych, utrwalenie 
poznanych liter i prawidłową ich artykulację, głośne czytanie. Z dziennika zajęć 
rewalidacyjnych wynika, że m.in. uczeń wykonywał ćwiczenia: wzbogacające 
zasób słownictwa, umiejętność logicznego wypowiadania się, rozwijał umiejętność 
budowania zdań ze zwróceniem uwagi na prawidłową fleksję wyrazów, z analizy 
i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów. 

W przypadku wszystkich zajęć logopedycznych opracowywano indywidualny dla każdego 
dziecka objętego tymi zajęciami indywidualny program zajęć logopedycznych. Zagadnienia 
poruszane na zajęciach były zgodne z ww. indywidualnym planem. 

(dowód: akta kontroli str. 218-220, 161-165) 

Treści nauczania i przewidywane efekty edukacyjne dostosowane były, zgodnie 
z orzeczeniami PPP o potrzebie kształcenia specjalnego i IPET do indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów (w przypadku dziewięciu uczniów z takimi wskazaniami oznaczone 
podkreśleniem w zmodyfikowanych planach wynikowych).  

(dowód: akta kontroli str. 143-160) 

We wszystkich badanych przypadkach zaplanowano w IPET (zgodnie z orzeczeniem PPP) 
spotkania i informowanie rodziców ucznia w zależności od potrzeb. Rodzice byli 
informowani o postępach, problemach, zasadach pracy lub ustaleniu 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: 

 zasugerowaniu rodzicowi przez nauczyciela wspomagającego zmiany jadłospisu 
dziecka – ograniczenie spożycia cukrów i żywności przetworzonej, oraz zastosowanie 
obuwia ortopedycznego; poinformowanie matki o alternatywnych formach terapii; 
zasugerowaniu zapisania dziecka na dodatkowe zajęcia sportowe23;  

 zapoznaniu rodzica z programem terapii logopedycznej dziecka (udzielenie wskazań do 
pracy w domu) i objęciu dziecka (na wniosek Szkoły, w związku ze śmiercią matki) 
pomocą PPP w Dobczycach; 

 zasugerowaniu matce dostosowania pomieszczeń i sprzętu w domu ucznia do potrzeb 
dziecka poruszającego się na wózku inwalidzkim; 

 informowaniu rodzica o szkoleniach dotyczących autyzmu i udostępnianiu materiałów 
dotyczących bieżących zagadnień oraz literatury (np. bajki terapeutyczne). Wspólne 
z matką opracowanie systemu motywacyjnego dla dziecka; 

 zasugerowanie przez nauczyciela rewalidacji i wychowawcę, zastosowania dla 
uczennicy słabosłyszącej aparatu słuchowego.  

(dowód: akta kontroli str. 143-165) 

W badanej grupie siedmiu uczniów były dwa przypadki uczniów z autyzmem (w tym jeden 
z niepełnosprawnością sprzężoną). W przypadku jednego ucznia z autyzmem zatrudniono 
nauczyciela wspomagającego/oligofrenopedagoga na cały okres edukacyjny (przedszkolny 
i szkolny – w roku szkolnym 2016/2017 uczeń klasy I). W przypadku ucznia 
z niepełnosprawnością sprzężoną (autyzm i niepełnosprawność intelektualna w stopniu 
lekkim) zatrudniono asystenta ucznia oraz oligofrenopedagoga do zajęć rewalidacyjnych 

                                                      
23 Według oświadczenia Dyrektora, dziecko systematycznie od tego czasu uczestniczy w zajęciach UKS Płomień Brzączowice. 
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(w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/201624). W obydwóch przypadkach kwalifikacje tych 
nauczycieli były odpowiednie do realizacji wsparcia. W przypadku uczniów z orzeczonym 
autyzmem spełniono wymóg stałego harmonogramu zajęć, zapewniono warunki sprzyjające 
koncentracji i eliminowaniu czynników zakłócających przebieg pracy.  

(dowód: akta kontroli str. 181-195, 218-220) 

Na próbie badanych siedmiu uczniów stwierdzono, że we wszystkich przypadkach 
planowano współpracę z PPP, w tym: w trzech przypadkach w miarę potrzeb, w trzech 
w zakresie pozyskania logopedy, w jednym w zakresie możliwości konsultowania się ze 
specjalistami25. 
W jednym przypadku planowano współdziałanie z Poradnią dla dzieci z autyzmem 
i zaburzeniami rozwoju w Krakowie. Współpracę z PPP i poradniami specjalistycznymi 
planowano i realizowano w zakresie konsultacji nauczycieli celem dostosowania działań 
edukacyjnych do aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka. W przypadku 
planowania współpracy w zakresie prowadzenia zajęć logopedycznych, PPP w Dobczycach 
oddelegowała do Szkoły logopedę zatrudnionego w Poradni (w roku szkolnym 2014/2015).  

(dowód: akta kontroli str. 166-220) 

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

(dowód: akta kontroli str. 248-262, 221-233) 

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.  

(dowód: akta kontroli str. 110-118) 
 
NIK ocenia pozytywnie realizację zaplanowanych działań w zakresie wsparcia kształcenia 
specjalnego.  
 

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

 
4.1. W roku szkolnym 2015/2016 Zespoły opracowujące IPET dwukrotnie dokonały 
okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i jednokrotnie po 
pierwszym półroczu 2016/201726. Dokonując okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia Zespoły we wszystkich badanych przypadkach 
uwzględniały ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb 
dokonując modyfikacji programu. W roku szkolnym 2014/2015 ocena taka była sporządzana 
raz w roku. Oceniano między innymi poczynione postępy pod kątem ich poziomu, 
adekwatności udzielanych form wsparcia i zastosowanych metod. Zapisywano zalecenia do 
dalszej pracy. Ocena efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w każdym przypadku polegała na ocenie efektywności działań w zakresie funkcjonowania 
ucznia w odniesieniu do wstępnej diagnozy jego funkcjonowania oraz ocenie działań 
dydaktyczno-wyrównawczych poprzez weryfikację opanowania wiadomości i umiejętności 
wynikające z IPET i programu nauczania.  
W przypadku 10 uczniów, po przeprowadzeniu okresowej wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia Zespół zalecał kontynuację działań przewidzianych w IPET. 
W jednym przypadku od września 2015 r. nastąpiła modyfikacja IPET w zakresie 

                                                      
24 W roku szkolnym 2015/2016 uczeń klasy III. Uczeń przeniesiony na rok szkolny 2016/2017 do innej placówki. 
25 Dla ucznia z autyzmem. 
26 Po zakończeniu każdego semestru. 
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zakończenia terapii manualnej (wg oświadczenia Dyrektor Szkoły uczeń realizował te 
zajęcia poza Szkołą) i zajęć czytelniczych. Natomiast dziecko w roku szkolnym 2015/2016 
zostało objęte zajęciami socjoterapeutycznymi. W wyniku okresowej oceny funkcjonowania 
tego ucznia dokonanej w marcu 2016 r. Zespół wnioskował o wydłużenie etapu 
edukacyjnego. W grudniu 2015 r. uczeń został ponownie przebadany przez PPP 
w Skawinie (badanie wykazało regres w stosunku do poprzedniego badania - stwierdzono 
niepełnosprawność sprzężoną)27. W drugim przypadku, w roku szkolnym 2016/2017 
nastąpiła modyfikacja IPET w zakresie zrezygnowania w stosunku do ucznia z zajęć 
wyrównawczych (uczeń poczynił znaczne postępy, jest dzieckiem bardzo zdolnym). 
W wyniku badania dokumentacji szkoły dotyczącej lat 2014 –2017 (do 30 kwietnia) 
stwierdzono, iż w okresie tym nie wypłynęły od rodziców żadne skargi dotyczące kształcenia 
specjalnego w zakresie proponowanych form pomocy. Nie przeprowadzano badania 
satysfakcji rodziców uczniów ani nauczycieli w zakresie proponowanych form pomocy dla 
uczniów z niepełnosprawnością. 

(dowód: akta kontroli str. 143-165, 161-165) 

W kontrolowanym okresie z wydłużenia etapu edukacyjnego korzystało dwóch uczniów 
(po jednym uczniu w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016). W obydwóch przypadkach 
Zespół obejmujący pomocą psychologiczno-pedagogiczną zwrócił się do Rady 
Pedagogicznej o podjęcie uchwał przedkładając wnioski o wydłużenie wraz z opinią 
o funkcjonowaniu uczniów. W obydwóch przypadkach opinie te były spójne z wnioskami 
wynikającymi z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania tych uczniów. 
Jednego z tych uczniów rodzic przeniósł a do innej placówki (2015/2016). Dyrektor Szkoły 
wyjaśniła, że była to decyzja matki, która argumentowała ją tym, że dziecko nauczy się tam 
niezbędnych umiejętności. Uczniowi wydłużono I etap edukacyjny za zgodą matki 
i pozostawiono w klasie III. W wakacje matka podjęła decyzję o zmianie szkoły na placówkę 
Montesori (kolejna zmiana placówki). Zmiany placówek dotyczyły również przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 143-165) 

4.2. Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/15, 2015/16 i 2016/17 uchwalono 
na posiedzeniach rad pedagogicznych: odpowiednio, 15 września 2014 r., 15 września 
2015 r. oraz 12 września 2016 r. Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru 
z przedstawiono na posiedzeniach rad pedagogicznych Szkoły dwukrotnie w ciągu każdego 
roku szkolnego: 2 marca i 2 lipca 2015 r. oraz 2 lutego i 29 czerwca 2016 r., a za I semestr 
roku szkolnego 2016/17 – 16 lutego 2017 r.  
W planach tych ujęto zagadnienia z zakresu organizacji kształcenia specjalnego. Zgodnie 
z planami nadzoru dokonywane były następujące kontrole i obserwacje zajęć:  

 rok szkolny 2014/2015: kontrola prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym 
liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonano kontroli dokumentacji: dzienników zajęć, 
IPET, opinii, orzeczeń, zaświadczeń specjalistycznych, zgód rodziców. Analizowano 
m.in. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach. Wyniki tych kontroli wykazały, 
że uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną posiadali wymaganą 
i prawidłowo sporządzaną dokumentację, rodzice wyrazili zgodę na udział w zajęciach, 
uczniowie objęci kształceniem specjalnym uczestniczyli w zajęciach rewalidacyjnych. 
Przeprowadzone zostały trzy (na trzy zaplanowane) obserwacje zajęć rewalidacyjnych. 
W wyniku obserwacji zajęć stwierdzono, że nauczyciele rzetelnie przygotowują się do 
zajęć, starając się je tak planować, aby przynosiły maksymalne efekty w pracy 
z uczniem. W Szkole przeprowadzono ewaluację wewnętrzną, w wyniku której 
sformułowano następujące wnioski: nauczyciele systematycznie diagnozują osiągnięcia 
uczniów poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi, ze szczególnym 
uwzględnieniem tych, które pobudzają aktywność uczniów; nauczyciele analizują 
postępy uczniów i stopień nabywania wiadomości i umiejętności oraz informują o tym 
rodziców w czasie różnych form kontaktu;  

 rok szkolny 2015/2016: kontrola prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej 
przez nauczycieli, zgodności z przepisami prawa organizacji świetlicy szkolnej, 
zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole, przestrzeganie praw 

                                                      
27 Autyzm z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (w poprzednim orzeczeniu autyzm). 
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dziecka, podstawy programowe, dostosowanie programu nauczania do poziomu 
oddziału i klasy, uwzględnienie w planach dydaktycznych podstawy programowej oraz 
kształtowanych umiejętności, przekazywanie rodzicom informacji na temat wyników oraz 
wdrażanych wniosków z analiz. Wyniki tych kontroli wykazały, że wszystkie plany 
dydaktyczne oraz programy nauczania uwzględniają podstawę programową, 
nauczyciele w czasie obserwacji oceniali uczniów zgodnie z przyjętymi zasadami, 
nauczyciele przekazywali rodzicom informacje na temat wyników egzaminów 
i indywidualnych postępach uczniów. W zakresie kontroli dokumentacji stwierdzono, że 
jest ona prowadzona poprawnie a ewentualne braki uzupełniane są na bieżąco. 
Przeprowadzone zostały dwie (na dwie zaplanowane) obserwacje zajęć 
rewalidacyjnych. W wyniku obserwacji zajęć stwierdzono m.in., że nauczyciele rzetelnie 
przygotowują się do zajęć, starając się je tak planować, aby przynosiły maksymalne 
efekty w pracy z uczniem.  
W Szkole przeprowadzona została ewaluacja wewnętrzna (wymaganie VI Przedszkole 
i szkoła wspomaga rozwój dzieci i uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, 
w tym zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Dokonano analizy 
dokumentacji, w tym m.in.: diagnoz gotowości szkolnej, opinii i orzeczeń PPP, decyzji 
dyrektora, IPET, dzienników zajęć dodatkowych, arkuszy obserwacji zajęć, diagnozy na 
wejściu i wyjściu. Z raportu z ewaluacji wynika m.in., że wdrożone formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej przyczyniają się do rozwoju i poprawy wyników w nauce, 
Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów oraz 
sytuację społeczną ucznia, Szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania 
i uzdolnienia oraz specjalistyczne dla uczniów wymagających wsparcia, uczniowie 
i rodzice uważają, że wsparcie otrzymane w szkole odpowiada ich potrzebom; 

 rok szkolny 2016/2017: kontrola prawidłowości pracy świetlicy szkolnej (liczba uczniów, 
zgodność zapisów tematyki zajęć z planem pracy, dokumentacja czasu pobytu dziecka 
w świetlicy, apteczki pierwszej pomocy), kontrola terminowości i zgodności z przepisami 
prawa prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, kontrola klasowych programów 
wychowawczych, kontrola realizacji podstawy programowej, realizacji zajęć 
dodatkowych dla uczniów. Wyniki tych kontroli wykazały m.in., że: prawidłowo 
zrealizowano program z poszczególnych przedmiotów; koncepcja pracy Szkoły jest 
ukierunkowana na rozwój uczniów zdolnych oraz uczniów z problemami; nauczyciele 
odnoszą się w codziennej pracy z uczniami do elementów podstawy programowej; 
nauczyciele zawierają analizy postępów uczniów w indywidualnych sprawozdaniach; 
większość nauczycieli i uczniów współpracuje w procesie uczenia się, nauczyciele 
rozpoznają potrzeby edukacyjne uczniów; szkoła organizuje warunki do wyrównywania 
braków i zaległości; wychowawcy analizują na bieżąco trudności wychowawcze. 
W każdym przypadku, po konsultacji z rodzicami, stosowane są odpowiednie środki 
zaradcze w zależności od problemu i możliwości wychowawczych rodziny; 
wychowawczy rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie opieki, współpracują 
z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc społeczną, takimi jak: PPP, GOPS. 

W roku szkolnym 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło w Szkole 
ewaluację całościową. Z raportu z ewaluacji wynika, że Szkoła we wszystkich 12 badanych 
obszarach osiągnęła poziom wysoki, w tym również w obszarze Szkoła lub placówka 
wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. W Szkole 
rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz 
sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 
wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie 
dla rozpoznanych potrzeb ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane 
w Szkole odpowiada ich potrzebom. 

 (dowód: akta kontroli str. 130-142) 

Dyrektor Szkoły w ramach realizacji nadzoru wspomagał nauczycieli realizujących zajęcia 
w zakresie kształcenia specjalnego. Nauczyciele ci w kontrolowanym okresie brali udział 
m.in. w następujących kursach, szkoleniach: 



 

17 

 w roku szkolnym 2014/2015: podstawy języka migowego, radzenie sobie z uczniem 
prowokującym, gry i zabawy dla nieuważnych – trening koncentracji, sztuka motywacji 
w szkole, zabawy z grafiką i nie tylko, świat rysowanych liter i wyrazów. Jeden 
z nauczycieli podjął studia podyplomowe z logopedii (dofinansowane przez Szkołę); 

 w roku szkolnym 2015/2016: dyskalkulia, pokonywanie trudności w uczeniu się 
matematyki, budowanie strategii przeciwdziałania przemocy, praca z dzieckiem 
wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej, jak wzmacniać poczucie własnej 
wartości dziecka, wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem, 
rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami logopedycznymi; 

 w roku szkolnym 2016/2017: wokół oceniania, kompetencje personalno-społeczne 
uczniów i nauczycieli, zaburzenia rozwoju językowego i społecznego dzieci, kod 
zachowania czyli jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania uczniów, 
przetrwałe odruchy neurologiczne czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka, 
praca z dzieckiem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej, diagnoza edukacyjna, nauka 
programowania w klasach I-III. 

(dowód: akta kontroli str. 119-129) 

4.3. Odnośnie do uzyskiwania pomocy w zakresie ewaluacji i modyfikacji wsparcia 
kształcenia specjalnego oraz wspomagania uczniów i rodziców udzielanej przez inne 
instytucje, Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że Szkoła współpracuje z PPP w Dobczycach 
realizując zalecenia w zakresie kształcenia specjalnego zawarte. Szkoła korzysta również 
ze wsparcia pracowników PPP w zakresie prowadzenia spotkań z rodzicami (2014 r.), 
szkoleń rady pedagogicznej np. Radzenie sobie z uczniem prowokującym w szkole 
(2014/2015) oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniami np. zajęcia integracyjne, 
tolerancja, nowy uczeń w klasie (2016/2017) i prowadzenia zajęć logopedycznych 
(2014/2015). Nauczyciele (zwłaszcza prowadzący zajęcia rewalidacyjne) korzystają 
z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach, Biblioteki Miejskiej w Dobczycach oraz 
zasobów PPP. Szkoła korzysta z ofert szkoleniowych placówek doskonalenia nauczycieli 
np. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Szkoła współpracuje 
ponadto ze Staropolską Szkołą Wyższą z Kielc – Filia w Myślenicach – w zakresie 
organizowania praktyk studenckich, głównie z kierunków edukacji wczesnoszkolnej 
z terapią pedagogiczną lub logopedią. 

(dowód: akta kontroli str. 128-129, 243-245) 

4.4. Nauczyciele, którzy w latach szkolnych 2014/15–2016/17 prowadzili najwięcej zajęć 
rewalidacyjnych i specjalistycznych z uczniami wymagającymi kształcenia specjalnego 
wyjaśnili, iż ich zdaniem działania Szkoły wobec dzieci z orzeczeniami pozwalają uzyskać 
zakładane rezultaty. Uczniowie ci uczestniczą w zajęciach z uczniami pełnosprawnymi, 
w czasie których wykonują zadania dostosowane do ich możliwości zgodnie z podstawą 
programową. Tworzone arkusze wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i IPET 
oraz ich ewaluacja pozwala na przyjęcie wspólnych kierunków pracy z dzieckiem. Wymiana 
doświadczeń grona pedagogicznego, bardzo dobra współpraca nauczycieli 
z poszczególnych etapów edukacji pozwala Szkole na osiąganie zamierzonych efektów. 
Bardzo dużym atutem jest wykształcona kadra nauczycieli specjalistów, co umożliwia 
objęcie specjalistyczną pomocą każdego dziecka wymagającego wsparcia. 
Czynniki utrudniające właściwą realizację zaleceń w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej to przede wszystkim – wg treści wyjaśnień – brak 
psychologa i pedagoga, częsta absencja dzieci wynikająca z problemów zdrowotnych 
(wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom zajęcia specjalistyczne są odpracowywane 
w terminie ustalonym z rodzicami), brak windy. 
Odnośnie do wpływu prowadzenia zajęć lekcyjnych, w których uczestniczą (obok uczniów 
pełnosprawnych) uczniowie z niepełnosprawnościami, nauczyciele wyjaśnili, 
że prowadzenie zajęć z takim składem uczniowskim wiąże się z uzyskaniem dodatku 
motywacyjnego oraz możliwością otrzymania nagrody Dyrektora, czy Burmistrza. 
Odnośnie do zagrożeń realizacji edukacji włączającej, wszyscy nauczyciele wskazali 
decyzję organu prowadzącego zorganizowania od września 2017 r. klas integracyjnych 
tylko w wyznaczonej przez Gminę placówce (uczniowie zdaniem nauczycieli, zostaną 
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wyizolowani z lokalnej społeczności, będą mieli ograniczone kontakty z rówieśnikami, 
co utrudni organizację życia codziennego rodzin dzieci ze względu na dojazdy). 
Pozytywne aspekty edukacji włączającej, to przede wszystkim – wg treści – wyjaśnień: 

 możliwość realizacji indywidualnych potrzeb dzieci z trudnościami dzięki wsparciu 
nauczyciela wspomagającego i współpracy nauczycieli, 

 integracja dzieci z rówieśnikami pełnosprawnymi, 

 rozwój empatii i uwrażliwienie podopiecznych i ich rodziców na potrzeby innych, 

 budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, zapewnienie warunków 
do osiągania sukcesów, poczucia akceptacji i samorealizacji, 

 przygotowanie do życia w społeczeństwie, 

 zapewnienie wszechstronnej opieki w mało licznych klasach. 
Zdaniem pytanych nauczycieli, najważniejsze działania jakie należy podjąć w celu poprawy 
edukacji włączającej, to: utrzymanie prawa rodzica do decyzji w sprawie wyboru placówki, 
stworzenie możliwości zapewnienia edukacji w szkole położonej jak najbliżej miejsca 
zamieszkania, zwiększenie liczby godzin na zajęcia integrujące w klasach IV-VIII, w których 
funkcjonują dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze względu na trudności rozwojowe związane 
z dostrzeganiem inności (szczególnie w trudnym okresie dojrzewania), zatrudnienie 
psychologa, wdrożenie przez Gminę projektu rozbudowy Szkoły (zgodnie z potrzebami 
placówki). 

(dowód: akta kontroli str. 234-242) 

Odnośnie do poruszanej w wyjaśnieniach nauczycieli decyzji organu prowadzącego 
dotyczącej zorganizowania klas integracyjnych tylko w wyznaczonej przez Gminę placówce, 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że została o tej decyzji poinformowana na sesji Rady Gminy 
i Miasta Dobczyce oraz droga mailową. W szkole, od września 2017 r. nie będzie klas 
integracyjnych, natomiast z chwilą zwrócenia się przez rodzica z wnioskiem o przyjęcie 
dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, Szkoła nadal będzie miała 
możliwość przyjęcia takiego ucznia (jeżeli będzie posiadała odpowiednich specjalistów) 

(dowód: akta kontroli str. 243-245) 
 
NIK ocenia pozytywnie nadzór, monitorowanie oraz ewaluację procesu wsparcia kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
 

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 Kontroli28 
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 przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub 
zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

W związku z niesformułowaniem wniosków pokontrolnych Najwyższa Izba Kontroli nie 
oczekuje odpowiedzi na niniejsze wystąpienie pokontrolne. 
 
Kraków, 13 czerwca 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Barbara Guga 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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