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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 Mariusz Pindral, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/67/2017 z 31 marca 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka  
kontrolowana 

Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej, ul. Rynek 17A, 32-820 Szczurowa 
(Przedszkole lub Jednostka) 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Marta Głąb, Dyrektor Komunalnego Przedszkola Publicznego w Szczurowej (Dyrektor) 
(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działania Komunalnego Przedszkola 
Publicznego w Szczurowej w zakresie wspierania kształcenia specjalnego dzieci 
z niepełnosprawnościami.  

Statut Przedszkola zawierał wymagane regulacje dotyczące kształcenia dzieci 
z niepełnosprawnością, a w regulaminie rekrutacji uwzględniono pierwszeństwo ich 
przyjęcia do placówki. W Przedszkolu organizowano kształcenie specjalne, na podstawie 
przedkładanych aktualnych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (orzeczenie) 
i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinia). Zajęcia były prowadzone 
w grupach nieprzekraczających 25 dzieci, z wyjątkiem roku szkolnego 2016/2017, gdzie do 
drugiej grupy uczęszczało 26 dzieci, tj. o jedno więcej niż liczba zalecana. Dla każdego 
z dzieci z orzeczeniem opracowano Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 
(IPET), w którym uwzględniono zalecenia zawarte w orzeczeniach i określono stosowne 
elementy programowe wynikające z rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r.3 
i 2015 r.4, oraz dostosowano je do zmian obowiązujących od 1 września 2015 r.  

Realizując zaplanowane działania w zakresie wsparcia kształcenia specjalnego, 
Przedszkole zatrudniało odpowiednią liczbę nauczycieli, w tym specjalistów. Posiadali oni 
kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych 
i współorganizowania procesu kształcenia specjalnego. Dla dzieci z orzeczeniem oraz 
dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu zrealizowano zaplanowane zajęcia 
specjalistyczne w prawidłowym wymiarze godzin. Nauczyciele i specjaliści zatrudnieni 
w Przedszkolu uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych. W ramach 
niezbędnych dostosowań i warunków pracy odpowiednich dla ucznia zapewniono 
odpowiednie pomoce dydaktyczne, sprzęt do zajęć ruchowych, zabawki i pomieszczenie do 

                                                      
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, 
negatywną. 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 414); uchylone z dniem 1 września 2015 r.; zwane 
dalej rozporządzeniem o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. poz. 1113); zwane dalej rozporządzeniem o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
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zajęć indywidualnych. Pomieszczenia Przedszkola dostosowane były dla osób 
z niepełnosprawnością, uczęszczających do Przedszkola.  

Wysokość środków naliczonych dla gminy Szczurowa na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach części oświatowej 
subwencji ogólnej w 2015 r. i 2016 r. wyniosła odpowiednio 429,7 tys. zł i 738,9 tys. zł, 
w tym dla Przedszkola odpowiednio 54,6 tys. zł i 55 tys. zł. Przyznana subwencja została 
w pełni wykorzystana, przy czym w 2016 r. w wysokości znacząco wyższej, tj. wynoszącej 
97,2 tys. zł, co było związane z przesunięciem środków z innego gminnego przedszkola. 

Dokumentacja uczniów objętych kształceniem specjalnym była właściwie chroniona, a dane 
wprowadzone do Systemu Informacji Oświatowej, w latach 2014-2016, były zgodne 
z informacjami wynikającymi z orzeczeń oraz z opinii dotyczących dzieci uczęszczających 
do Przedszkola.  

Stwierdzone w toku kontroli NIK nieprawidłowości dotyczące wskazanych zapisów 
w uregulowaniach wewnętrznych Przedszkola miały charakter formalny i nie wpłynęły 
negatywnie na realizację kontrolowanych zadań. W ocenie NIK, stwierdzone 
nieprawidłowości dotyczące powołania zespołów i komisji w niepełnych składach, nie 
uniemożliwiały wykonania zadań przez te zespoły. Należy jednak wskazać, iż dla 
osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w zapewnieniu efektywnego wsparcia dla uczniów 
z określonymi niepełnosprawnościami, należało zapewnić pracę tych zespołów w składach 
zgodnych z przepisami prawa.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

Statut Przedszkola5 zawierał zasady opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w trakcie 
pobytu w Przedszkolu oraz poza jego terenem, jak również warunki wyposażenie sal oraz 
certyfikację wykorzystywanego sprzętu. Określał zasady udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Ustalał również zasady wczesnego wspomagania 
indywidualnego rozwoju dziecka, wskazywał okres i miejsce zajęć, liczbę godzin (od 4 do 8 
miesięcznie) oraz rodzaj zajęć. W statucie uwzględniono zasady wspomagania rodziny 
w wychowaniu dziecka niepełnosprawnego i przygotowywaniu go do nauki w szkole. 

W statucie uregulowano również kwestie związane z zajęciami dodatkowymi. Dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i z opinią o wczesnym wspomaganiu 
rozwoju uczestniczyły wspólnie z pozostałymi dziećmi w zajęciach dodatkowych, takich jak: 
religia, gimnastyka korekcyjna i język angielski. Ponadto dzieci te uczestniczyły w zajęciach 
wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach.  

(dowód: akta kontroli str. 44-85) 

W regulaminach rekrutacji na lata 2014/2015 – 2016/2017 uwzględniono pierwszeństwo 
przyjęcia dzieci z niepełnosprawnością. W przypadku większej liczby kandydatów 
spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Szczurowa niż liczba wolnych 
miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brano pod uwagę 
m.in. kryterium niepełnosprawności kandydata, rodzica lub rodzeństwa. 

(dowód: akta kontroli str. 88-96) 

Statut i regulaminy rekrutacyjne zaktualizowano zgodnie z przepisami obowiązującymi od 
1 września 2015 r.6, choć w treści statutu występowały niezaktualizowane nazwy 
niepełnosprawności (np. użycie sformułowania upośledzenie). Dyrektor Przedszkola 
wyjaśniła, że przy najbliższej okazji zmiany statutu wprowadzi stosowne nazewnictwo. 

 (dowód: akta kontroli str. 243, 357) 

                                                      
5 Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 2/08/2014/2015 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ws przyjęcia Statutu Przedszkola.  Statut został 
zmieniony uchwałami Nr 4/08/2015/2016 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Nr 2/08/2016/2017 z dnia 29 sierpnia 2016 r. 
6 Zgodnie z rozporządzeniem o kształceniu specjalnym z 2015 r. 
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Na stronie internetowej www.kppszczurowa.szkolnastrona.pl umieszczono: statut 
Przedszkola, regulamin rekrutacji, regulamin organizacji wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka oraz procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W Przedszkolu 
opracowano również wewnętrzne procedury dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 243) 

W latach szkolnych od 2014/2015 do 2016/2017 do Przedszkola przyjęto wszystkie dzieci, 
których rodzice/opiekunowie przedstawili orzeczenie/opinię i inne wymagane dokumenty, 
w tym jedno dziecko spoza obwodu.  W  grudniu 2015 r. jedno z dzieci zostało przeniesione 
przez rodziców do przedszkola specjalnego.  

Zajęcia były prowadzone w grupach7 nieprzekraczających 25 dzieci, z wyjątkiem roku 
szkolnego 2016/2017, gdzie do drugiej grupy liczącej 26 dzieci, uczęszczało dwoje 
z orzeczeniem i z opinią. Aneksem do arkusza organizacyjnego z 5 września 2016 r. organ 
prowadzący zatwierdził zwiększoną liczbę dzieci w grupie. Dyrektor wyjaśniła, że w trakcie 
roku przeniesiono do Przedszkola jedno dziecko, co wymusiło zwiększenie liczebności 
w grupie. Dyrektor podkreśliła, że przez cały okres objęty kontrolą, każde dziecko 
z orzeczeniem miało swojego indywidualnego nauczyciela. W rezultacie w grupie pierwszej 
(z dziećmi młodszymi), gdzie uczęszczało dziecko z orzeczeniem, na zajęciach obecnych 
było dwóch nauczycieli, a w grupie drugiej (z dziećmi starszymi), gdzie uczęszczało dwoje 
dzieci z orzeczeniem na zajęciach obecnych było trzech nauczycieli. Ze względu na warunki 
lokalowe nie było możliwości zorganizowania więcej niż dwóch grup dzieci. Z tego powodu 
w jednej grupie znalazło się więcej niż dwoje dzieci z niepełnosprawnością. 

(dowód: akta kontroli str. 5-7, 241-242) 

W orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci uczęszczających do 
Przedszkola do wyboru rodziców pozostawiono decyzję do jakiego typu przedszkola 
dziecko powinno uczęszczać. 

Przedszkole organizowało kształcenie specjalne dzieci na podstawie aktualnych orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego (trzy orzeczenia) i opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju (trzy opinie). Dwoje dzieci posiadało równocześnie orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego i opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

(dowód: akta kontroli str. 337, 243, 97) 

Dla każdego ucznia objętego kształceniem specjalnym opracowano IPET, który zawierał 
m.in.: diagnozę funkcjonowania dziecka, w tym: diagnozę psychologiczno-pedagogiczną 
i zalecenia według orzeczenia i opinii; charakterystykę dziecka; informację o sytuacji 
rodzinnej; dostosowanie wymagań edukacyjnych; formy i metody pracy; działania 
wspierające rodziców; współdziałanie z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny; wykaz zajęć wynikających z orzeczeń i opinii. 

Przy sporządzaniu IPET zachowano zasady zawarte w § 5 ust. 2 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2010 r. i w § 6 ust. 1 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2015 r. Wszystkie IPET-y opracowano terminowo oraz dostosowano do zmian 
obowiązujących od 1 września 2015 r. IPET-y uzyskały pozytywną opinię psychologa 
z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Do każdego IPET-u dołączona była wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania 
dziecka, wymagana § 6 ust. 4 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r oraz § 5 
ust. 4 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. 

(dowód: akta kontroli str. 8-43,171-200) 

IPET opracowywał Zespół Psychologiczno-Pedagogiczny powołany dla danego dziecka. 
W skład zespołu wchodzili Dyrektor Przedszkola oraz nauczyciele mający indywidualne 
zajęcia z danym dzieckiem. W posiedzeniach Zespołu brali udział wszyscy jego członkowie. 
Dyrektor zawiadamiała pisemnie rodziców o posiedzeniach Zespołu oraz przekazywała 

                                                      
7 W Przedszkolu zorganizowane były dwie grupy dzieci, grupa pierwsza to dzieci młodsze (3-4 lata), grupa druga to dzieci 
starsze (5-6 lat). 

http://www.kppszczurowa.szkolnastrona.pl/
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informacje o przyznanych formach wsparcia. Rodzice dziecka byli zapoznawani się z treścią 
IPET-u.   

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 38, 98-121, 243, 122-123, 244-246) 

Dla każdego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju opracowano indywidualny 
program, który zawierał: informacje o dziecku, diagnozę i zalecenia wg opinii, cele ogólne 
i szczegółowe, formy i metody pracy, rodzaje działań z podziałem na sfery instrumentalną, 
społeczną i emocjonalno-motywacyjną; działania wspierające rodziców, rodzaj i ilość zajęć 
w miesiącu. 

(dowód: akta kontroli str. 15, 24, 39, 171-200, 357-358) 

Indywidualny program w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka opracowywał 
Zespół nauczycieli powołany dla danego dziecka (były to zespoły odrębne od zespołów ds. 
IPET). W skład zespołu wchodzili Dyrektor Przedszkola oraz nauczyciele mający 
indywidualne zajęcia z danym dzieckiem, w tym pedagog i logopeda. W posiedzeniach 
Zespołu brali udział wszyscy jego członkowie. Rodzice byli zawiadamiani o posiedzeniach 
Zespołu i zapoznawani się z treścią indywidualnych programów dla swojego dziecka.  

 (dowód: akta kontroli str. 124-167, 357-358) 

Zakres wsparcia rekomendowany przez Zespoły w IPET był zgodny z zaleceniami 
z orzeczenia oraz przepisami oświatowymi. Dyrektor na podstawie analizy rekomendacji 
zawartych w IPET ustaliła dla każdego ucznia zakres i formy wsparcia. I tak:  
− w roku szkolnym 2016/2017: dla dziecka (A) - zajęcia rewalidacyjne (2 godz. 
tygodniowo), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godz. tygodniowo), zajęcia 
logopedyczne (1 godz. tygodniowo); dla dziecka (B) - zajęcia rewalidacyjne (2 godz. 
tygodniowo), zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godz. tygodniowo), zajęcia ruchowe 
(1 godz. tygodniowo); dla dziecka (C) - zajęcia rewalidacyjne (5 godz. tygodniowo), zajęcia 
korekcyjno-kompensacyjne (1 godz. tygodniowo), zajęcia logopedyczne (1 godz. 
tygodniowo). 
− w roku szkolnym 2014/2015 i 2015/2016: dla dziecka (C) - zajęcia rewalidacyjne (10 
godz. tygodniowo), zajęcia logopedyczne (1 godz. tygodniowo), w roku szkolnym 
2016/2017. 
Dzieci uczestniczyły również w zajęciach z pozostałymi dziećmi w danej grupie. 

Dyrektor wyjaśniła, że rodzaj i liczbę zajęć rewalidacyjnych ustaliła w oparciu o zalecenia 
zawarte w orzeczeniu o kształceniu specjalnym. Liczba przyznanych zajęć rewalidacyjnych 
zależała od zaleceń zawartych w orzeczeniu, rozwoju psychofizycznego dziecka, liczby 
godzin innych zajęć specjalistycznych i ogólnej liczby godzin przebywania dziecka 
w przedszkolu w wymiarze tygodniowym. Przyznaną liczbę godzin rewalidacyjnych Dyrektor 
umieszczała w arkuszu organizacyjnym, a organ prowadzący je zatwierdzał. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 38, 101-102, 357) 

Zakres i formy wsparcia dla dzieci posiadających w oparciu o opinię o wczesnym 
wspomaganiu rozwoju dziecka wyznaczono następująco: 
− dla dziecka (B) w latach szkolnych 2014/2015 – 2015/2016: zajęcia logopedyczne 
(1 godz. tygodniowo), zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka (1 godz. 
tygodniowo); w roku szkolnym 2016/2017: zajęcia logopedyczne (1 godz. tygodniowo) oraz 
zajęcia terapeutyczne (1 godz. tygodniowo), 
− dla dziecka (C) w roku szkolnym 2014/2015: zajęcia logopedyczne (1 godz. 
tygodniowo), zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka (1 godz. tygodniowo); 
w roku szkolnym 2015/2016 zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka (1 godz. 
tygodniowo); w roku szkolnym 2016/2017: zajęcia logopedyczne (1 godz. tygodniowo), 
zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka (1 godz. tygodniowo). 
− dla dziecka D. w latach szkolnym 2014/2015 – 2015/2016: zajęcia logopedyczne 
(1 godz. tygodniowo), zajęcia wspomagające rozwój psychoruchowy dziecka (1 godz. 
tygodniowo), 

W ramach niezbędnych dostosowań i warunków pracy dla ucznia Dyrektor zapewniła 
odpowiednie pomoce dydaktyczne, sprzęt do zajęć ruchowych, zabawki i pomieszczenie do 
zajęć indywidualnych. 

(dowód: akta kontroli str. 130, 142,145,157,160, 162, 168, 203-217) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. W §17 ust. 2 statutu Przedszkola określono, iż w skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 
jeden nauczyciel, przedstawiciel rady rodziców, organu prowadzącego oraz dyrektor 
przedszkola, który jest przewodniczącym komisji. Opisany w ww. paragrafie skład komisji 
był niezgodny z §11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 2 listopada 2015 
r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych 
w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, 
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 
postępowania uzupełniającego8. Stosownie do przywołanego przepisu Dyrektor nie mógł 
wchodzić w skład komisji kwalifikacyjnej.  

Dyrektor wyjaśniła, że jest to uchybienie formalne, gdyż w praktyce Dyrektor nigdy nie 
wchodził w skład komisji kwalifikacyjnej; ponadto zapisy regulaminu organizacyjnego (pkt 3 
– zasady przyjęcia dzieci do przedszkola) wyraźnie wskazywały, że Dyrektor powołuje 
komisję rekrutacyjną i jego przewodniczącego; stosowne zmiany do statutu zostaną 
wprowadzone. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58, 88, 357) 

2. Przy opracowywaniu IPET do Zespołu nie był powoływany wychowawca grup 
wychowawczych, w sytuacji gdy zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r. w skład zespołu, oprócz nauczycieli i specjalistów prowadzących 
zajęcia z dzieckiem, winni wchodzić również wychowawcy grup wychowawczych. 

Dyrektor wyjaśniła, że nie było potrzeby udziału w Zespole wychowawcy grupy, ponieważ 
wychowawca taki opiekował się całą grupą i jego zadaniem była opieka nad wszystkimi 
dziećmi, a nie nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Przez cały czas (również w czasie 
zajęć w grupie) dzieckiem z niepełnosprawnością opiekował się indywidualnie 
przeznaczony dla niego nauczyciel. Z tego względu wychowawca grupy nie koncentrował 
się nad opieką dziecka z niepełnosprawnością, dlatego nie posiadał wiedzy koniecznej do 
jego oceny, a ponadto nie posiadał kwalifikacji (wykształcenia) do pracy z takim dzieckiem.  

W świetle do powyższych wyjaśnień należy wskazać, że wychowawca został ujęty 
w katalogu osób wskazanych do udziału w pracach Zespołu, ponadto w myśl § 6 ust. 6 
winien koordynować pracę tego Zespołu. Należy zaznaczyć, że dziecko zostało zapisane do 
grupy wychowawczej i proces integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami powinien być 
realizowany także z udziałem wychowawcy grupy, a zadanie to wchodzi w zakres § 6 ust. 1 
pkt 6 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 14, 22, 38, 98-121, 243, 122-123, 357-358) 

3. W skład Zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka nie wchodził psycholog. 
Zgodnie z § 3 ust 2. rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci w skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy 
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog, logopeda, inni 
specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

Dyrektor wyjaśniła, że ze specjalistów wymienionych w § 3 ust 2. rozporządzenia zatrudnia 
się tych, o których mowa w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Na przykład 
z opinii może wynikać, że dziecko nie potrzebuje zajęć logopedycznych, wtedy logopedy się 
nie zatrudnia, pomimo tego, że logopeda wymieniony jest w ww. przepisie. Na podobnej 
zasadzie zatrudnia się psychologów. Z dostarczonych do Przedszkola opinii nie wynikał 
obowiązek zatrudniania psychologów. 

W świetle do powyższych wyjaśnień należy wskazać, iż § 3 ust 2. rozporządzenia w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania określił skład specjalistów i daje możliwość 
wyboru tylko specjalności pedagoga, tj. odpowiedniej do rodzaju niepełnosprawności 
dziecka (np. oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog) i powołania ewentualnie 
innych specjalistów. Uzasadnienie współpracy z psychologiem wynika z faktu, iż celem 

                                                      
8 Dz. U. poz. 1942. 
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wczesnego wspomagania jest m.in. pobudzanie psychoruchowe dziecka i społeczny rozwój 
od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a zadania nałożone na 
zespół nie ograniczają się tylko do prowadzenia zajęć z dzieckiem lecz obejmują również 
np. udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 
w kontaktach z dzieckiem (§ 6 rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania). 

1. W procedurze organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci 
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego powołano się na nieaktualne 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 2 sierpnia 2013 r.9, zamiast na 
rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r. Ponadto w § 5 opisano jedynie końcową 
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku, podczas 
gdy w praktyce dokonywane były trzy oceny: wstępna (po około miesięcznej obserwacji), 
semestralna i końcowa. Oceny semestralne i końcowe opracowywane były przez każdego 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia z dzieckiem. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, 
że redagując pisemne procedury, nie opisywała ich dokładnie tak jak wyglądały one 
w praktyce, dlatego nie wszystkie faktyczne czynności miały odzwierciedlenie w pisemnych 
procedurach. Dyrektor zobowiązała się do wprowadzenia stosownych zmian i uaktualnień 
w przyjętych procedurach. 

(dowód: akta kontroli str. 39-43, 273-278, 357, 359-366) 

2. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z § 5 ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola10 liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Dyrektor wyjaśniła, że 
dwudzieste szóste dziecko dołączyło do jednego z oddziałów Przedszkola w trakcie roku 
szkolnego. Wydzielenie kolejnego oddziału, tak aby nie przekroczyć granicznej liczby dzieci 
było niemożliwe ze względów lokalowych (brak pomieszczeń dla kolejnego oddziału, zbyt 
mały budynek), jak również organizacyjnych (konieczność zatrudnienia dodatkowych 
nauczycieli w trakcie roku szkolnego) oraz finansowych (znacznie wyższe koszty 
funkcjonowania Przedszkola niż dotychczas). 

(dowód: akta kontroli str. 357-358) 

3. W § 17 statutu opisano organizację pracy z dzieckiem posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z § 17 ust. 1 dzieci niepełnosprawne mogą 
być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-
pedagogicznej, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia, oraz 
decyzji komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora przedszkola. NIK zwraca uwagę, 
że w przywołanym przepisie nie odwołano się do orzeczeń wydawanych przez powiatowe 
zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że stosowna 
zmiana zostanie wprowadzona do statutu. 

(dowód: akta kontroli str. 57-58, 357) 

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

 

 

 

 

                                                      
9 Dz.U. poz. 957. 
10 Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm. 
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2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do 
realizacji wsparcia kształcenia specjalnego 

W wyniku oględzin ustalono, że w Przedszkolu: 
− znajdowały się pomoce dydaktyczne, sprzęt do zajęć ruchowych oraz zabawki; 
− wyodrębniono pomieszczenie do zajęć indywidualnych, spełniające wymogi 

pomieszczeń przeznaczonych na realizację zadań oświatowych; 
− wejście do budynku było dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową, przy 

czym wyjście z budynku na plac zabaw nie było dostosowane do osób poruszających 
się na wózkach; 

− pomieszczenia wewnątrz Przedszkola umożliwiały poruszanie się wózkiem dla osób 
niepełnosprawnych (brak progów); 

− przestrzeń wewnątrz toalet dla dzieci umożliwiała poruszanie się wózkiem dla osób 
niepełnosprawnych, nie było barierek przy muszli; 

− nie było gabinetu profilaktyki medycznej oraz świetlicy. 
(dowód: akta kontroli str. 203-217) 

Dyrektor wyjaśniła, że w Przedszkolu nie było dzieci poruszających się na wózkach. 
W przypadku przyjęcia takich dzieci wyjście na plac zabaw, jak również toalety można 
niezwłocznie dostosować dla ich potrzeb. Przedszkole nie zatrudniało pielęgniarki oraz nie 
posiadało świetlicy, ponieważ nie było takiego obowiązku i nie było takiej potrzeby. 
W Przedszkolu nie były podawane dzieciom żadne leki. 

(dowód: akta kontroli str. 241-242) 

W Przedszkolu w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 zatrudnionych było 
odpowiednio: 12 nauczycieli (łącznie 5,36 etatu), 14 (5,96 etatu) i 18 (9,48 etatu). 
Kształcenie wspierali dodatkowi specjaliści: 

− logopeda – w poszczególnych latach szkolnych: trzech (0,12 etatu – 3 godz./tyg.), 
dwóch (0,13 etatu – 2 godz./tyg.) oraz dwóch (0,12 etatu – 3 godz./tyg.);  

− terapeuci – jeden (0,45 etatu – 10 godz./tyg.) w 2014/2015 – 2015/2016, oraz czterech 
(0,4 etatu – 9 godz./tyg.) w 2016/2017;  

− surdopedagog – jeden (0,04 etatu – 1 godz./tyg.) w 2014/2015 – 2015/2016; 

− oligofrenopedagog – jeden (0,08 etatu – 2 godz./tyg.), dwóch (0,08 etatu – 2 godz./tyg.) 
oraz jednego (0,09 etatu – 2 godz./tyg.).  

Pomoc dla nauczyciela zatrudniono jedynie w roku szkolnym 2015/2016 (jedna osoba na 
0,5 etatu – 11 godz./tyg.). Ponadto w latach szkolnych 2015/2016 – 2016/2017 zatrudniono 
dodatkowych nauczycieli w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, odpowiednio: 
jednego (0,45 etatu) i trzech (2,79 etatu). 

(dowód: akta kontroli str. 218) 

Wszyscy zatrudnieniu nauczyciele i specjaliści posiadali odpowiednie kwalifikacje do 
prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych i współorganizowania procesu 
kształcenia specjalnego. Osoby zatrudnione jako dodatkowi nauczyciele, dla trójki dzieci 
z orzeczeniem, uczestniczyły w codziennych zajęciach z dziećmi. Dyrektor wyjaśniła, że 
dodatkowych nauczycieli zatrudniono po wcześniejszym uzyskaniu zgody od organu 
prowadzącego na tyle godzin na ile rodzice zadeklarowali, a następnie zapisano to 
w umowie pomiędzy rodzicami a Przedszkolem. Zatrudnienie dodatkowego nauczyciela 
wynikało z § 7 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. oraz z rekomendacjami 
Zespołu ds. IPET. 

(dowód: akta kontroli str. 201-202, 221-237,357-358) 

W okresie objętym kontrolą nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach zewnętrznych 
obejmujących zagadnienia kształcenia specjalnego m.in.:  

− praca dziecka z afazją dziecięcą (dwóch nauczycieli); dziecko z autyzmem i zespołem 
Aspergera; mowa i komunikacja osób z autyzmem; konstruowanie IPET-ów oraz 
warsztaty pracy logopedy (po jednym nauczycielu); 

Opis stanu  
faktycznego 
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− radzenie sobie z trudnym zachowaniem uczniów; techniki terapii behawioralnej w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej; techniki relaksacji w pracy z dzieckiem w przedszkolu; 
rozwijanie zdolności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci;  

− symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania i skuteczne metody pracy logopedycznej 
(po jednym nauczycielu). 

Ponadto co roku nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w Przedszkolu uczestniczyli 
w szkoleniach wewnętrznych organizowanych na posiedzeniach rad pedagogicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 219) 

Na wyposażeniu Przedszkola była literatura fachowa przydatna osobom pracującym 
z dziećmi niepełnosprawnymi. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 Dyrektor zakupiła 
łącznie szesnaście pozycji za łączna kwotę 1,2 tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 220, 241-242) 

Środki naliczone dla Gminy Szczurowa na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 
w 2015 r. i 2016 r. wyniosły, odpowiednio 429,7 tys. zł i 738,9 tys. zł11. 

Wysokość środków zaplanowanych przez Gminę w 2015 r. na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziałach: 80149 
i 80150 wyniosła, odpowiednio: 78,6 tys. zł12 i 364,1 tys. zł13, z czego zrealizowano wydatki 
w wysokości odpowiednio 77,7 tys. zł (98,8%) i 356,3 tys. zł (97,8%). Wysokość środków 
zaplanowanych przez Gminę w 2016 r. na realizację powyższych zadań w rozdziałach: 
80149 i 80150 wyniosła, odpowiednio 190,7 tys. zł14 i 559,715 tys. zł, z czego zrealizowano 
wydatki w wysokości, odpowiednio: 189,6 tys. zł (99,4%) i 555,8 tys. zł (99,3%).  

 (dowód: akta kontroli str. 338-356) 

Wysokość środków zaplanowanych dla Przedszkola na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w rozdziale 80149 w 2015 r. i 2016 r. 
wyniosła, odpowiednio 54,6 tys. zł i 97,7 tys. zł. Naliczona subwencja wyniosła, 
odpowiednio 54,6 tys. zł i 55 tys. zł. Wysokość środków wydatkowanych w Przedszkolu 
w ww. latach wyniosła odpowiednio 54,1 tys. zł (99%) i 97,2 tys. zł (99,4%).  

Zastępca Wójta Gminy wyjaśnił, że zadania wynikające z potrzeby stosowania specjalnej 
organizacji nauki były organizowane zgodnie z orzeczeniami i oczekiwaniami rodziców 
dzieci, w możliwie wyczerpującym zakresie. Na realizację tych zadań planowana była kwota 
naliczona w zwiększonej subwencji oświatowej. W Przedszkolu na 2015 r. nie było potrzeby 
wykorzystania pełnej kwoty, dlatego w ramach tego samego rozdziału środki zostały 
przeniesione i wykorzystane w innym przedszkolu w Uściu Solnym. W 2016 r. zrealizowane 
zadania na kształcenie specjalne w Przedszkolu w Szczurowej wynosiły 97,2 tys. zł 
w związku z przyjęciem od września 2016 r. jednego dziecka, oraz dostarczeniem przez 
drugie dziecko orzeczenia. Konieczność przeniesienia dodatkowych środków 42,2 tys. zł 
z innego przedszkola (w Uściu Solnym) była możliwa, ponieważ w trakcie roku szkolnego 
z przedszkola w Uściu Solnym, zrezygnowało dziecko posiadające orzeczenie, na które 
została przyznana dodatkowa subwencja oświatowa. 

W okresie objętym kontrolą w rozdziałach: 80102, 80105, 80111, 80121, 80124, 80134, 
85419, 85420, 85421 nie planowano żadnych środków zw. z kształceniem specjalnym. 

W latach 2015-2016 w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
zaplanowano, odpowiednio 11,1 tys. zł i 12 tys. zł, a zrealizowano 11 tys. zł i 8,5 tys. zł. 
Dyrektor wyjaśniła, że w 2016 r. nie wykonano planu wydatków, ponieważ część faktur 
dotyczących 2016 r. przyszła pod koniec roku z terminem płatności przypadającym na 
styczeń 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 338-356, 357) 

                                                      
11 zgodnie z kwotą wyodrębnioną w dokumencie stanowiącym załącznik do metryczki oświatowej. 
12 plan po zmianach; plan na 31 marca 2015 r. wynosił 77,6 tys. zł 
13 plan po zmianach; plan na 31 marca 2015 r. wynosił 352,9 tys. zł 
14 plan po zmianach; plan na 31 marca 2016 r. wynosił 62,9 tys. zł 
15 planu po zmianach; plan na 31 marca 2016 r. wynosił 309,7 tys. zł 
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W zakresie czynności podejmowanych przez Urząd Gminy, mających na celu 
monitorowanie stopnia realizacji zaplanowanych wydatków w rozdziale 80149, Zastępca 
Wójta Gminy wyjaśnił, że zadania obsługi finansowej szkół i przedszkoli realizowane były 
przez jednostkę organizacyjną – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli. Corocznie zakres 
zadań został opracowany przez dyrektora placówki w arkuszu organizacji przedszkola, 
uwzględniającym zalecenia zawarte w orzeczeniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Arkusz został zatwierdzony przez Wójta i był podstawą planowania 
wydatków. Ponadto, dyrektorzy składali wnioski i propozycje do projektu uchwały 
budżetowej Gminy, będącej podstawą opracowania budżetu przedszkola. Sporządzane były 
również miesięczne sprawozdania Rb-28S i poddawane analizie. W przypadku wystąpienia 
niezaplanowanych wydatków dokonywane były zmiany w planie finansowym przedszkola.  

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w rozdziale 80149 ujmowano wydatki z podziałem na 
paragrafy związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, w tym płace nauczycieli i pochodne, zakup 
środków i pomocy dydaktycznych oraz koszty proporcjonalnie przypadające na koszty 
funkcjonowania Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 338-341, 357-358) 

W Przedszkolu dokumentacja uczniów objętych kształceniem specjalnym była właściwie 
chroniona i przechowywana, nie załączano orzeczeń do arkuszy organizacyjnych, 
dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć rewalidacyjnych i innych specjalistycznych. 
W IPET oraz dziennikach specjalistycznych przywołany był jedynie numer i data 
wystawienia orzeczenia. W Przedszkolu obowiązywały m.in.: Polityka bezpieczeństwa 
i instrukcja zarządzania systemem informatycznym, Procedura alarmowa, Analiza zagrożeń 
i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych. Dyrektor Przedszkola sporządzała roczny 
raport z analizy ryzyka dotyczącego ochrony danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 243, 247-261) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że z dokumentacją zawierającą dane wrażliwe mogli 
zapoznać się jedynie upoważnieni nauczyciele w gabinecie Dyrektora. Szkoła nie 
udostępniała tej dokumentacji na zewnątrz Szkoły osobom nieuprawnionym. 

(dowód: akta kontroli str. 241-242) 

Dane zawarte w Systemie Informacji Oświatowej, według stanu na 30 września, w latach 
2014-2016 były zgodne z informacjami wynikającymi z orzeczeń oraz z opinii dotyczących 
dzieci uczęszczających do Przedszkola oraz z liczbą uczniów korzystających z przedłużenia 
etapu edukacyjnego. 

(dowód: akta kontroli str. 243) 

W roku szkolnym 2014/2015 do przedszkola uczęszczało 50 dzieci, w tym jedno 
z autyzmem. W roku szkolnym 2015/2016 do przedszkola uczęszczało 37 dzieci, w tym 
jedno (kontynuujące edukację) z autyzmem. W roku szkolnym 2016/2017 do przedszkola 
uczęszczało 51 dzieci w tym dwoje z autyzmem (w tym jedno kontynuujące edukację) 
i jedno z niepełnosprawnością sprzężoną (tj. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim i niepełnosprawnością ruchową). 

(dowód: akta kontroli str. 262) 

NIK ocenia pozytywnie zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych do realizacji 
wsparcia kształcenia specjalnego.  
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3. Realizacja działań wsparcia kształcenia specjalnego 

W latach 2014-2017 zaplanowane zajęcia rewalidacyjne realizowano w wymiarze dwóch 
godzin tygodniowo po 60 min. Czas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 
i ruchowych wynosił po 60 min. tygodniowo. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że dzieci 
posiadające orzeczenie oprócz zajęć wynikających z orzeczenia uczestniczyły w innych 
zajęciach danej grupie przedszkolnej, tj. w zajęciach ruchowych, plastycznych, technicznych 
oraz w grach i zabawach. Ponadto dzieci te uczestniczyły w wycieczkach, spacerach 
i imprezach okolicznościowych organizowanych przez Przedszkole. 

W ramach zajęć rewalidacyjnych (dla dwójki dzieci z autyzmem i jednego dziecka 
z niepełnosprawnością sprzężoną) realizowano, odpowiednio wymagane zagadnienia 
(tj. koordynację wzrokowo-ruchową, stymulowanie myślenia, sprawności manualne, 
rozwijające umiejętności społeczne i komunikacyjne). Dla dzieci z orzeczeniem realizowano 
zaplanowane zajęcia specjalistyczne w wymiarze określonym w IPET, a dla dzieci z opinią 
o wczesnym wspomaganiu - w wymiarze wynikającym z § 4 pkt 1 rozporządzenia 
o wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci. Zajęcia rewalidacyjne oraz z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej były prowadzone przez osoby posiadające wymagane 
kwalifikacje. W Przedszkolu monitorowano realizację czasu zajęć przewidzianych w IPET 
i dziennikach specjalistycznych. 

W IPET-ach zaplanowano częstotliwość spotkań z rodzicami dziecka w miarę potrzeb. 
W roku szkolnym 2016/2017 nauczyciel spotkał się odpowiednio 16 i 20 razy z rodzicami 
dzieci. W latach szkolnych 2014/2017 nauczyciel spotkał się odpowiednio 19, 26 i 6 razy 
z rodzicami dzieci. Ponadto realizowano zaplanowane w IPET inne formy wsparcia 
rodziców ucznia niepełnosprawnego takie jak udział w zajęciach oraz konsultacje 
ze specjalistami. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że kadra pedagogiczna pomagała 
rodzicom jednego dziecka również w zorganizowaniu dla niego turnusu rehabilitacyjnego 
opłacanego ze środków organizacji pozarządowych. Nauczyciele pomagali rodzicom 
w pisaniu np. pism do tych organizacji w celu sfinansowania dodatkowych zajęć dla dziecka 
z niepełnosprawnością, zdobywali w tym zakresie informacje i wykonywali niezbędne 
telefony. Nauczyciele również, w zastępstwie rodziców, zawozili dzieci na rehabilitację. 

W celu współorganizowania kształcenia specjalnego uczniów posiadających orzeczenie 
wydane ze względu na autyzm (dwoje dzieci) i niepełnosprawności sprzężone (jedno 
dziecko), zatrudniono od września 2016 r. dwóch dodatkowych nauczycieli posiadających 
kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej. Jeden nauczyciel z kwalifikacjami pedagogiki 
specjalnej został zatrudniony (za zgodą organu prowadzącego na 11 godz./tyg.), począwszy 
od roku szkolnego 2014/2015 w zw. z przyjęciem do przedszkola dziecka z autyzmem. 
Realizowane przez dodatkowych nauczycieli zadania (m.in. zadania z zaleceń zawartych 
w IPET i opinii o wspomaganiu dziecka, prowadzenie dokumentacji pedagogicznej np. 
dzienników zajęć, opieka nad dzieckiem w czasie wycieczek, trwania zajęć i po za nimi) były 
zgodne z zadaniami wyznaczonymi przez Dyrektora Przedszkola, określonymi w § 7 ust. 4 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. oraz § 6 ust. 3 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2010 r.  

Dla dzieci posiadających orzeczenie oraz opinię zapewniono odpowiednie warunki nauki 
(m.in. osobne pomieszczenia do zajęć indywidualnych), sprzęt specjalistyczny oraz środki 
dydaktyczne. Dzieci przebywały 5-6 godzin dziennie w Przedszkolu. W tym czasie odbywały 
się, równomiernie rozłożone (po półgodziny w przysługującym wymiarze tygodniowym) 
zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, wspierające rozwój psychoruchowy dziecka, inne 
specjalistyczne oraz zajęcia w grupie.  

Dzieci z niepełnosprawnością uczestniczyły z pozostałymi dziećmi we wspólnych zajęciach, 
wycieczkach, wyjściach, zabawach i uroczystościach. Dyrektor wyjaśniła, że dzieci 
z niepełnosprawnością uczestniczyły w zajęciach ogólnych z innymi dziećmi, przy czym 
w czasie tych zajęć opiekował się nimi indywidualnie osobny nauczyciel. 

(dowód: akta kontroli str. 241-246, 337, 203-217, 221-237, 238-240, 263-272, 316-337) 

NIK ocenia pozytywnie realizację zaplanowanych działań w zakresie wsparcia kształcenia 
specjalnego.  
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4. Nadzór, monitorowanie i ewaluacja procesu wspierania 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Zespół nauczycieli pracujących z danym dzieckiem z niepełnosprawnością sporządzał 
wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania dziecka. Ocena ta uwzględniała ocenę 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że 
każdy nauczyciel prowadzący dane dziecko z niepełnosprawnością wraz ze specjalistami 
(zespół ds. IPET) sporządzali sprawozdania (wstępne, semestralne i końcowe) z pracy 
z dzieckiem, w których informowano o postępach i napotkanych trudnościach. Do dalszej 
pracy z dzieckiem wykorzystano wszystkie oceniane obszary pracy. Nauczyciel prowadzący 
dane dziecko pisał co roku opinię na temat dziecka, na prośbę rodziców, do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej.  

W przypadku jednego dziecka dwukrotnie modyfikowano IPET w związku z dwukrotnym 
odroczeniem spełniania obowiązku szkolnego w oparciu opinie wydawane przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną16. Opinie te były spójne z wnioskami wynikającymi 
z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 15-16, 24-27, 28-38, 39-43, 273-278, 336-337) 

W latach 2014-2017 sporządzano plany nadzoru pedagogicznego, sprawozdania 
z ww. nadzoru oraz protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej. Plany nadzoru i wnioski ze 
sprawowanego nadzoru były przedstawiane radzie pedagogicznej terminowo. Organizacja 
kształcenia specjalnego była przedmiotem nadzoru, m.in. poprzez hospitacje, sprawdzanie 
prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pedagogicznej, w tym dzienników. Dyrektor 
Przedszkola wyjaśniła, że w toku sprawowanego nadzoru stwierdziła, że nauczyciele 
prawidłowo wywiązywali się ze swoich obowiązków. Zdarzały się jedynie błędy formalne 
w prowadzonej dokumentacji, które na bieżąco były usuwane. Nauczyciele oświadczyli, że 
Dyrektor wspomagała ich, w ramach realizacji nadzoru pedagogicznego, przez wspólne 
rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych, udzielanie instruktażu oraz 
otwartość na zgłaszane propozycje i potrzeby np. w zakresie zakupu pomocy 
dydaktycznych. Dyrektor wyjaśniła, że nauczyciele zatrudnieni na etat otrzymywali dodatek 
motywacyjny m.in. za organizowanie dzieciom dodatkowych (poza obowiązującym 
zakresem czynności) zajęć i atrakcji. 

W okresie objętym kontrolą w Przedszkolu przeprowadzono jedną kontrolę zgodności 
organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć, oraz ich 
zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Kontrolę przeprowadziło 19 stycznia 2015 r. Kuratorium Oświaty w Krakowie z wynikiem 
pozytywnym.  

(dowód: akta kontroli str. 279-311, 336-337, 331-335, 357-358) 
W latach 2014-2017 Przedszkole współpracowało z: 
− poradnią psychologiczno-pedagogiczną (badania przesiewowe); 
− nauczycielem specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (zajęcia z jednym 

dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną w wymiarze 1 godziny tygodniowo); 
− placówkami doskonalenia nauczycieli (uczestnictwo w różnego typu formach 

dokształcania z zakresu metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnością); 
− Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej (pomoc w uzyskaniu dofinansowania do 

turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci). 
Nauczyciele korzystali z biblioteki publicznej oraz pomocy psychologa zatrudnionego 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia. W IPET planowano współdziałanie z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, m.in. psycholog z poradni każdorazowo opiniował IPET-y, 
rodzic z dzieckiem jeździł na indywidualne konsultacje do poradni, nauczyciele sporządzali 
opinie o dziecku na potrzeby poradni. Przedszkole nie podpisywało formalnego w sprawie 
współpracy z ww. instytucjami. Współpraca odbywała się na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w przypadku gdy 
nauczyciel potrzebował pomocy w sprawie dziecka, to umawiał się z psychologiem. 

                                                      
16 opinie z 10 marca 2014 r. oraz z 31 maja 2016 r. wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Brzesku. 
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Współpracę z instytucjami zewnętrznymi inicjowali w zależności od potrzeb również 
nauczyciele i instytucje zewnętrzne. 

Czterej nauczyciele, specjaliści opiekujący się dziećmi z niepełnosprawnością, wyjaśnili, 
że pozytywnie oceniają efektywność działań Przedszkola w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej takim dzieciom. Zalecenia zawarte w orzeczeniach 
o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów, ich zdaniem, były realizowane prawidłowo. 
Otrzymywali oni dodatek specjalny do wynagrodzenia w związku z opieką nad dzieckiem 
z niepełnosprawnością. Wskazali szanse (integracja z pozostałymi dziećmi) i zagrożenia 
związane z realizacją edukacji włączającej. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 37, 12, 312-315, 336-337) 

NIK ocenia pozytywnie nadzór, monitorowanie oraz ewaluację procesu wsparcia 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli17, wnosi o: 

1) powoływanie Zespołów opracowujących IPET, programy wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka oraz komisji rekrutacyjnych w składzie zgodnym z obowiązującymi 
normami prawnymi; 

2) zmianę zapisów statutu Przedszkola w zakresie dotyczącym uwzględnienia w procesie 
rekrutacji orzeczeń wydawanych przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności oraz wykreślenie zapisów mówiących o udziale dyrektora 
przedszkola w komisji rekrutacyjnej. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

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

 

Kraków, dnia 07 czerwca 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Mariusz Pindral 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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