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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli I/16/012 – Diagnozowanie i opieka nad dziećmi mającymi specyficzne problemy 
w nauce 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Alicja Zdych, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LPO/138/2016 
z 9 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. T. Kościuszki 93, 61-716 Poznań (dalej 
„Kuratorium”). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Leszczyńska, Wielkopolski Kurator Oświaty (dalej „Kurator”)1. 

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Realizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w latach szkolnych 2013/2014, 
2014/2015, 2015/2016 oraz 2016/20173 działania planowe w postaci ewaluacji, kontroli 
i wspomagania, były zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej 
państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego, ustalonymi w tym okresie przez 
Ministra Edukacji Narodowej. 

Kurator znał skalę zjawiska dysleksji rozwojowej wśród uczniów w Wielkopolsce 
oraz jego rozkład terytorialny. Z wyników licznych kontroli doraźnych dotyczących 
udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom w szkołach, w tym także 
mającym specyficzne trudności w uczeniu się, Kurator czerpał wiedzę o istotnych 
nieprawidłowościach w tym obszarze i ich przyczynach. We wnioskach przyjętych 
do realizacji w roku szkolnym 2016/2017 trafnie zwracana była uwaga 
na konieczność upowszechniania wśród pracowników pedagogicznych szkół 
i poradni psychologiczno-pedagogicznych świadomości konsekwencji wydawanych 
opinii i orzeczeń, dla dziecka i jego drogi edukacyjnej. Kurator zasadnie podkreślał 
również konieczność poprawienia jakości realizowanych przez szkoły zadań 
w zakresie udzielanej dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
poprzez właściwą jej organizację, a także monitorowanie skuteczności 
prowadzonych działań. Szkołom i poradniom udzielane było wsparcie poprzez 
organizowanie licznych konferencji, szkoleń i warsztatów mających na celu 
przybliżenie problematyki specyficznych trudności w uczeniu się dyrektorom szkół i 
poradni psychologiczno-pedagogicznych, a także zatrudnionym w nich specjalistom. 

 

                                                      
1 Powołana na to stanowisko z dniem 29 marca 2016 r. Wcześniej Kuratorem była Elżbieta Walkowiak. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Okres określany dalej także jako: „lata objęte kontrolą”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W latach objętych kontrolą Kurator realizował nadzór pedagogiczny wykonując, 
w trybie działań planowych i doraźnych, zadania i czynności określone w art. 33 
ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty4. Nadzór ten realizowany był 
w zakresie wymagań wskazanych w podstawowych kierunkach polityki oświatowej 
państwa. 

W poszczególnych latach szkolnych przeprowadzonych zostało łącznie5: 

- 601 ewaluacji, 799 kontroli planowych i 530 kontroli doraźnych (2013/2014); 
- 686 ewaluacji, 649 kontroli planowych i 364 kontrole doraźne (2014/2015); 
- 664 ewaluacje, 586 kontroli planowych i 279 kontroli doraźnych (2015/2016). 

(dowód: akta kontroli, str. 5-292) 

W latach objętych kontrolą Kurator nie przeprowadzał kontroli planowych  
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i szkołach w zakresie diagnozowania 
oraz opieki nad dziećmi mającymi specyficzne trudności w uczeniu się wskazując, 
że trudności te nie były w tym okresie przedmiotem uwzględnionym 
w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa. Nie monitorował 
także przebiegu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych, wyjaśniając że wyznaczony w tych latach przez 
Ministra Edukacji Narodowej zakres monitorowania nie dotyczył wskazanej tematyki. 

(dowód: akta kontroli, str.5-292, 295-297 ) 

Informacje o liczbie uczniów posiadających opinie o specyficznych trudnościach  
w uczeniu się, wizytatorzy Kuratorium pozyskiwali uczestnicząc w konferencjach 
organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w zakresie 
komunikowania wyników egzaminacyjnych ze sprawdzianów oraz egzaminów 
gimnazjalnych i maturalnego. Podczas tych konferencji przedstawiano dane 
dotyczące liczby uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - dysleksją 
rozwojową.  

Jak wyjaśniła Kurator, na podstawie analizy przestawionych przez Okręgową 
Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu danych stwierdzono, że w zdecydowanej 
większości powiatów województwa wielkopolskiego odsetek uczniów 
ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się nie przekracza 15%, czyli średniej dla 
danej populacji. Wyjątek stanowią powiaty: gostyński, kaliski i ostrzeszowski oraz 
miasto Kalisz w przypadku uczniów szkół podstawowych, a także powiat 
ostrzeszowski w przypadku uczniów gimnazjum. W tej sytuacji Kurator uznał, 
że najbardziej adekwatnymi działaniami realizowanymi w ramach sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego będą działania wspomagające, mające na celu 
inspirowanie i intensyfikowanie w szkole i placówce procesów służących poprawie 
i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków.  

(dowód: akta kontroli, str. 295, 301-304, 420-423) 

Kurator wskazała, że kierując się priorytetami polityki oświatowej państwa, 
realizowane były kontrole planowe o problematyce zbliżonej do diagnozowania 
i opieki nad uczniami mającymi specyficzne trudności w uczeniu się: 

                                                      
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
5 Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratora sporządzane były za okres: od 1 czerwca 2013 r. 
do 31 maja 2014 r. (rok szkolny 2013/2014), od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. (rok szkolny 2014/2015), od 1 czerwca 
2015 r. do 31 maja 2016 r. (rok szkolny 2015/2016). Sprawozdanie za okres od 1 czerwca 2016 r. do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych nie zostało sporządzone.  
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- w roku szkolnym 2013/2014, w związku z kierunkiem polityki oświatowej 
państwa: kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, 
przeprowadzonych zostało m.in. 112 kontroli (100% zaplanowanych) w zakresie 
organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach  
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych6.  

- w roku szkolnym 2014/2015, w związku z kierunkiem polityki oświatowej 
państwa: edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych, przeprowadzonych 
zostało m.in.: 

- 149 kontroli (102,7% zaplanowanych) w zakresie prawidłowości organizacji zajęć 
rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności 
z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 
wydanym z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej7,  

- 50 kontroli (100% zaplanowanych) w zakresie prawidłowości wydawania przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego8.  

(dowód: akta kontroli, str. 40-60, 153-183) 

We wnioskach z kontroli planowych, wskazujących na potrzeby w zakresie: 

- wspomagania pracy szkół i placówek podano, że: 
- nieprawidłowa realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych może wynikać 

z utożsamiania ich z zajęciami realizowanymi z ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, co wskazuje na nieznajomość przepisów 
prawa w tym obszarze, 

- niezgodne z przepisami prawa orzeczenia wydawane przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne utrudniają udzielanie przez szkoły skutecznego 
wsparcia rodzicom,  

- planowania nadzoru pedagogicznego podano, że: 
- dyrektorzy dużej części poradni psychologiczno-pedagogicznych nie w pełni 

realizowali nadzór nad prawidłowością wydanych w poradniach orzeczeń, 
- w części szkół nie realizowano liczby godzin rewalidacyjnych wynikających 

z przepisów prawa, co wskazuje na nieprawidłowe pełnienie nadzoru 
i nierespektowanie tych przepisów, 

- występowały przypadki przydzielania przez dyrektorów realizacji zajęć 
rewalidacyjnych nauczycielom nieposiadającym kwalifikacji do ich 
prowadzenia, co może świadczyć o nieznajomości przepisów prawa w tym 
zakresie.  

 (dowód: akta kontroli, str. 186-187) 

 

                                                      
6 We wnioskach z analizy wyników kontroli podano, że nie wszyscy uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego ze szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi realizują obowiązkowe zajęcia rewalidacyjne i mają 
zapewnioną odpowiednią pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz, że nie we wszystkich szkołach ogólnodostępnych 
i z oddziałami integracyjnymi nauczyciele posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla dzieci 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
7 We wnioskach z analizy wyników kontroli podano, że: nie we wszystkich szkołach ogólnodostępnych i z oddziałami 
integracyjnymi nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne posiadają wymagane kwalifikacje, pomimo wyraźnych wskazań  
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego; część szkół nie realizuje zajęć rewalidacyjnych lub form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; w części szkół liczba godzin zajęć rewalidacyjnych jest mniejsza niż określona w przepisach 
prawa - wskazując, że ustalenia te świadczyć mogą o niewłaściwie prowadzonym przez dyrektora nadzorze pedagogicznym. 
8 We wnioskach z analizy wyników kontroli podano, że: większość poradni wydaje orzeczenia niezgodnie z obowiązującym 
prawem, nie zawierają one wszystkich obowiązujących elementów, co utrudnia prawidłową realizację ich zapisów w szkołach  
i placówkach; błędy w wydawanych orzeczeniach świadczą o tym, że dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych 
nie kontrolują wydawanych w swoich jednostkach orzeczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 
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W latach objętych kontrolą Kurator przeprowadził łącznie 1173 kontrole doraźne  
w szkołach i placówkach. We wnioskach z analizy wyników tych kontroli, 
zamieszczonych w Sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
przez Kuratora w kontrolowanym okresie, zostało zapisane, że:  

- poradnie psychologiczno-pedagogiczne przygotowując i wydając orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego często 
nie przestrzegają przepisów prawa w tym zakresie, 

- w części szkół dyrektorzy nie sprawują skutecznego nadzoru nad udzielaną 
uczniom pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nieprawidłowości dotyczyły:  

- nierealizowania zaleceń/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej 
oraz nieadekwatnych form udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole do wyników diagnoz potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz do możliwości psychofizycznych uczniów; 

- braku pełnej dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym indywidualnych teczek uczniów; 

- niepoinformowania rodziców o ustalonych formach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, okresie oraz wymiarze godzin udzielania tej pomocy; 

- niepodejmowania współpracy z rodzicami w zakresie udzielanej uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

- braku nadzoru nad realizowaniem przez pedagoga/psychologa zadań 
i wywiązywania się z obowiązków określonych w § 23 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach9. 

(dowód: akta kontroli str. 97, 275) 

W następstwie poczynionych ustaleń, we wnioskach skierowanych do realizacji  
w szkołach/placówkach województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2016/2017, 
Kurator wskazał, że: 

- należy upowszechnić wśród pracowników pedagogicznych szkół oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznych świadomość konsekwencji jakie niosą dla 
dziecka i jego drogi edukacyjnej wydawane opinie i orzeczenia, 

- poprawić jakość realizowanych przez szkoły zadań w zakresie udzielanej 
dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poprzez właściwą 
jej organizację, a także monitorowanie skuteczności prowadzonych działań.  

 (dowód: akta kontroli str. 292) 

Spośród wszystkich kontroli doraźnych, 10 kontroli dotyczyło zapewnienia pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym opinie o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się (w tym cztery kontrole przeprowadzone zostały  
w ramach postępowania skargowego). W trakcie tych kontroli stwierdzono  
w szczególności następujące nieprawidłowości: 

- nie realizowano części zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym np. nie uruchomiono zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i nie dostosowywano wymagań edukacyjnych 
do możliwości psychofizycznych ucznia,  

 

                                                      
9 Dz. U. poz. 532. 
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- tematyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie uwzględniała specyfiki 
deficytów ucznia objętego pomocą, zwłaszcza trudności z koncentracją uwagi, 
liczeniem i analizą wzrokowo-słuchową, 

- dzienniki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych nie zawierały oceny postępów 
uczniów i wniosków dotyczących dalszej pracy z poszczególnymi uczniami,  

- indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
nie zawierały dokumentacji związanej z udzieleniem pomocy psychologiczo-
pedagogicznej, 

- dyrektorzy szkół nie poinformowali pisemnie rodziców uczniów w sposób przyjęty 
w szkole, o ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
(zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych), w okresie udzielania tej pomocy oraz 
o wymiarze godzin, w jakim poszczególne formy pomocy będą realizowane,  

- rodzicom ucznia nie przekazano oryginału karty indywidualnych potrzeb ucznia 

oraz wydano następujące zalecenia:  

- realizować zalecenia z opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej  
w formie przewidzianej w statucie szkoły, w tym w pełni dostosowywać 
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
uczniów wynikających z opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

- udzielić w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze względu na potrzeby 
rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, z uwzględnieniem 
wskazań zawartych w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

- wpisywać do dziennika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych ocenę postępów  
i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem,  

- gromadzić w indywidualnej teczce każdego ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, dokumentację badań i czynności uzupełniających 
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę 
zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę,  
a także inną dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,  

- informować pisemnie rodziców, w sposób przyjęty w szkole, o ustalonych dla 
ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane,  

- niezwłocznie przekazać rodzicom ucznia oryginał karty indywidualnych potrzeb 
ucznia.  

(dowód: akta kontroli, str. 305-418) 

W latach objętych kontrolą Kurator nie przeprowadzał kontroli doraźnych  
w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (w tym poradniach niepublicznych)  
w zakresie wydawania uczniom opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 
Kurator wyjaśniła, że zakres skarg i wniosków składanych do niego nie wskazywał 
na zakłócenia w tym obszarze. 

(dowód: akta kontroli, str. 293-299) 

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (w szczególności w formie 
wspomagania), w latach objętych kontrolą Kurator w celu inspirowania  
i intensyfikowania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz szkołach 
procesów służących poprawie i doskonaleniu pracy, zgodnie z wnioskami 
ze sprawowanego nadzoru formułowanymi w corocznych sprawozdaniach 
z nadzoru, zorganizował m.in.: 
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- wykład „Modelowy system diagnozy gotowości szkolnej i ryzyka specyficznych 
trudności w uczeniu się. Współpraca przedszkola, szkoły i poradni psychologiczno-
pedagogicznej w procesie rzetelnego rozpoznawania potrzeb edukacyjnych  
i możliwości psychofizycznych uczniów” dla dyrektorów oraz pracowników poradni 
psychologiczno-pedagogicznych (marzec 2014 r.), 

- warsztaty „Pedagogiczna diagnoza gotowości szkolnej i ryzyka specyficznych 
trudności w uczeniu się, w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym  
z wykorzystaniem najnowszych narzędzi diagnostycznych” dla pedagogów  
i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych (kwiecień 2014 r.), 

- warsztaty: „Bateria 5/6 M. Bogdanowicz” dla 30 pedagogów z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych, którzy uzyskali uprawnienia do posługiwania się 
testem diagnozy gotowości szkolnej (kwiecień 2014 r.), 

- cykl konsultacji grupowych z dyrektorami poradni psychologiczno-
pedagogicznych województwa wielkopolskiego o tematyce dotyczącej organizacji 
pracy i zarządzania poradniami w aspekcie orzekania, opiniowania i wydawania 
decyzji administracyjnych, 

- konferencję „Pułapki psychometrycznej interpretacji wyniku testowego” 
dla dyrektorów publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, której celem było upowszechnianie wśród pracowników poradni 
konsekwencji wydawanych opinii i orzeczeń oraz ich skutków dla dziecka i jego 
drogi edukacji (październik 2016 r.),  

- konferencję „Organizowanie, planowanie i realizowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole” dla dyrektorów szkół  
i przedszkoli, dotyczącą planowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dla dzieci z trudnościami w procesie uczenia się (październik i listopad 2016 r.), 

- warsztaty „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: profilaktyka i terapia 
trudności poznawczych” dla nauczycieli szkół i przedszkoli (październik i listopad 
2016 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 297-299) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

 

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 Kontroli10 
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 Poznaniu. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie skontrolowanej 
działalności Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje 
wniosków i nie oczekuje odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 

                                                      
10 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096, ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

8 

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

 

Poznań,  26 stycznia 2017 r.  

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 

 
Kontroler: 

Alicja Zdych 
doradca ekonomiczny 

 

Dyrektor 
  
              z up. Tomasz Nowiński 

wicedyrektor 
 

........................................................ ........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 


