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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 Irena Wróblewska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/136/2016 z 2 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa Nr 2, im. Marii Dąbrowskiej, ul. Piastowska 3, 63-500 Ostrzeszów 
(dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jerzy Kurzawa, Dyrektor Szkoły Podstawowej (dalej: Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli, str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W latach szkolnych 2013/2014-2016/2017, w Szkole podejmowano odpowiednie 
działania mające na celu zapewnienie uczniom, którym wydane zostały opinie 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wsparcia adekwatnego 
do stwierdzonych dysfunkcji. 

Dyrekcja Szkoły zapewniła wszystkim uczniom, którym wydane zostały opinie 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wsparcie adekwatne do stwierdzonych 
dysfunkcji. Respektowano przy tym zalecenia zawarte w opiniach i zapewniano tym 
uczniom udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Dyrekcja Szkoły 
monitorowała także postępy tych uczniów w nauce m. in. poprzez bieżącą kontrolę 
postępów w nauce i omawianie wyników podczas rad klasyfikacyjnych 
i podsumowujących, współpracowała również z rodzicami tych uczniów. 

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przekroczeniu liczby 
uczniów w grupie uczestniczącej na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Wsparcie w szkołach uczniów, którzy posiadają opinię 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

1. W latach szkolnych, od 2013/2014 do 2016/2017, do Szkoły uczęszczało 
odpowiednio: 356, 393, 470, 445 uczniów. Spośród nich, odpowiednio: 75, 78, 64, 
71, posiadało opinie wydane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się dotyczyły odpowiednio: 29, 29, 
22, 6 uczniów (klas od IV do VI).  

(dowód: akta kontroli, str. 93-105) 

                                                      
1  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. 
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Spośród 49 uczniów posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu 
się u 4 stwierdzono dysleksję, u 41 dysleksję i dysortografię oraz u 4 dysleksję, 
dysortografię i dysgrafię. U żadnego z uczniów nie stwierdzono dyskalkulii. Dyrektor 
wyjaśnił, że każdy uczeń klasy szóstej posiadający w opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się wskazanie do wydłużenia czasu na sprawdzianie 
szóstoklasisty i wyrażeniu na to zgody przez rodziców, miał wydłużony czas jego 
pisania. Dodał, że dotyczyło to całego sprawdzianu, gdyż na sprawdzianie nie było 
wyodrębnionej matematyki, jako oddzielnego przedmiotu.  

(dowód: akta kontroli, str. 55-83, 95-105, 180-181) 

2. Uczeń posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, mógł na jej podstawie przystąpić 
do sprawdzianu szóstoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z danego rodzaju 
trudności. Uprawnienie to wynikało z art. 44zzr ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 
o systemie oświaty2 oraz z § 37, ust. 2, obowiązującego do 31 marca 2015 r., 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych3. 
Na tej podstawie, w latach szkolnych objętych kontrolą, spośród odpowiednio: 66, 
46 i 44 uczniów klas szóstych, do sprawdzianu przystąpiło odpowiednio: 14, 17 i 18 
uczniów posiadających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
co stanowiło odpowiednio: 21, 37 i 41 procent wszystkich uczniów przystępujących 
do sprawdzianu szóstoklasisty. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017, opinię 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedłożyło 6 uczniów, w tym 4 z klas 
szóstych i dwoje z klas piątych. Oznacza to spadek liczby uczniów klas szóstych 
posiadających opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w porównaniu do 
ubiegłego roku szkolnego o 77,8%.  

(dowód: akta kontroli, str. 95-105) 

3. Opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, uczniom Szkoły wydawała 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostrzeszowie. Wydane opinie miały 
jednolitą formę: pieczęć poradni, datę wydania, numer opinii, wskazywały podstawę 
prawną wydania, dane osobowe ucznia oraz diagnozę, że uczeń posiada 
specyficzne trudności w uczeniu się. Zawierały także opis przeprowadzonych badań 
i wskazanie do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych w celu stymulowania rozwoju funkcji percepcyjno-
motorycznych, głównie percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, świadomości 
fonologicznej oraz sprawności grafomotorycznej. Dodatkowo, opinie zawierały 
wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem. Opinie podpisane były przez 
sporządzających je specjalistów (psychologa i pedagoga) oraz dyrektora Poradni.  

W jednym przypadku, uczeń Szkoły posiadał opinię wydaną przez niepubliczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną we Wrocławiu. Dyrektor wyjaśnił, że opinia 
ta była weryfikowana w Kuratorium Oświaty w Poznaniu podczas rozmowy 
telefonicznej i potwierdzono, że wskazana poradnia miała prawo ją wydać.  

(dowód: akta kontroli, str. 95-105, 118-137, 181) 

4. Szkoła zapewniła uczniom posiadającym opinie o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się, pomoc w formie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia te 
prowadzone były jeden raz w tygodniu, przez jedną godzinę zegarową. Zajęcia te 
obejmowały m.in. ćwiczenia usprawniające pamięć wzrokową, doskonalenie techniki 

                                                      
2 Dz. U. z 2016 r., poz. 1943.  
3 Dz. U. Nr 83, poz. 562 ze zm. 
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czytania wyrazów, usprawnienie funkcji słuchowej, ćwiczenia w pisaniu 
z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, doskonalenie pamięci 
i spostrzegawczości, ćwiczenia z ortografii, czytanie ze zrozumieniem tekstu. 
Ćwiczenia realizowane w trakcie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych 
w Szkole były adekwatne do zaleceń zawartych w opiniach o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się.  

(dowód: akta kontroli str. 95-105, 150-162) 

Spośród wszystkich uczniów, którzy przedłożyli w Szkole opinie o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, siedmioro uczniów nie uczestniczyło w organizowanych 
przez Szkołę zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, ponieważ ich rodzice złożyli 
pisemne rezygnacje z udziału dziecka w tych zajęciach. Dyrektor wyjaśnił, że na 
udział w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych każdorazowo potrzebna jest zgoda 
rodziców i pomimo przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego i dyrektora 
rozmów z rodzicami tych uczniów nie zmienili oni swojego stanowiska. Dodał także, 
że aby wypełnić wskazania zawarte w opiniach z poradni psychologiczno-
pedagogicznych wobec tych uczniów, nauczyciele pracowali z nimi na lekcjach 
i oceniali ich w sposób zindywidualizowany, z uwzględnieniem zaleceń poradni.  

(dowód: akta kontroli str. 95-105, 139-147, 181) 

W latach objętych kontrolą, wśród 49 uczniów klas szóstych posiadających opinię 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się,  

- 20 (ponad 40%) uczniów uzyskało wskazane opinie będąc uczniami klas IV-VI, 

- 15 (ponad 30%) uczniom, w klasach I-III poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
wydała opinie o objęciu pomocą psychologiczno –pedagogiczną, 

- 14 (niecałe 29%) uczniów przed wydaniem opinii o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się nie korzystało z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole 
(nie uczestniczyło w prowadzonych w Szkole zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych, logopedycznych ani korekcyjno-kompensacyjnych).  

(dowód: akta kontroli: str. 95-105) 

5. Dyrekcja Szkoły monitorowała przebieg zajęć korekcyjno-kompensacyjnych 
i postępy w nauce uczniów posiadających opinie o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się w sposób zwyczajowo przyjęty w Szkole, tj. poprzez bieżącą kontrolę 
postępów w nauce (przez wychowawców i nauczycieli uczących), a także poprzez 
omawianie wyników podczas rad klasyfikacyjnych i podsumowujących. Dowodem 
tych czynności jest dokumentacja z przebiegu nauczania. 

(dowód: akta kontroli, str. 192) 

6. W kontrolowanym okresie pracownicy Szkoły współpracowali z rodzicami uczniów 
posiadających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Rozmowy 
przeprowadzone z rodzicami tych uczniów odnotowywane były w dzienniku zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych. Pedagog szkolna wyjaśniła, że współpraca 
z rodzicami rozpoczyna się w momencie dostarczenia przez nich opinii z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz 
wyrażenia przez rodziców pisemnej zgody na udział ucznia w zajęciach korekcyjno-
kompensacyjnych zalecanych przez poradnię. Dodała, że rodzice zakupują także 
ćwiczenia (Ortografitti) rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. 
Nauczyciele języka polskiego w klasach IV-VI wskazywali natomiast, że współpraca 
z rodzicami uczniów trwa przez cały II etap edukacyjny, zazwyczaj z inicjatywy 
nauczyciela (podczas zebrań z rodzicami, przed lub po lekcjach, w postaci 
kontaktów telefonicznych). Dokumentowanie tych kontaktów następuje poprzez 
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złożenie podpisu rodzica w dzienniku lub w liście obecności podczas spotkań 
z rodzicami. Pracownicy Szkoły podnosili także, że rzadko widoczna jest praca 
rodziców z dzieckiem w domu.  

(dowód: akta kontroli, str. 149, 196, 200, 204, 207) 

7. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów posiadających opinie 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się prowadzili specjaliści posiadający 
odpowiednie w tym zakresie wykształcenie i kwalifikacje: ukończone studia wyższe 
magisterskie oraz kursy terapii pedagogicznej w zakresie prowadzenia zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych i kursy przygotowania do prowadzenia reedukacji. 

(dowód: akta kontroli, str. 49-50, 163-166) 

8. Szkoła nie zatrudniała psychologa, natomiast pedagog szkolny zatrudniony był 
w wymiarze ½ etatu. Zadania pedagoga4 określone zostały w § 36 Statutu Szkoły. 
Dyrektor wyjaśnił, że zatrudnienie pedagoga w niepełnym wymiarze czasu pracy jest 
zdecydowanie niewystarczające, m. in. ze względu, na ilość realizowanych zadań 
w tak dużej liczebnie szkole i ciągle przybywające sprawy związane z nowymi 
regulacjami prawnymi. Dodał, że jest to konsekwencja decyzji organu 
prowadzącego.  

 (dowód: akta kontroli, str. 16, 17, 181) 

W zbiorze opinii uczniów klas szóstych, z ww. lat szkolnych, brakowało trzech opinii 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, dotyczących uczniów 
zaewidencjonowanych w księdze uczniów pod nr: 7225, 7423 i 7192. W dniu 
złożenia wyjaśnień (29 listopada 2016 r.) Dyrektor przedłożył brakujące opinie 
podając, że zostały one wydane rodzicom uczniów, po ukończeniu przez nich 
szkoły, celem przedłożenia w gimnazjum. Dodał, że wydanie tych opinii przez 
sekretarza szkoły, bez pisemnego potwierdzenia przez rodziców ich odbioru oraz 
nie pozostawienie kopii wydawanych opinii w aktach ucznia było niedopatrzeniem 
pracownika i został on już pouczony w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 183-192) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Zgodnie z § 11 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, dla uczniów 
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami 
w uczeniu się, organizuje się zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, a liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać pięciu. Zapisy w „dziennikach zajęć”, 
prowadzonych w latach objętych kontrolą wskazują, że w tym okresie w Szkole 
organizowano i prowadzono zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, w których 
jednocześnie brali udział uczniowie posiadający opinie z poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
jak i uczniowie bez takich opinii. Liczba uczniów w grupach, u poszczególnych 

                                                      
4 m.in. rozpoznawanie warunków życia i nauki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów sprawiających trudności 
w realizowaniu procesu dydaktyczno-wychowawczego, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, współpraca 
z organizacjami młodzieżowymi, udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom, udzielanie rodzicom porad ułatwiających 
rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
policją, sądem, kuratorami, organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom, koordynowanie działań związanych z 
dalszą realizacja obowiązku szkolnego, dokonywanie okresowych ocen sytuacji wychowawczej uczniów, aktywny udział w 
opracowaniu szkolnego planu wychowawczego. 
5 Dz. U. z 2013 r., poz. 532; dalej: rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–
pedagogicznej 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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specjalistów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne przekraczała 
dopuszczalne 5 osób6. 

 (dowód: akta kontroli str. 51-54, 180) 

Dyrektor Szkoły wyjaśnił, że przekroczenie dozwolonej liczby uczniów 
uczestniczących w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych związane było 
z ograniczoną liczbą godzin na te zajęcia oraz zwiększającą się liczbą ich 
uczestników w ciągu roku szkolnego.  

NIK wskazuje, że za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
odpowiada Dyrektor (§ 5 ust. 1 wskazanego powyżej rozporządzenia w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole). 
Do jego obowiązków należy zatem zapewnienie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom zgodnie z warunkami określonymi w § 11 ust. 3 
rozporządzenia. Należało zatem podjąć działania mające na celu zwiększenie 
tygodniowej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
w Szkole, zachowując pierwszeństwo w udziale w tych zajęciach uczniom 
posiadającym opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

(dowód: akta kontroli str. 179) 

IV. Wniosek 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, NIK, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7, 
wnosi o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do zgodności liczby 
uczniów uczestniczących jednocześnie w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych ze 
wskaźnikiem określonym w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

 

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 Poznaniu. 

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

                                                      
6 W roku szkolnym 2013/2014, nauczycielka prowadziła zajęcia w poniedziałek, od godz. 13.30 do godz. 14.30 z grupą 
10 uczniów, a w czwartek od godz. 12.25 do godz. 13.25 z grupą 8 uczniów; inna nauczycielka prowadziła zajęcia 
w poniedziałek, od godz. 13.30 do godz. 14.30 z grupą 6 uczniów. 
W roku szkolnym 2014/2015, nauczycielka prowadziła zajęcia we wtorek od godz. 8.00 do godz. 9.00 z grupą 11, inna 
nauczycielka prowadziła zajęcia w poniedziałek, od godz. 14.45 do godz. 15.45 z grupą 6 uczniów, we wtorek od godz. 14.30 
do godz. 15.30 z grupą 6 uczniów, w piątek od godz. 13.30 do godz. 14.30 z grupą 6 uczniów. 
W roku szkolnym 2015/2016, nauczycielka prowadziła zajęcia w poniedziałek od godz. 14.30 do godz. 15.30 z grupą 
6 uczniów, we wtorek od godz. 13.45 do godz. 15.45 z grupą 6 uczniów, we czwartek od godz. 13.45 do godz. 14.45 i od godz. 
15.45 do godz. 16.45 z grupami po 6 uczniów. 
W roku szkolnym 2016/2017, nauczycielka prowadzi zajęcia w poniedziałek od godz. 13.30 do godz. 14.30 z grupą 7 uczniów, 
w środę od godz. 13.30 do godz. 14.30 z grupą 6 uczniów, we czwartek od godz. 13.30 do godz. 14.30 z grupą 6 uczniów; 
inna nauczycielka prowadzi zajęcia we wtorek od godz. 11.30 do godz. 12.30 z grupą po 6 uczniów. 
7 Dz. U. z 2015 r., poz.1096 ze zm. oraz Dz. U. z 2016 r., poz. 677. 
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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. 

Poznań,      grudnia 2016 r.  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
 

Kontroler: 

 Irena Wróblewska 
specjalista kontroli państwowej 

 

 
 

Dyrektor 
  
              z up. Tomasz Nowiński 

wicedyrektor 
 

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

 


