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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 Tomasz Otworowski, starszy inspektor kontroli państwowej,  
upoważnienie do kontroli nr LPO/141/2016 z 18 listopada 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (dalej „Szkoła”)  
ul. Poznańska 70, 60-185 Skórzewo 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Tomasz Kąkolewski – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina 
w Skórzewie (dalej „Dyrektor”)1  

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W latach szkolnych: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017, w Szkole 
zapewniono uczniom mającym specyficzne trudności w uczeniu się wsparcie 
adekwatne do stwierdzonych dysfunkcji. Przygotowana przez Szkołę oferta pomocy 
tym uczniom była zgodna z zaleceniami opracowanymi przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. Dzieci korzystały m.in. z zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych oraz z zajęć z psychologiem 
lub pedagogiem szkolnym. Zapewniana przez Szkołę pomoc psychologiczno-
pedagogiczna była odpowiednia do potrzeb dzieci i udzielana przez 
wykwalifikowany personel, którego kompetencje odpowiadały wymaganiom 
określonym w § 19 i § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z 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 nauczycieli3. Dyrektor sprawował właściwy nadzór pedagogiczny nad 
pracą psychologa, pedagoga oraz nauczycieli prowadzących zajęcia 
specjalistyczne. Szkoła monitorowała także postępy w nauce uczniów 
posiadających opinie o stwierdzonych dysfunkcjach. Wszystkie podejmowane przez 
Szkołę wobec uczniów działania związane z udzielaniem im pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, były przedstawiane rodzicom. Omawiany 
i konsultowany z nimi był przebieg procesu edukacji, osiągane sukcesy i porażki 
dzieci, a także pozostałe uwagi i spostrzeżenia. 
  

                                                      
1 Od 1 września 2013 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny 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 o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264 (dalej „rozporządzenie o kwalifikacjach nauczycieli”) 
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III. Wyniki kontroli 

Wsparcie w szkole uczniów posiadających opinie o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się.  

1. Szkoła została utworzona 1 września 2008 r. jako gminna jednostka budżetowa4. 
Organem prowadzącym była Gmina Dopiewo. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 
Statutu5, w Szkole powinien pracować nauczyciel-pedagog i nauczyciel-psycholog.   

 (dowód: akta kontroli str. 5-53) 

W Szkole został zatrudniony pedagog w wymiarze 0,5 etatu, a od roku szkolnego 
2016/2017 na pełen etat, natomiast psycholog - w całym okresie objętym kontrolą - 
na pełen etat. Zakres zadań pedagoga i psychologa był tożsamy i obejmował 
obowiązkowe zadania określone w § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach6. Kwalifikacje psychologów i pedagogów zatrudnionych w Szkole 
w latach 2013-2016 odpowiadały wymaganiom określonym w § 19 i § 20 ust. 2 
rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli. Psycholodzy zatrudnieni w Szkole 
w latach 2013-2016 mieli ukończone wyższe studia magisterskie na kierunku 
psychologia, z czego jedna osoba o specjalności psychologii wychowawczej oraz 
studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej i kurs kwalifikacyjny z terapii 
pedagogicznej, a druga o specjalności psychologia kliniczna i studium 
pedagogiczne. Natomiast pedagodzy mieli ukończone studia wyższe na kierunku 
pedagogika, z czego jedna osoba o specjalności pedagogika opiekuńczo-
wychowawcza oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki7, a druga 
o specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz studia podyplomowe z pedagogiki 
opiekuńczo-wychowawczej. 
W Szkole utworzono również etat logopedy. W latach szkolnych 2015/2016 
i 2016/20178 zajęcia logopedyczne prowadzone były w wymiarze 24 godzin 
tygodniowo. Zadania logopedy wykonywało trzech nauczycieli9, którzy ukończyli 
wymagane w § 21 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia studia magisterskie 
na kierunku pedagogika (dwoje) i studia magisterskie z filologii polskiej (jeden) oraz 
studia podyplomowe z logopedii.  

 (dowód: akta kontroli str. 62-136) 
Stanowisko pracy psychologa i pedagoga szkolnego zorganizowano w jednym 
gabinecie, wyposażonym m.in. w jeden komputer stacjonarny z biurkiem i krzesłem 
oraz jeden stół z czterema miejscami do siedzenia. Godziny pracy psychologa 
i pedagoga wzajemnie pokrywały się przez cztery dni w tygodniu. 

(dowód: akta kontroli str. 194-195) 
Dyrektor wyjaśnił, że na potrzeby działalności pedagoga i psychologa przeznaczono 
również dwie sale, z których jedna znajdowała się w bliskim sąsiedztwie gabinetu 
psychologiczno-pedagogicznego, a drugą stanowiła dwuizbowa salka 
logopedyczna. Sale te mogły być wykorzystywane doraźnie w przypadkach braku 
obłożenia zajęciami. W ocenie Dyrektora, problemy lokalowe nie wpływały na jakość 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez Szkołę. 

(dowód: akta kontroli str. 198-200) 

                                                      
4 Uchwała Nr XXIV/154/08 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2008 r. 
5 Uchwała nr 5/2016/2017 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Skórzewie z dnia 6 września 
2016 r. w sprawie zmian w Statucie Szkoły i uchwalenia tekstu jednolitego. 
6 Dz. U. poz. 532 (dalej „rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej”) 
7 Dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem i nauczaniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
8 W roku szkolnym 2014/2015 w wymiarze siedemnastu, a w 2013/2014 - czternastu godzin. 
9 Języka polskiego, nauczania wczesnoszkolnego, opiekun świetlicy. 

Opis stanu 
faktycznego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_specjalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niepe%C5%82nosprawno%C5%9B%C4%87_intelektualna


 

4 

W gabinecie znajdowała się biblioteka materiałów i pomocy psychologiczno-
pedagogicznych, w której skład wchodziły m.in. programy, testy, gry i pomoce 
specjalistyczne10. 

(dowód: akta kontroli str. 62-69, 194-195) 
Jak wyjaśnił Dyrektor, w latach 2009-2015 zakupiono do Szkoły narzędzia 
diagnostyczne i terapeutyczne, m.in. materiały do badania rozwoju 
psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich, do badania niepowodzeń 
szkolnych u dzieci ośmioletnich, test głośnego czytania, ćwiczenia do podnoszenia 
sprawności grafomotorycznej oraz gry edukacyjne. Posiadane przez Szkołę 
narzędzia są, zdaniem Dyrektora, wystarczające do udzielanej przez Szkołę pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystywane zbiory materiałów nie wymagały 
specjalistycznych szkoleń dla korzystających z nich nauczycieli, natomiast narzędzia 
diagnostyczne były stosowane wyłącznie przez merytorycznie przygotowanego 
psychologa szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 62-69, 184-193, 1107-1111) 
W Szkole udzielano również pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć 
specjalistycznych, w tym korekcyjno-kompensacyjnych, co odpowiadało zasadom tej 
pomocy określonym § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne były prowadzone przez sześciu 
nauczycieli w łącznym wymiarze 17 godzin w tygodniu (w latach 2013/2014, 
2014/215 i 2015/2016), a w roku szkolnym 2016/2017 - w wymiarze 23 godzin 
w tygodniu. Wszyscy prowadzący zajęcia nauczyciele mieli ukończone studia 
wyższe. Dwoje z nich ukończyło studia podyplomowe w zakresie terapii 
pedagogicznej, a pozostałe cztery osoby kurs kwalifikacyjny potwierdzający 
kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.  

 (dowód: akta kontroli str. 62-67, 137-183) 
2. Łączna liczba uczniów11, uczęszczających do Szkoły w latach szkolnych: 
2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 i 2013/2014, wynosiła odpowiednio: 633, 658, 
565 i 472 osób, z czego uczniowie z rozpoznanymi trudnościami w nauce w 
 wymienionych wyżej latach szkolnych stanowili od 34% do 37% tej liczby. Liczba 
uczniów posiadających opinię wydaną przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne w tym okresie wynosiła w tych latach odpowiednio: 100, 94, 81 i 10012 
osób, z czego opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się posiadało 
odpowiednio: 17, 34, 20 i 19 dzieci z klas IV-VI. 

(dowód: akta kontroli str. 201-202) 
W obecnym roku szkolnym 2016/201713 15 uczniów klas szóstych posiadało opinię 
wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się. W przypadku 47 uczniów klas szóstych z okresu poprzednich lat, 
tj. po 19 w latach szkolnych 2015/2016 i 2014/2015 i dziewięciu w 2013/2014, którzy 
posiadali taką opinię, Szkoła została zobowiązana do zapewnienia im możliwości 
przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty w warunkach dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
wynikających z rodzaju tych trudności. Obowiązek ten wynikał z § 37 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 

                                                      
10 „Czteroelementowe historyjki obrazkowe” – M. Smolarek, wyd. Księgarnia Edukacyjna; „Obrazkowy kwestionariusz ABC – 
M. Smolarek, wyd. Księgarnia Edukacyjna; „Ośmioelementowe historyjki obrazkowe” – M. Smolarek, wyd. Księgarnia 
Edukacyjna; „Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej” – wyd. Harmonia; „Diagnoza dysleksji u uczniów 
klasy trzeciej szkoły podstawowej – wyd. Pracownia Testów Psychologicznych; „100-wyrazowy test artykulacyjny” – 
wyd. KOMLOGO; „Bateria metod diagnozy metod rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich”- wyd. 
Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic; „Bateria przyczyn niepowodzeń szkolnych u dzieci ośmioletnich” – wyd. Stowarzyszenie 
Edukacji Bez Granic; „Test czytania głośnego Dom Marka” – wyd. Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic; „Profil sprawności 
grafomotorycznej” – wyd. Stowarzyszenie Edukacji Bez Granic; „Sokole Oko” – gra edukacyjna wyd. Educarium.  
11 Wg stanu na 30 września danego roku szkolnego. 
12 Procent całkowitej liczby uczniów odpowiednio: 16%, 14%, 14% i 21%. 
13 Wg stanu na 21 listopada 2016 r. 
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warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych14, 
a następnie z art. 44zzr ustawy z dnia 9 września 1991 r. o systemie oświaty15.  

(dowód: akta kontroli str. 201-202, 203-216, 467-475, 578-589, 685-691) 

Z możliwości przystąpienia do sprawdzianu szóstoklasisty, w warunkach 
dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb skorzystało wszystkich ww. 47 
uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 1107-1111) 

Na 47 opinii, uprawniających tych uczniów do przystąpienia do sprawdzianu 
na warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb, 31 opinii rodzice 
dostarczyli do Szkoły w czasie uczęszczania dziecka do klasy szóstej. Z tego 30 
opinii dostarczono do Szkoły do 15 października roku szkolnego, w którym uczeń 
przystępował do sprawdzianu, tj. w terminie określonym w § 37 ust. 2 
rozporządzenia o sposobie oceniania oraz w § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 25 czerwca 2015 r. w sprawie  szczegółowych warunków 
i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu 
maturalnego16. 
Pozostałe 16 opinii dostarczono w trakcie uczęszczania dziecka do klas IV-V. 
W przypadku jednej osoby17, której opinia została dostarczona 22 stycznia 2015 r. 
w czasie uczęszczania do klasy szóstej, Szkoła, po uzyskaniu akceptacji Okręgowej 
Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, zapewniła również możliwość przystąpienia do 
sprawdzianu na specjalnych warunkach. 

(dowód: akta kontroli str. 203-204, 467-473, 578-587, 685-689, 1112-1116) 

Spośród analizowanych 9018 opinii o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną lub o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 91% opinii zostało 
wydanych przez poradnię miejscowo właściwą dla Szkoły19. Opinie wydane przez tę 
poradnię zawierały m.in. uzasadnienie, wnioski, wskazania dla nauczycieli 
dotyczące pracy z uczniem oraz wskazanie dla rodziców dotyczące pracy 
z dzieckiem.   

(dowód: akta kontroli str. 203-204, 467-473, 578-587, 685-689) 

3. W latach szkolnych: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 i 2013/2014 liczba 
uczniów, u których Szkoła zdiagnozowała i rozpoznała trudności w nauce wynosiła 
odpowiednio: 215, 230, 195 i 175 dzieci.   

(dowód: akta kontroli str. 201-202)  

Przed uzyskaniem diagnozy z poradni psychologiczno-pedagogicznej Szkoła 
sporządzała20 opinię na temat ucznia opisując m.in. stwierdzone przez Szkołę 
trudności w nauce, charakterystykę tempa pracy, przygotowanie do zajęć, rozwój 
emocjonalno-społeczny, współpracę Szkoły ze środowiskiem rodzinnym oraz 
metody i środki stosowane przez Szkołę wobec trudności występujących u dziecka.  

W roku szkolnym 2016/2017 uczniom klas szóstych, którzy mieli zdiagnozowane 
problemy i trudności występujące w nauce (przed postawieniem diagnozy 
w poradni), Szkoła w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zapewniła m.in.: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-

                                                      
14 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm., uchylone z dniem 31 marca 2015 r.  (dalej „rozporządzenie o sposobie oceniania”). 
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. art. 44zzr wszedł w życie z dniem 31 marca 2015 r. 
16 Dz. U. poz. 959. Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r. 
17 Nr  ucznia 2747 
18 Analizie poddano opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się uczniów klas szóstych z okresu lat szkolnych 2013-
2015, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 wymienione wyżej opinie oraz opinie o objęciu pomocą psychologiczno-
pedagogiczną dla ogółu uczniów klas IV-VI. W przypadku czterech uczniów badano dwie opinie wydane na różnych etapach 
edukacji. 
19 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu. 
20 Na wniosek rodziców. 
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wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, dodatkowe zajęcia wyrównujące 
deficyty (np. słabą umiejętność czytania), a także zastosowała specjalne kryteria 
oceniania i formy motywacji dziecka do nauki oraz zaoferowała ścisły kontakt 
z rodzicami.  

 (dowód: akta kontroli str. 728-794, 797) 

W przypadku stwierdzenia na poziomie klasy czwartej braku właściwej umiejętności 
czytania i pisania, braku zrozumienia przeczytanego tekstu i polecenia, 
lub nielogicznego budowania wypowiedzi, Szkoła po przeprowadzeniu obserwacji 
ucznia i konsultacji z psychologiem, sugerowała rodzicom kontakt z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną.  

W przypadku problemów z nauką języka obcego, nauczyciele tego przedmiotu 
przeprowadzali diagnozę21 umiejętności językowych.  

Wszyscy uczniowie, począwszy od klasy czwartej, mieli założone karty ewaluacyjne, 
w których odnotowano wyniki rozpoznania indywidualnych potrzeb dziecka. Takie 
rozpoznanie przeprowadzali nauczyciele prowadzący zajęcia w trakcie pracy 
z uczniem. W zależności od uzyskanych wyników nauczyciel kierował22 ucznia na 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W sytuacji zdiagnozowania innych problemów 
podejmowany był kontakt z psychologiem lub pedagogiem szkolnym, który 
na podstawie wywiadu, obserwacji i rozmów z rodzicami zalecał podjęcie przez 
Szkołę dalszych działań w tym rozważenia zasadności przeprowadzenia dalszej 
diagnozy dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 795-797, 1018-1035) 

4. W Szkole, co do zasady, nie wystąpiły przypadki odstąpienia od realizacji zaleceń 
dalszego postępowania z uczniem, określonych w opiniach o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się oraz opiniach o objęciu ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną23. Przypadki odstąpienia od realizacji tych zaleceń miały miejsce 
wyłącznie w sytuacji sprzeciwu rodziców dziecka, o czym niżej. 

Dla 64 uczniów24 uczęszczających w latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 do klasy szóstej oraz w roku 2016/2017 do klas IV - VI, których rodzice 
przekazali Dyrektorowi opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, Szkoła 
zorganizowała dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, o których mowa 
w § 11 rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zalecenie 
zorganizowania takich zajęć każdorazowo zostało zawarte w tych opiniach. 
W zajęciach uczestniczyło 52 uczniów, natomiast rodzice 12 osób nie wyrazili zgody 
na objęcie dziecka taką formą pomocy. Kolejną zalecaną w opiniach ofertą Szkoły, 
była organizacja dla uczniów mających trudności w nauce zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych, o których mowa w § 10 ww. rozporządzenia. Liczebność grupy 
nie przekraczała pięciu osób w przypadku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 
co odpowiadało wymaganiom określonym w § 11 przywołanego rozporządzenia 
oraz 12 osób w ramach zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (dopuszczalna liczba 
uczestników takich zajęć to osiem osób - § 10ww. rozporządzenia). 

(dowód: akta kontroli str. 202- 727, 795-797) 

Jak wyjaśnił Dyrektor, przekroczenia dopuszczalnej liczebności grupy w zajęciach 
dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki miały miejsce 
sporadycznie. Dochodziło do nich w przypadku udziału w zajęciach dodatkowych 
osób, które z powodu absencji uzupełniały wiadomości, lub doraźnie przez krótki 
czas brały w nich udział z uwagi na kłopoty z przyswojeniem bieżącego materiału. 

                                                      
21 Materiały diagnostyczne zamieszczone na platformie Wydawnictwa Pearson. 
22 Za zgodą rodziców. 
23 Przypadki odstąpienia od realizacji zaleceń występowały wyłącznie w sytuacji sprzeciwu rodziców dziecka. 
24 62 uczniów z klas VI oraz dwóch z klasy V. 
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Wskazał, że częste nieobecności uczniów w zajęciach lub wręcz sporadyczny 
w nich udział powodowały, że zajęcia nie odbywały się przy pełnej obsadzie . 

(dowód: akta kontroli str. 1107-1111) 

Odnośnie do innych zaleceń dla Szkoły, określonych w opiniach o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, Dyrektor wyjaśnił, że w przypadku: 

- wprowadzenia zliberalizowanych wymagań nauczania z języka obcego - 
nauczyciele stosowali m.in. system oceniania mniejszych części partii materiału, 
umożliwiali bieżące poprawianie uzyskanych ocen lub wykonanie dodatkowej pracy 
pozwalającej zdobyć korzystniejszej oceny, zadawali też dodatkowe pytania 
naprowadzające w trakcie ustnych odpowiedzi. 

- pozostawienia uczniowi większej ilości czasu pracy - nauczyciele ograniczali ilość 
materiału, dzielili go na mniejsze części, opracowywali sprawdziany wiedzy 
z j. polskiego, na które przeznaczano 35 minut, a dla uczniów z opiniami 45 minut, 
natomiast na lekcjach matematyki czas pisania sprawdzianu w szczególnych 
przypadkach obejmował również przerwę międzylekcyjną. 

- możliwości wykorzystania komputera do pisania prac - uczniowie zostali 
poinformowani o takiej możliwości, 

- oceniania prac wyłącznie za aspekt merytoryczny, a nie ortograficzny – uczeń ze 
zdiagnozowaną dysortografią i dysgrafią był oceniany wyłącznie za wartość 
merytoryczną pisemnej wypowiedzi, w przypadku uczniów potrafiących zastosować 
konstrukcję zdania25 wprowadzono dodatkowe kryterium oceniania prac w zakresie 
tematu, formy, zapisu, poprawności ortograficznej i poprawności interpunkcyjnej, 
stwarzające możliwość uzyskiwania przez nich maksymalnego wyniku, 

- umiejscowienia ucznia w bliskim sąsiedztwie nauczyciela - uczeń na wszystkich 
przedmiotach zajmował miejsce w pierwszej ławce, w bezpośredniej bliskości 
nauczyciela, 

- wprowadzenia dodatkowej oceny informującej o postępie w technice pisania - 
szkoła wprowadziła taką ocenę w formie komentarza towarzyszącego ocenie 
za aspekt merytoryczny pracy, 

- monitorowania przy udziale rodziców osiągnięć i postępów ucznia - rodzice mieli 
umożliwiony kontakt z nauczycielem nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, ponadto 
rodzic mógł w razie konieczności uzyskać wszelkie informacje na temat bieżących 
postępów dziecka, 

- nieuwzględniania błędów rachunkowych i dopuszczenia używania kalkulatora 
na lekcjach matematyki - na lekcjach matematyki zapewniono możliwość 
korzystania z zestawienia wyników tabliczki mnożenia oraz realizując materiał 
niezwiązany z techniką liczenia dopuszczano możliwość korzystania z kalkulatora. 
Nieuwzględnianie błędów rachunkowych dotyczyło wyłącznie jednego ucznia i wtedy 
nauczyciel udzielał wsparcia przy rozwiązywaniu zadań. 

(dowód: akta kontroli str. 1093-1095, 1098-1106) 

5. Dyrektor sprawował nadzór pedagogiczny m.in. nad pracą psychologa, pedagoga 
oraz nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Kontroli 
podlegała dokumentacja szkolna – trzy razy w roku dzienniki zajęć 
specjalistycznych26, przeprowadzane były także , co najmniej raz w roku, hospitacje 
zajęć. Jak wyjaśnił Dyrektor, w Szkole odbywały się spotkania zespołów nauczycieli 
prowadzących zajęcia w poszczególnych klasach, na których omawiane były m.in. 
problemy w uczeniu się uczniów wymagających dodatkowej opieki i pomocy.  

(dowód: akta kontroli str. 795-1092,1107-1111, 1120-1124) 

                                                      
25 Uczeń potrafił użyć wielkiej litery na początku zdania i znak interpunkcyjny (kropka) na jego końcu. 
26 Po założeniu dzienników, po I półroczu oraz po zakończeniu roku szkolnego. 



 

8 

6. Po uzyskaniu opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dziecka, Szkoła 
przygotowywała pisemną informację dla rodziców o zorganizowanych zajęciach 
i innych formach wsparcia. W informacji tej określano m.in. rodzaj zajęć, 
ich częstotliwość i termin oraz osobę nauczyciela prowadzącego. Ponadto, 
jak wyjaśnił Dyrektor, rodzic otrzymywał w trakcie bezpośredniego kontaktu 
z psychologiem/pedagogiem szkolnym, informacje o specyfice zajęć 
specjalistycznych oraz charakterze i zakresie pozostałych form pomocy. 
Szczególnie dotyczyło to zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, których celem była 
korekta zaburzonych funkcji i kompensacja za pomocą funkcji prawidłowo 
rozwiniętych.  

(dowód: akta kontroli str. 1107-1111, 1117-1124) 

7. Szkoła prowadziła współpracę z rejonową Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną w Luboniu, Filia w Buku. W Poradni odbywały się spotkania grupy 
wsparcia, w czasie których omawiane były m.in. trudności uczniów w nauce. Grupy 
powstały z inicjatywy poradni, a w ich skład wchodzili psycholodzy i pedagodzy 
z rejonu działalności poradni. Spotkania odbywały się nie więcej niż pięć razy w roku 
szkolnym. W ocenie Dyrektora częstotliwość tych spotkań, w stosunku do skali 
problemów, powinna zostać zwiększona.   

(dowód: akta kontroli str. 1107-1111, 1120-1124) 

8. Do Dyrektora nie były kierowane skargi rodziców dotyczące uwzględnienia 
i przestrzegania w Szkole zaleceń, zawartych w opinii o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się, co do sposobu zorganizowanych form pomocy. Organ prowadzący 
nie zgłaszał również skarg rodziców w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 1120-1124) 

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 o Najwyższej Izbie Kontroli27, 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 Szkoły, NIK nie formułuje wniosków i nie oczekuje odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne.  

 

Poznań,  10  stycznia 2017 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Tomasz Otworowski 

starszy inspektor kontroli państwowej 

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

                                                      
27 Dz. U. z 2015 r. poz.1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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