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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 

 Bartosz Tomczyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/139/2016 z 10 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Poznaniu, ul. Hezjoda 15, 60-461 Poznań 
(dalej: Szkoła) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Helena Paszkiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu 
(dalej: Dyrektor Szkoły). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena1 kontrolowanej działalności 

W latach szkolnych 2013/2014 - 2016/2017 (dalej: kontrolowany okres), w Szkole 
podejmowano właściwe działania mające na celu zapewnienie uczniom, którym 
wydane zostały opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wsparcia 
adekwatnego do stwierdzonych dysfunkcji. Wsparcie to nie zostało jednak w pełni 
zapewnione wszystkim takim uczniom, gdyż nie pozwoliły na to ograniczone środki 
jakimi dysponowała Dyrektor Szkoły.  

W Szkole diagnozowano i wspierano uczniów mających specyficzne trudności w 
uczeniu się, jeszcze przed dostarczeniem przez nich odpowiednich opinii z poradni 
psychologiczno-pedagogicznych (dalej: opinie z poradni). Dyrekcja Szkoły 
podejmowała także działania w celu zapewnienia uczniom, którym wydane zostały 
opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wsparcia adekwatnego do 
stwierdzonych dysfunkcji. Jednakże z powodu braku odpowiedniej ilości etatów 
pedagoga i logopedy nie zapewniono pomocy części z uczniów posiadających takie 
opinie, we wskazanych w nich formach. Wobec tych uczniów podejmowano 
wówczas starania mające na celu udzielenie im zalecanego wsparcia na zajęciach 
innego typu lub poprzez organizowanie warsztatów i szkoleń dla ich rodziców. 

Dyrekcja Szkoły monitorowała również postępy uczniów uczęszczających na zajęcia 
wspierające m. in. poprzez obserwację tych zajęć i analizę dzienników, w których 
odnotowywano realizowanie programów zajęć oraz z własnej inicjatywy 
współpracowała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi z terenu Poznania, 
organizując szkolenia dla nauczycieli i rodziców, prowadzone przez specjalistów 
z zakresu terapii indywidualnej. Pracownicy szkoły współpracowali następnie 
z rodzicami uczniów posiadających specyficzne problemy w uczeniu się, organizując 
dla nich warsztaty i szkolenia oraz comiesięczne spotkania.  
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową 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. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1.  Wsparcie w Szkole uczniów, którzy 

posiadają opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

1.1. W Szkole zatrudniony był jeden psycholog (pełen etat) oraz dwóch pedagogów 
(odpowiednio 16/23 i 7/23 etatu). Osoby te miały ukończone studia podyplomowe 
lub kurs kwalifikacyjny w zakresie terapii pedagogicznej. Do ich obowiązków 
należało m. in. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym: 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów, udzielanie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, wspieranie 
rodziców i nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zakres 
zadań pedagoga i psychologa był zgodny z § 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 placówkach2 (dalej: rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Gabinet pedagoga i psychologa 
wyposażony był m. in. w testy cichego i głośnego czytania, baterie metod diagnozy 
rozwoju psychomotorycznego i przyczyn niepowodzeń szkolnych, skalę ryzyka 
dysleksji dla dzieci, diagnozy: więzi rodzinnych oraz dziecka rozpoczynającego 
naukę, karty z ćwiczeniami manualnymi, ćwiczenia pamięci symultanicznej 
i sekwencyjnej, magnetofon oraz zestawy pozycji książkowych do terapii 
pedagogicznej (około 100 pozycji). Ponadto psycholog i pedagodzy mogli korzystać 
z „Sali doświadczania świata”, przygotowanej w celach terapeutycznych dla uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego (sala przygotowana jest m. in. do pracy z zakresu terapii 
ręki, integracji sensorycznej). 

(dowód: akta kontroli str. 24, 437-445) 
W objętych kontrolą latach szkolnych liczba uczniów w Szkole w klasach IV-VI 
posiadających opinię z poradni wydaną w związku ze specyficznymi trudnościami  
w uczeniu się przedstawiała się następująco: 

 w roku szkolnym 2013/2014, w IV klasach było 14 takich uczniów (16% ogółu 
uczniów tych klas), w V klasach było 17 uczniów (19% ogółu), a w VI 
klasach było takich uczniów 22 (25% ogółu); 

 w roku szkolnym 2014/2015, w IV klasach było 25 takich uczniów (18% ogółu 
uczniów tych klas), w V klasach było 27 uczniów (33% ogółu), a w VI 
klasach było takich uczniów 22 (38% ogółu); 

 w roku szkolnym 2015/2016, w IV klasach było 28 takich uczniów (26% ogółu 
uczniów tych klas), w V klasach było 39 uczniów (28% ogółu), a w VI 
klasach było takich uczniów 24 (29% ogółu); 

 w roku szkolnym 2016/2017, w IV klasach było 35 takich uczniów (32% ogółu 
uczniów tych klas), w V klasach było 43 uczniów (39% ogółu), a w VI 
klasach było takich uczniów 28 (20% ogółu); 

W roku szkolnym 2013/2014 zgłoszonych zostało do Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Poznaniu łącznie 16 uczniów, którzy mogli przystąpić 
do sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w warunkach dostosowanych 
do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. W roku 
2014/2015 takich uczniów zgłoszono 21, a w roku 2015/2016 - 20 uczniów. 
Liczba uczniów posiadających rozpoznane trudności w uczeniu się, 
ale nieposiadających opinii z poradni była następująca: 

                                                      
2 Dz. U. z 2013 r., poz. 532 
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 jeden w klasach IV oraz po dwoje w V i VI klasach w roku szkolnym 
2013/3014; 

 dwoje w IV klasach w roku szkolnym 2014/2015; 

 sześcioro w IV klasach oraz pięcioro w V klasach w roku szkolnym 
2015/2016; 

 troje w IV klasach, czworo w V klasach oraz dwoje w VI klasach w roku 
szkolnym 2016/2017. 

(dowód: akta kontroli str. 5-9) 
1.2. W objętych kontrolą latach szkolnych obowiązywał Regulamin organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole, zgodnie z którym pomoc 
udzielana uczniom polegała na rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych wnikających m. in. ze specyficznych trudności w uczeniu się. 
Udzielana ona była m. in. w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz  
korekcyjno-kompensacyjnych. Pomoc dla rodziców i nauczycieli polegała na 
wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. W regulaminie tym zawarto 
również m. in. zasady organizacji zajęć dla uczniów ze specyficznymi potrzebami, 
obowiązki wychowawców i nauczycieli w tym zakresie, a także zadania pedagoga 
i psychologa (o których mowa w punkcie 1.1. wystąpienia pokontrolnego). 
W przypadkach stwierdzenia przez nauczyciela u uczniów trudności w nabywaniu 
umiejętności szkolnych (przejawianie cech charakterystycznych dla specjalnych 
potrzeb edukacyjnych z zakresu dysleksji), uczniowie ci, zgodnie z ww. 
regulaminem, byli obejmowani pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a o fakcie 
tym informowani byli inni nauczyciele, pedagodzy, psycholog i Dyrektor Szkoły oraz 
rodzice. Po konsultacji nauczycieli z rodzicami, uczniowie ci kierowani byli 
na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania 
szczegółowej diagnozy. Do czasu otrzymania opinii z poradni, w codziennej pracy 
(szczególnie na zajęciach z j. polskiego i matematyki) uczniowie tacy korzystali 
z form i metod nauczania dostosowanych do swoich możliwości psychofizycznych. 
Diagnozą indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w Szkole zajmowali się pedagodzy oraz szkolny 
psycholog, którzy następnie konsultowali z wychowawcami klas i nauczycielami 
języka polskiego wyniki swoich obserwacji i spotykali się z rodzicami uczniów w celu 
skierowania dzieci na pogłębioną diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną. 
(dowód: akta kontroli str. 10-25, 75, 81, 117, 125, 132, 135, 149, 407-436, 446-497) 

W trakcie kontroli, szczegółową analizą objęto wszystkie 111 opinii z poradni, które 
wpłynęły do Szkoły w kontrolowanym okresie i dotyczyły uczniów klas IV-VI. 
Każdorazowo, po otrzymaniu opinii z poradni, dyrekcja Szkoły, wraz z pedagogami 
i psychologiem, konsultowała z nauczycielami zalecenia zawarte w tych opiniach 
oraz ustalała zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Spośród uczniów posiadający 
ww. opinie, zalecane formy pomocy w postaci grupowych i indywidualnych zajęć 
korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i zajęć terapeutycznych 
z pedagogiem lub psychologiem szkolnym otrzymało jedynie 62 uczniów (tj. 56%). 
Zajęcia dla nich zorganizowano zgodnie z warunkami określonym w rozporządzeniu 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
ich przebieg dokumentowany był w indywidualnych teczkach pracy ucznia lub grupy 
(teczki te zawierały zeszyt, w którym zapisywany był cały przebieg zajęć oraz uwagi 
prowadzących zajęcia odnośnie realizacji poszczególnych zadań). 
Wszystkim uczniom posiadającym opinię z poradni udzielona została pomoc 
w postaci bieżącej pracy z nauczycielami, zgodnie z zaleceniami zawartymi w tych 
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opiniach3. Nauczyciele wykonywali bieżącą pracę z uczniem na podstawie 
opracowywanych przez siebie dla każdego ucznia „Dostosowań edukacyjnych 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka”. 
Dla wszystkich rodziców, raz w miesiącu, nauczyciele uczący dzieci, które posiadały 
ww. opinie organizowali spotkania, na których omawiano pracę z uczniem. Również 
raz w miesiącu, psycholog oraz pedagodzy pełnili dyżury i spotykali się z rodzicami 
dzieci, które posiadały ww. opinię, a dwa razy w ciągu semestru szkolnego 
organizowano spotkania psychologa z nauczycielami. Pedagodzy oraz psycholog 
szkolny, na prośbę nauczyciela, Dyrektora szkoły lub rodziców, brali również udział 
w zebraniach z rodzicami, prowadzili konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi 
i wychowawcami klas, a także w razie potrzeby prowadzili indywidualne rozmowy 
i zajęcia z uczniami. 

(dowód: akta kontroli str. 26-477, 499-500, 513, 517-520) 
1.3. W celu monitorowania i nadzorowania przebiegu zajęć wspierających, udziału 
uczniów w tych zajęciach i ich postępów Dyrektor Szkoły oraz jego zastępcy 
sprawdzali dzienniki zajęć (jeżeli prowadzone były w formie papierowej 
to potwierdzano ten fakt pieczątką i podpisem, a jeżeli w formie elektronicznej 
to wówczas Dyrektor Szkoły korzystała z opcji systemu „kontrola realizacji”). 
Ponadto w ramach zaplanowanych lub wynikających z potrzeb bieżących obserwacji 
zajęć Dyrektor Szkoły uczestniczyła w zajęciach tego typu. Postępy uczniów były 
również dodatkowo weryfikowane przez wykonanie kolejnej diagnozy w poradni. 
Na tę okoliczność udostępniano materiały,  które obrazowały postępy dziecka, a 
zawarte były w indywidualnych teczkach pracy ucznia. Na każdej radzie 
klasyfikacyjnej wychowawca klasy szczegółowo omawiał wyniki dydaktyczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz przedstawiał formy i metody pracy z dzieckiem, które są najbardziej skuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 498, 516, 536-543) 
1.4. Dyrekcja i pracownicy Szkoły współpracowali z rodzicami uczniów zarówno 
z własnej inicjatywy, jaki i z inicjatywy rodziców. Organizowano indywidualne porady 
i konsultacje dla rodziców prowadzone przez pedagogów i szkolnego psychologa 
(w kontrolowanym okresie przeprowadzonych zostało około 500 takich spotkań). 
Rodzice mieli zapewniony także stały dostęp do dziennika elektronicznego Librus 
oraz kontakt telefoniczny i mailowy z nauczycielami, pedagogami oraz psychologiem 
szkolnym. Zorganizowano liczne szkolenia dla rodziców (np. współorganizowano 
szkolenia z pracy kształtami NUMICON, szkolenia „Moje Bambino” dla nauczycieli i 
rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szkolenie z zakresu 
deficytów rozwojowych u uczniów w różnym wieku szkolnym oraz z dojrzałości 
szkolnej), korzystano również ze wsparcia psychologa zewnętrznego w celu 
zorganizowania dla zainteresowanych rodziców spotkań i konsultacji 
diagnostycznych na terenie Szkoły. W kwietniu 2016 r., w Szkole zorganizowano, 
we współpracy z wydawnictwem WIR, ogólnopolskie warsztaty w ramach „Spotkań z 
Edukacją”, w czasie których odbyły się różne szkolenia (np. nauka czytania metodą 
symultaniczno-sekwencyjną, rymowanki w zabawach edukacyjnych z ćwiczeniami 
logopedycznymi, diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym, 
zastosowanie gestów artykulacyjnych w terapii logopedycznej czy usprawnienie 
motoryki małej w wykorzystaniem elementów terapii ręki). We współpracy z 

                                                      
3 Pomoc ta polegała m. in. na nieobniżaniu oceny za błędy ortograficzne, wydłużaniu czasu na czynności 
związane z pisaniem, wyrabianiu nawyku korzystania ze słownika ortograficznego, podawaniu poleceń 
w prostszej formie i sprawdzeniu ich zrozumienia, nieocenianiu estetyki prac graficznych, posadzeniu blisko 
nauczyciela, odrębnym instruowaniu dziecka, wspieraniu ucznia w budowaniu pozytywnej samooceny, 
stwarzaniu możliwości wykazania się wiedzą i umiejętnościami w grupie, monitorowanie interakcji z innymi 
dziećmi, nieodpytywaniu na forum klasy z głośnego czytania. 
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Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu zorganizowano 
warsztaty integracyjne pod kątem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 (dowód: akta kontroli str. 407-436, 446-471, 499, 517-520) 
1.5. Szkoła nawiązała współpracę przede wszystkim z rejonową Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 (współpracowała również z poradniami nr 1 
i nr 5 w Poznaniu). Zakres współpracy dotyczył uzyskania pomocy od specjalistów 
z zakresu autyzmu, terapii indywidualnej uczniów Szkoły oraz organizacji 
warsztatów w ramach „Szkoły dla Rodziców”. Pracownicy Poradni brali również 
udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych dla nauczycieli i szkolnych 
specjalistów, a w razie potrzeb w zespołach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Dyrekcja i pracownicy Szkoły współpracowali również z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi 
(m. in. z zespołem surdopedagogów, tyflopedagogów, brali także udział 
w spotkaniach w ramach tzw. grupy wsparcia dla szkolnych pedagogów 
i psychologów, które odbywały się raz na kwartał). 

 (dowód: akta kontroli str. 407-436, 446-471, 501-502, 518-520) 
1.6. W kontrolowanych latach szkolnych nie wpłynęły skargi związane z udzielanym 
w Szkole wsparciem uczniów, którzy posiadają opinię o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się. 

(dowód: akta kontroli str. 503-510) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Spośród 111 uczniów, którzy uczęszczali do Szkoły i którym zalecone zostały 
dodatkowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 49 nie otrzymało 
wszystkich zalecanych form pomocy: 45 uczniów nie brało udziału w zajęciach 
korekcyjno-kompensacyjnych, a 4 nie brało udziału w zajęciach logopedycznych. 
Dyrektor Szkoły w złożonych wyjaśnieniach podała, że pomimo wieloletnich starań, 
Urząd Miasta Poznania, nie wyraził zgody na zwiększenie etatu pedagoga oraz 
zatrudnienie logopedy. Na 825 uczniów Szkoły, zatrudniony jest tylko jeden 
psycholog i dwóch pedagogów na jeden etat, a logopeda zatrudniony jest tylko 
na 2 godziny w oddziałach przedszkolnych. W związku z tym Szkoła nie była 
w stanie zapewnić zaleconej pomocy wszystkim uczniom. Z uwagi na ten fakt 
Szkoła starała się rekompensować to w innych formach: po konsultacjach 
z rodzicami przekierowywała uczniów do zewnętrznych placówek terapeutycznych, 
organizowała mini-szkolenia dla rodziców podczas konsultacji z psychologiem 
lub pedagogiem w celu zaznajomienia rodziców z różnymi formami pracy 
z dzieckiem w domu (np. Numicon, materiał PUS, seria „Ortograffiti”). Część 
uczniów korzystała ze wsparcia prywatnych terapeutów. 

(dowód: akta kontroli str. 26-406, 514-515, 521-535) 
Zdaniem NIK, starania Dyrektor Szkoły mające na celu zatrudnienie dodatkowego 
pedagoga i logopedy w Szkole oraz zaangażowanie kadry pedagogicznej w celu 
objęcia tych dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w innych formach, należy 
ocenić pozytywnie, lecz nie zmieniają one faktu, że prawie połowa uczniów 
w Szkole, mających opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, nie miała 
zapewnionej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zalecanych formach. 

IV. Wniosek 

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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wniosek pokontrolny 
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o Najwyższej Izbie Kontroli4, wnosi o skierowanie do organu założycielskiego 
wniosku w sprawie zwiększenia etatu pedagoga w Szkole w taki sposób, 
aby umożliwić wszystkim uczniom, którzy wymagają dodatkowej pomocy 
uczestniczenie w odpowiednich zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. 

 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego 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. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor  
Bartosz Tomczyk 
specjalista k. p. 

 

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