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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, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/140/2016 z 15 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrzeszowie, ul. Gen. Sikorskiego 19, 
63-500 Ostrzeszów (dalej: Poradnia). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Karpina, Dyrektor Poradni (dalej: Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli, str. 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W latach szkolnych 2013/2014-2016/2017 (do 18 listopada 2016 r.)2, Poradnia  
realizowała należące do niej zadania w zakresie diagnozowania i opieki nad dziećmi 
mającymi specyficzne problemy w nauce, określone w § 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 
publicznych poradni specjalistycznych3 oraz w § 2 ust. 1 i 2 jej statutu4. Stwierdzono 
jednak przypadki nieprawidłowego realizowania procedury diagnozowania tych 
uczniów i formułowania dotyczących ich opinii. Opracowane w Poradni procedury 
wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dalej także „opinia”) 
zawierały jedynie ogólne postanowienia, nie definiując zarówno całości 
jak i poszczególnych elementów procesu diagnozowania uczniów zgłaszających takie 
trudności. Nie określono w nich zasad przyjmowania wniosków i ustalania terminów 
badań dla diagnozowanych uczniów, a także zasad postępowania w przypadku 
złożenia wniosków niekompletnych. Procedura nie wskazywała również narzędzi 
diagnostycznych, które powinny zostać wykorzystane do diagnozowania dysfunkcji 
u uczniów poszczególnych typów szkół (podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych). Brak dostatecznie precyzyjnej procedury oraz nie dość 
wnikliwy nadzór Dyrektor nad przebiegiem procesów zmierzających do wydania 
opinii skutkował wystąpieniem nieprawidłowości polegających w szczególności 
na tym, że: diagnozowano uczniów również bez wniosku o wydanie takiej opinii 
lub bez opinii rad pedagogicznych wymaganych § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 

                                                      
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. 
2 Dalej także „kontrolowany okres”. 
3 Dz. U z 2013 r. poz. 199, dalej „rozporządzenie w sprawie zasad działania poradni”. 
4 Tekst jednolity opracowany na skutek uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Poradni, wprowadzającej zmiany do 
statutu i powodującej utratę mocy statutu Poradni z 12 maja 2014 r., dalej „Statut”. 

Ocena ogólna 



 

3 

publicznych5, (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych), a także 
z przekroczeniem terminu na wydanie opinii, o którym mowa w § 5 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni (dotyczy dwóch opinii). 
Dodatkowo, prawie 60% uczniów szkół ponadpodstawowych (spośród 
skontrolowanych), którym wydane zostały opinie o specyficznych trudnościach  
w uczeniu się, diagnozowanych było przy użyciu narzędzi diagnostycznych 
zalecanych dla uczniów szkół podstawowych. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Diagnozowanie uczniów z dysfunkcjami przez specjalistów Poradni 

1. W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 
(do 18 listopada 2016 r.), Poradnia wydała opinie o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się łącznie 336 uczniom (odpowiednio: 92; 97; 128 i 19 opinii), w tym 
310 uczniom szkół podstawowych, 24 uczniom gimnazjów i dwie uczniom liceum 
ogólnokształcącego. 

(dowód: akta kontroli, str. 29-32) 

2. W Poradni obowiązywały „Procedury wydawania opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się”6. Zapisano w nich m.in, że opinia o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, wydawana jest: 
- uczniowi, nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie 
później niż do jej ukończenia, na podstawie wniosku o opinię, a także:  
- uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, na podstawie wniosku dyrektora 
szkoły wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej.  
Proces wydawania opinii obejmował m.in. następujące czynności:  
- pisemne zgłoszenie wniosku o wydanie opinii;  
- rozmowę z rodzicami lub pełnoletnim uczniem;  
- analizę przez specjalistów dokumentacji (załączonej do wniosku);  
- konsultacje specjalistów dotyczące opinii oraz, 
- opracowanie i wydanie opinii.  
W procedurze tej nie podano m.in. zasad przyjmowania i katalogowania wniosków, 
oraz tego, którymi testami psychologicznymi lub pedagogicznymi należy 
przeprowadzać diagnozę ucznia przed wydaniem opinii, m.in. w relacji do etapu 
edukacji, na jakim uczeń ten aktualnie się znajduje. W złożonych wyjaśnieniach 
Dyrektor podała, że wraz z innymi pracownikami widzi potrzebę wypracowania 
procedury wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, która 
zawierać będzie wyżej wymienione elementy, a wypracowanie tej procedury jest 
priorytetem do realizacji w najbliższym czasie, tj. styczniu 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 4-6, 446) 

W praktyce, proces poprzedzający wydanie uczniowi opinii przebiegał następująco: 
- w dzienniku korespondencyjnym Poradni ewidencjonowany był wniosek 
o przeprowadzenie badania ucznia (z wyjątkami opisanymi dalej w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości),  
- Dyrektor wyznaczała specjalistów (psychologa i pedagoga) do przeprowadzenia 
badań pedagogicznych i psychologicznych, przydzielając poszczególnym 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r. poz. 843, ze zm. dalej „rozporządzenie w sprawie warunków oceniania z 2015 r.” Do 31 marca 2015 r. 
kwestię tę regulował § 6a ust. 3 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 publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm., dalej „rozporządzenie w sprawie warunków oceniania z 2007 r.”. 
6 Pisma zawierające te procedury nie zostały opatrzone datą ich wprowadzenia. 
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specjalistom wnioski o przeprowadzenie badania7. Dyrektor uwzględniała 
kompetencje i specjalizacje poszczególnych pracowników (diagnozą specyficznych 
trudności w uczeniu się zajmowało się najczęściej dwóch psychologów i trzech 
pedagogów, a pozostali pracownicy mieli przydzielane inne zadania), 
- prowadzono rozmowę z rodzicami bądź pełnoletnim uczniem i konsultacje 
specjalistów, 
- specjaliści diagnozowali ucznia, w oparciu o testy będące w dyspozycji Poradni 
(ich zestawienie sporządzono w trakcie kontroli NIK) i przygotowywali projekt opinii, 
- po złożeniu wniosku o wydanie opinii, wystawiano ją. 

(dowód: akta kontroli, str. 110-399,  448, 463-466) 

Wszystkie wnioski kierowane do Poradni, bez względu na to, czego dotyczyły, 
rejestrowane były w kolejności wpływu. Uniemożliwiało to de facto ustalenie ile 
spośród złożonych wniosków dotyczyło badania dzieci pod kątem diagnozy 
specyficznych trudności w uczeniu się, a w konsekwencji czy i w ilu przypadkach 
poradnia odmówiła wydania takich opinii. Dyrektor podała, że gdy w wyniku badań 
psychologiczno-pedagogicznych nie stwierdzono u ucznia specyficznych trudności 
w uczeniu się, wydawane były opinie o objęciu go pomocą psychologiczno-
pedagogiczną8.  

(dowód: akta kontroli, str. 36-53) 

3. Badanie dokumentacji9 związanej z wydaniem uczniom opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się wykazało, że: 

 w przypadku uczniów szkół podstawowych (46 uczniów): 

 wnioski o badanie dotyczyły uczniów klas IV-VI (odpowiednio 4, 32 i 10 
uczniów), 

 w uzasadnieniu wniosków o przeprowadzenie badania rodzice wskazywali, 
m.in. na: problemy dziecka z ortografią, mylenie liter w pisaniu, trudności 
z płynnym czytaniem, problemy z pisaniem i koncentracją; 

 w zgormadzonej dokumentacji uczniów znajdował się: „wywiad z opieką 
domową w sprawie trudności wychowawczych lub w nauce” w 42 
przypadkach, „wywiad z rodzicami w sprawie trudności w czytaniu i pisaniu” 
w 22 przypadkach oraz „opinia wychowawcy/polonisty o uczniu” w 34 
przypadkach, 

 od dnia złożenia wniosku o badanie dziecka do dnia przeprowadzenia 
badania upłynęło od 54 do 207 dni - w przypadku badania psychologicznego 
i od 25 do 208 dni - w przypadku badania pedagogicznego, 

 u 15 uczniów nie przeprowadzono badania psychologicznego wskazując, 
że nie upłynął jeszcze rok od poprzedniego takiego badania tych uczniów, 

 u 27 uczniów badanie pedagogiczne przeprowadzane były dwukrotnie 
(w różnych terminach) przed wydaniem opinii, w przypadku pozostałych 
19 uczniów badanie to przeprowadzano jednorazowo, 

 troje uczniów (jeden z klasy V i dwoje z klasy VI), którzy otrzymali opinię 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się, korzystało z pomocy Poradni 
po raz pierwszy,  

 badania psychologiczne przeprowadzono w oparciu o testy10 WISC-R11 
i Raven`a12, natomiast badanie pedagogiczne przeprowadzono w oparciu 

                                                      
7 Liczba badań przeprowadzonych przez poszczególnych specjalistów: K. – 18; H. – 21; M. – 5; S. – 14; R. – 14; J. – 15; H. – 
5; K. – 10; B.-K. – 19; Z.-L. – 4.  
8 Dla przykładu: w roku szkolnym 2016/2017 wydano pięć opinii o objęciu ucznia taką pomocą. 
9 Badaniem analitycznym objęto dokumentację będącą w „kartach indywidualnych” z lat szkolnych od 2013/2014 do 
2016/2017: 46 uczniów szkół podstawowych, spośród 310, tj. 14,8% i 24 (100%) uczniów gimnazjów oraz 2 (100%) uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych (w tym przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego). 
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o testy: Lateralizacja Radtke13; bateria 10-1214; ciche czytanie15; sprawdziany 
orto16; diagnoza dysleksji, normalizacja dla  uczniów klasy V szkoły 
podstawowej17 i diagnoza dysleksji u uczniów klasy III szkoły podstawowej18; 

 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, wydawane były w terminie 
do 16 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej opinii (w tym 25 opinii 
wydanych zostało już w dniu złożenia wniosku). 

(dowód: akta kontroli, str. 33-35, 59-70, 81-82, 95-224) 

 w przypadku uczniów szkół gimnazjalnych (24 uczniów): 

 wnioski o badanie dotyczyły uczniów klas I – III gimnazjów; 

 w uzasadnieniu wniosków o przeprowadzenie badania, dyrektorzy gimnazjów 
wskazywali m.in. na: błędy ortograficzne popełniane przez ucznia, trudności 
w pisaniu, zaburzenia poziomu graficznego pisma, problemy w łącznej 
i rozdzielnej pisowni wyrazów, 

 od dnia złożenia wniosku o badanie ucznia do dnia przeprowadzenia badania 
upłynęło od 7 do 205 dni - w przypadku badania psychologicznego i od 11 
do 185 dni - w przypadku badania pedagogicznego, 

 badania psychologiczne przeprowadzono w oparciu o testy WISC-R 
i Raven`a natomiast badanie pedagogiczne w oparciu m.in. o testy: bateria 
gimnazjum19 grafo-moto20; ciche czytanie; sprawdziany orto; diagnoza 
dysleksji u uczniów klasy V szkoły podstawowej; 

 13 uczniów tj. 54% (pięcioro z klasy I; czworo z II i czworo z III), którzy 
otrzymali opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się, korzystało 
z pomocy Poradni po raz pierwszy , 

 opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydawane były w terminie 
do 22 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej opinii (w tym 5 opinii 
wydanych zostało już w dniu złożenia wniosku). 

(dowód: akta kontroli, str. 33-35, 71-79, 225-392) 

 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2 uczniów): oba wnioski 
o badanie dotyczyły uczniów klasy III liceum ogólnokształcącego. Uczniowie ci 
nie byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, nie byli także 
wcześniej badani w Poradni. 

 (dowód: akta kontroli, str. 33-35, 80, 85, 388-393) 

Dyrektor wyjaśniła, że „zróżnicowanie terminów oczekiwania na diagnozę 
pedagogiczną wynika z konieczności grupowania określonego typu diagnoz, które 
wyznaczają przepisy prawne, np. obowiązek wydania opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, do 30 września danego roku szkolnego, […] 
oczekiwanie na diagnozę psychologiczną ulega wydłużeniu również z powodu 
przyjmowania klientów wymagających pilnej interwencji (próby samobójcze, śmierć 
rodzica, wypadki komunikacyjne, tp.), co jest zgodne ze Statutem PPP 
w Ostrzeszowie (rozdział 4 § 16). Prócz ww. powodów zróżnicowanie terminów 
oczekiwania na diagnozę pedagogiczną wynika z odmowy rodzica proponowanego 

                                                                                                                                       
10 nr 1 i nr 4 z „Wykazu testów …” stosowanych w Poradni. 
11 Skala służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. 
12 J.C. Raven „Test matryc wersja standard” Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1987 r., seria A, B, C, D, E.  
13 Zestaw metod diagnozy lateralizacji z pomocami testowymi. 
14 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat. 
15 Testy cichego czytania dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 
16 Znormalizowane sprawdziany znajomości zasad ortograficznych dla uczniów klas II-VI z podtestami.  
17 Autorstwa A. Jaworskiej; A. Matczak i J. Stańczak. 
18 Autorstwa M. Bogdanowicz; A. Jaworskiej; G. Krasowicz-Kupis, A. Matczak, O. Pelc-Pękali; I. Pietras; J. Stańczak 
i M. Szczerbińskiego.  
19 Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. 
20 Profil sprawności grafomotorycznych.  
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terminu, choroby dziecka, charakteru pracy rodzica (brak urlopu), niemożności 
kontaktu telefonicznego z rodzicem, zmiany numeru telefonu rodzica – jest inny niż 
na wniosku, błędnego numeru telefonu podanego przez rodzica”. 

(dowód: akta kontroli, str. 448) 

5. Wraz z wydaniem opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się Poradnia – 
jak wyjaśniła Dyrektor – oferowała uczniom i rodzicom m.in. następujące formy 
pomocy: prelekcje i pogadanki w zakresie pedagogizacji rodziców, porady 
indywidualne i zestawy ćwiczeń funkcji percepcyjno-motorycznych na piśmie oraz 
propozycje skorzystania z programu „Ortograffiti” do pracy z dzieckiem w domu 
(w rozmowie postdiagnostycznej). Informowała także o możliwości korzystania 
z konsultacji w Poradni.  

(dowód: akta kontroli, str. 447) 

6. W Poradni zatrudnionych było 11 specjalistów: pięciu pedagogów, pięciu 
psychologów oraz jeden neurologopeda, w 20-godzinnym wymiarze pracy 
tygodniowej. Jeden z pedagogów posiadał dodatkowo uprawnienia logopedy, 
a drugi doradcy zawodowego, natomiast jeden z psychologów posiadał uprawnienia 
tyflopedagogika21 i surdopedagogika22. Wszyscy specjaliści posiadali wymagane 
wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.  

(dowód: akta kontroli, str. 7-20) 

Specjaliści zatrudnieni w Poradni uczestniczyli w licznych szkoleniach, kursach, 
konferencjach, w tym m.in. w zakresie dysfunkcji (wsparcie procesu diagnozowania 
gotowości szkolnej i ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się; nowe trendy 
w diagnozie specyficznych zaburzeń uczenia się, dysleksji i zaburzeń językowych; 
pułapki psychometrycznej interpretacji wyniku testowego, konsekwencje 
wydawanych opinii i orzeczeń oraz ich skutki dla rozwoju dziecka; bateria GIM 
w praktyce diagnostycznej; nowoczesne opiniowanie psychologiczno-
pedagogiczne).  

(dowód: akta kontroli, str. 21-27) 

7.  W latach objętych kontrolą Wielkopolski Kurator Oświaty nie przeprowadzał 
w Poradni kontroli w zakresie diagnozowania uczniów mających specyficzne 
trudności w uczeniu się. Kontrola przeprowadzona w 2014 r. dotyczyła zgodności 
wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi 
przepisami.  

(dowód: akta kontroli: str. 54) 

8. W kontrolowanym okresie do Poradni nie były kierowane skargi związane 
z diagnozą uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się oraz 
z wydawaniem opinii w tym zakresie.  

(dowód: akta kontroli str. 439) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 

1. Zgodnie z § 6a ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków oceniania z 2007 r., 
a następnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie warunków oceniania z 2015 r., 

                                                      
21 Dział pedagogiki specjalnej zajmujący się wychowaniem, edukacją, terapią i rehabilitacją osób niewidomych 
i niedowidzących. 
22 Dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich 
rodzinami i otoczeniem. 

 
Ustalone 

nieprawidłowości 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_specjalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leczenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rehabilitacja_medyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pedagogika_specjalna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauczanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wychowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82uchota
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedos%C5%82uch
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w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej opinia o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się może być wydana na wniosek nauczyciela lub 
specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy-psychologiczno-
pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody 
rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego 
ucznia. Wniosek ten wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po 
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje ten wniosek wraz 
z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni i informuje o tym 
rodziców albo pełnoletniego ucznia.  
W kontrolowanej próbie dokumentacji uczniów, którym wydane zostały ww. opinie, 
w trzech przypadkach (dwóch uczniów gimnazjum i ucznia liceum 
ogólnokształcącego) brakowało nieprzekazanego przez dyrektora szkoły wniosku  
o wydanie opinii23, w 15 przypadkach brakowało opinii rady pedagogicznej24, 
natomiast w jednym przypadku25 opinia rady pedagogicznej doręczona została 
dopiero po przeprowadzeniu badań psychologa i pedagoga oraz po złożeniu 
wniosku o wydanie opinii. 

 (dowód: akta kontroli, str. 59-85) 

Dyrektor wyjaśniła, że „badania psychologiczno-pedagogiczne ucznia 
gimnazjum/liceum ogólnokształcącego mogą być prowadzone na wniosek rodzica 
lub pełnoletniego ucznia. Przepis prawny nie zabrania przeprowadzenia badań, 
natomiast reguluje proces wydawania opinii. Zdecydowana ilość wniosków 
dyrektorów szkół zawierała pozytywną opinię rady pedagogicznej, jednak często bez 
uzasadnienia. W związku z tą sytuacją na początku roku szkolnego 2016/2017 
został opracowany ujednolicony wniosek o wydanie opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, który jest dostarczany do gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych”. 

NIK podkreśla, że w następstwie badania tych uczniów (na wniosek telefoniczny 
oraz rodzica) wydane im zostały opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się, 
do czego niezbędny jest wniosek przekazany przez dyrektora szkoły wraz  
z uzasadnieniem i opinią rady pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli, str. 448-449) 

2. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni, poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka 
albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym 
niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym 
niż 60 dni. Dwie opinie zostały wydane po 31 oraz 44 dniach od złożenia wniosku 
o ich wydanie (odpowiednio karty indywidualne nr 5434 i 4373), przy czym nie były 
to szczególnie uzasadnione przypadki. 
Dyrektor wyjaśniła, że wynikało to z nawału pracy, pośpiechu lub przeoczenia. 

(dowód: akta kontroli, str. 69, 72, 449) 

3. W działalności Poradni stwierdzono następujące przypadki nierzetelnego 
prowadzenia postępowań związanych z wydaniem uczniom opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się: 
- w dwóch przypadkach badanie ucznia przeprowadzone zostało przed złożeniem 
wniosku (w przypadku ucznia oznaczonego w karcie indywidualnej nr 5629 wniosek 
o przeprowadzenie badania złożony został 29 września 2016 r., a badanie 

                                                      
23 Karta indywidualna nr 4445; 4899, 2024. 
24 Karta indywidualna uczniów gimnazjum nr 4337; 4445; 4306, 5626; 4899; 4570; 4811; 5496; 5446; 2237; 5617; 5827; 5836 

i uczniom liceum ogólnokształcącego nr  2024; 3705. 
25 Sprawa 4373. 



 

8 

pedagogiczne przeprowadzono wcześniej, tj. 30 sierpnia 2016 r.; w przypadku 
ucznia oznaczonego w karcie indywidualnej nr 5132 miało to miejsce odpowiednio 
16 lutego 2016 r. i 20 stycznia 2016 r). 

Pedagog wyjaśniła, że badania przeprowadza na podstawie planu Dziennika Zajęć 
Poradni i nie zajmuje się planowaniem badań. Dodała, że w przypadku kart 
indywidualnych nr 5629 i 5132 mogła zaistnieć sytuacja, że zgłoszenia dokonano 
telefonicznie, a rodzic wypełnił brakujące dokumenty w dniu odbioru opinii.  

NIK wskazuje jednak, że przeprowadzanie badań przed złożeniem odpowiedniego, 
pisemnego wniosku o takie badanie w sytuacji, gdy czas oczekiwania na te badania 
sięga nawet ponad 200 dni od daty złożenia wniosku, stanowi przykład 
niezachowania transparentności w tym zakresie i może świadczyć o dowolności 
ustalania terminów badań i wydawania opinii o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się.  

(dowód: akta kontroli, str. 66, 67, 69, 180, 181, 211, 212, 442) 

- w 13 przypadkach (spośród 24) uczniów gimnazjów i w 2 przypadkach (spośród 
dwóch kontrolowanych) uczniów liceum ogólnokształcącego, prowadząc diagnozę 
pedagogiczną wykorzystano odpowiednio „Baterię 10-12” – Baterię do diagnozy 
przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat oraz sprawdziany 
orto i „Diagnozę dysleksji, normalizacja dla uczniów klas V”.  

Dyrektor wyjaśniła, że dobór metod diagnostycznych przez pedagogów był, 
jak dotąd, indywidualną decyzją diagnosty, dlatego zostaną opracowane procedury 
i wskazane narzędzia do diagnozy ww. grupy uczniów.  

(dowód: akta kontroli, str. 59-85, 449) 

 w przypadku pełnoletniego ucznia liceum ogólnokształcącego, któremu założono 
kartę indywidualną nr 2024, o przeprowadzenie badań wystąpił telefonicznie jego 
rodzic, brak było natomiast takiego wniosku samego ucznia. Pomimo tego, badanie 
psychologiczne i pedagogiczne przeprowadzono w dniu 26 czerwca 2013 r.  
Pedagog wyjaśniła m.in., że badanie pedagogiczne przeprowadziła na podstawie 
zgłoszenia telefonicznego i była to specyficzna sytuacja, gdyż uczeń miał duże 
problemy z płynnością mówienia, poważne kompleksy i prezentował brak wiary 
we własne możliwości. Dodała, że decyzja odnośnie wydania opinii o stwierdzeniu 
występowania specyficznych trudności w uczeniu się była prawidłowa, 
potwierdzając jednocześnie, że w tym przypadku nie zachowano stosownej 
procedury związanej z wnioskiem składanym do dyrektora szkoły.  

(dowód: akta kontroli, str. 388-390, 442) 

W ocenie NIK, główną przyczyną opisanych nieprawidłowości był brak precyzyjnych 
procedur postępowania poprzedzających wydanie opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, w szczególności dotyczących uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych a także niewystarczający nadzór Dyrektora, w tej 
materii. Zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 2 i ust. 5 pkt 2 Statutu do obowiązków Dyrektora 
należy opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Poradni oraz 
odpowiada on za zgodność funkcjonowania Poradni z przepisami prawa z obszaru 
oświaty i Statutu. 
Dyrektor wyjaśniła m.in., że w momencie podpisywania opinii następowało ich 
bieżące monitorowanie, a ewentualne uwagi i wskazówki przekazywane były 
pracownikowi ustnie. Wskazała, że w związku z potrzebą poprawy jakości 
wydawanych opinii powołała w dniu 12 września 2016 r. „zespół ds. zgodności 
wydawanych orzeczeń i opinii z przepisami prawnymi”. Dodała, że od stycznia 
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2017 r. wprowadzi do planu nadzoru pedagogicznego kontrolę opinii w sprawie 
specyficznych trudności w uczeniu się.  

(dowód: akta kontroli, str. 447) 
 

1. NIK zwraca uwagę, że – jak wcześniej wskazano - z § 5 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie zasad działania poradni wynika, że poradnia psychologiczno-
pedagogiczna wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego 
ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia 
wniosku. W Poradni stosowano praktykę, że z procesu wydawania uczniowi opinii 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się wyłączano etap diagnozowania ucznia. 
W efekcie rodzic dwukrotnie występował do Poradni: najpierw z wnioskiem 
o badanie ucznia, a następnie z wnioskiem o wydanie opinii. Na zakończenie 
pierwszego etapu (przeprowadzenie badania) uczniowie oczekiwali nawet ponad 
200 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Natomiast wszystkie opinie wydane zostały 
w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej opinii26. W istocie 
jednak oznaczało to, że od czasu pierwszego wniosku (o badanie) do czasu uzyskania 
przez niego opinii, upływało nawet ponad siedem miesięcy.  
Tymczasem oczywiste jest, że nie ma możliwości wydania rzetelnej opinii 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się bez zbadania osoby opiniowanej (badanie 
jest integralnym elementem procesu wydawania opinii). Wynika z tego zatem, 
że we wskazanym w przywołanym przepisie, podstawowym 30-dniowym terminie 
na wydanie opinii, powinno zawierać się również przeprowadzenie badania 
psychologicznego lub pedagogicznego ucznia. Przedłużenie czasu opiniowania poza 
ww. terminy może nastąpić, gdy konieczne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego 
o stanie zdrowia i przeprowadzenie – poza Poradnią – badań lekarskich, o których 
mowa w § 5 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.  
NIK podkreśla, że wskazane w rozporządzeniu terminy na wydanie opinii, mają na celu 
dobro uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się. Ich dochowanie jest 
bardzo ważne, gdyż udzielenie tym uczniom jak najszybszej, odpowiedniej do zaleceń 
wynikających z opinii, pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ma dominujący 
wpływ na wyrównanie szans edukacyjnych. Ponadto, stosowana w Poradni praktyka 
wyłączania z procesu wydawania opinii etapu diagnozowania ucznia może być także 
postrzegana jako próba obejścia ww. przepisów. 

(dowód: akta kontroli, str. 59-85) 

2. NIK zwraca uwagę, że w przypadku 12 spośród 46 uczniów szkół podstawowych, 
których dokumentację związaną z diagnozowaniem przez Poradnię specyficznych 
trudności w uczeniu się skontrolowano, brakowało informacji nauczyciela lub 
specjalisty szkolnego o uczniu. W przypadkach tych pracownicy Poradni 
nie występowali do szkół o takie opinie. Zgodnie natomiast z § 5 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni,· w celu uzyskania informacji 
o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka albo pełnoletniego ucznia, 
Poradnia może zwrócić się do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza, 
o wydanie opinii nauczycieli lub specjalistów, informując o tym osobę składającą 
wniosek. Informacja ze szkoły o uczniu zawiera szereg istotnych wiadomości 
na temat funkcjonowania ucznia w klasie i wśród rówieśników, stosunku do nauki 
i obowiązku szkolnego, a także do nauczycieli oraz dotychczasowych osiągnięć 
lub niepowodzeń. Poznanie natomiast możliwie szerokiego kontekstu 
funkcjonowania ucznia w szkole oraz jego właściwości i warunków osobistych, jest 

                                                      
26 Z dwoma wyjątkami wskazanymi w pkt. III. sekcja nieprawidłowości (pkt 2) niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wysoce przydatne dla dokonania rzetelnej i prawidłowej diagnozy jego 
specyficznych trudności w uczeniu się.  

(dowód: akta kontroli, str. 59-85) 

3. NIK zauważa, że wśród skontrolowanych, wydawanych przez Poradnię 
w latach szkolnych 2013/2014-2016/2017 (do dnia 18 listopada 2016 r.), opinii 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się stwierdzono przypadki bardzo 
lakonicznego odniesienia się do kwestii, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 6 i 7 
rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni i § 6 ust. 2 pkt 5 i 5a Statutu. 
Przepisy te nakładają na Poradnię obowiązek określenia w opinii indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
opisu mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie, w odniesieniu do 
problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii, a także przedstawienia 
stanowiska w sprawie, której dotyczy opinia i szczegółowego jego uzasadnienia. 
Poprzestanie w tym zakresie na krótkiej, dwu albo trzyzdaniowej informacji o tym, 
że uczeń np.: „przejawia specyficzne trudności w uczeniu się” (określonego typu, 
np. dysortograficznego); „wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
na terenie szkoły i indywidualizacji procesu dydaktycznego”; „wskazane jest 
skorzystanie ze specjalnych warunków egzaminacyjnych”, nie może stanowić pełnej 
realizacji celów, dla jakich opinia taka jest sporządzana.  

(dowód: akta kontroli, str. 225-393) 
 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, NIK, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli27, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia: 

1) egzekwowania przez Poradnię od dyrektorów gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych wniosków o wydanie opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się wraz z ich uzasadnieniem oraz z załączoną 
opinią rady pedagogicznej; 

2) wydawania przez Poradnię opinii w terminach przewidzianych w § 5 ust. 1 i 3 
rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni; 

3) rzetelnego prowadzenia postępowań w przedmiocie wydawania opinii. 
 
 

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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Wnioski pokontrolne 
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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, 20 stycznia 2017 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler: 

Irena Wróblewska 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

 
 

Dyrektor 
 z up. Tomasz Nowiński 
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