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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/158/2016 z 22 grudnia 2016 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu ul. Żabikowska 40, 
62-030 Luboń (dalej: Poradnia) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Hanna Łabuzińska – Dyrektor Poradni (dalej: Dyrektor)  
(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 

W latach szkolnych 2013/2014 - 2016/20172, Poradnia realizowała należące do niej 
zadania w zakresie diagnozowania i opieki nad dziećmi mającymi specyficzne 
problemy w nauce, które to zadania określone są 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 § 4 statutu Poradni4. 

Dyrektor opracowała procedurę diagnozowania i wydawania opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się (dalej: opinie) sprzyjającą zapewnieniu jednolitego 
sposobu sporządzania tych opinii. Procedura ta była przestrzegana przez 
pracowników pedagogicznych Poradni biorących udział w procesie diagnozowania 
dzieci. Wydane w wyniku tego procesu opinie były kompletne, a specjaliści je 
opracowujący korzystali z licznych, zróżnicowanych narzędzi do diagnozy 
psychologicznej i pedagogicznej. Poradnia dysponowała szeroką ofertą form 
pomocy, zarówno dla uczniów mających specyficzne trudności w nauce, jak i dla ich 
rodziców, nauczycieli i wychowawców. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła akceptowania w Poradni praktyki 
nieprzekazywania przez dyrektorów gimnazjów opinii rad pedagogicznych tych 
szkół, skutkiem czego wydawano opinie z pominięciem analizy tych dokumentów. 

 

                                                      
1 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. 
2 Dalej: okres objęty kontrolą. 
3 Dz. U z 2013 r. poz. 199, dalej: rozporządzenie w sprawie zasad działania poradni. 
4 Załącznik nr 1 do uchwały nr 1-2013/2014 Rady Pedagogicznej Poradni z dnia 18 listopada 2013 r. 
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III. Wyniki kontroli 

Opracowanie i przestrzeganie jednolitych procedur w procesie 
wydawania opinii o specyficznych trudnościach dzieci  
w uczeniu się.  

1. Poradnia jako publiczna placówka oświatowa składała się z poradni macierzystej 
w Luboniu oraz czterech filii5 i obejmowała swoją działalnością obszar siedmiu 
gmin6. Na terenie tych gmin, w okresie lat szkolnych 2013/2014 do 2016/2017, 
nastąpił ponad 20%-owy wzrost liczby uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych, gimnazjów, liceum, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej 
(z blisko 13,5 tys. do ponad 16,3 tys.). 

 (dowód: akta kontroli str. 6-21, 29) 

Do zadań statutowych7 Poradni należało m.in. diagnozowanie dzieci i młodzieży 
oraz wydanie opinii (stanowiącej efekt diagnozowania). W latach szkolnych 
2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 (wg stanu na koniec 2016 r.) 
Poradnia wydała odpowiednio: 193, 206, 199, 57 opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, z czego odpowiednio: 167, 177, 164, 44 dzieciom szkół 
podstawowych oraz 26, 29, 35, 13 uczniom gimnazjów. W tym okresie Poradnia 
nie wydawała takich opinii uczniom liceum, technikum i zasadniczej szkoły 
zawodowej.  

 (dowód: akta kontroli str. 6-21, 23) 

Jak wyjaśniła Dyrektor, nie prowadzono ewidencji wniosków rodziców, co do których 
Poradnia odmówiła wydania opinii w wyniku przeprowadzonych badań 
diagnostycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 74-80) 

Analiza wybranych losowo 608 opinii potwierdziła wyjaśnienia Dyrektor, 
że wydawano je wyłącznie uczniom szkół objętych rejonem działalności Poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 32-35, 96-293) 

Poradnia dysponowała informacjami o problemach dydaktycznych i wychowawczych 
uczniów, uzyskiwanymi od nauczycieli. W ponad połowie przypadków9 dane te 
opracowano wg przygotowanego przez Poradnię specjalnego druku10, natomiast 
w przypadku pozostałych uczniów, w zwykłej formie opisowej. Druk obligował 
do podania danych dotyczących m.in. przebiegu procesu edukacyjnego, mocnych 
stron ucznia, zachowania na terenie szkoły, metod i środków stosowanych przez 
szkołę w stosunku do trudności występujących u ucznia (w tym zastosowanych form 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i uzyskanych rezultatów), współpracy 
nauczyciela ze środowiskiem rodzinnym oraz zapisów z obserwacji dziecka podczas 
zajęć szkolnych prowadzonych przez specjalistę szkolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 56-58, 81-95) 

Jak wyjaśniła Dyrektor, Poradnia zobowiązywała rodzica do uzyskania ze szkoły 
informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia. O takiej 
konieczności Poradnia powiadamiała rodzica na etapie zgłaszania dziecka 
do diagnozowania udostępniając wskazany powyżej druk. Poradnia uwzględniała 

                                                      
5 W Buku, Stęszewie, Suchym Lesie oraz Tarnowie Podgórnym. 
6 Jedna gmina miejska, dwie gminy miejsko-wiejskie oraz cztery gminy wiejskie. 
7 § 4 ust. 2 i 4. 
8 Z czego 40 opinii wydano na etapie edukacji dziecka w szkole podstawowej w klasach IV-VI, a 20 opinii na poziomie 
gimnazjalnym. 
9 Dane dotyczą 40 opinii wydanych na etapie szkoły podstawowej. 
10 „Informacja wychowawcy-nauczyciela o uczniu”. 
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faktycznego 
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również inne formy pisemnej informacji o dziecku. Dopuszczano również 
przekazywanie bezpośrednio przez szkołę informacji o uczniu drogą pocztową 
lub elektroniczną. W ocenie Dyrektora, rozwiązanie takie usprawniało pracę Poradni 
i wpływało na skrócenie czasu niezbędnego do wydania opinii.  

(dowód: akta kontroli str. 32-36, 56-58) 

Na etapie sporządzania opinii Poradnia oprócz informacji o problemach 
dydaktycznych i wychowawczych ucznia korzystała również z innych dokumentów. 
W specjalnych teczkach - Kartach Indywidualnych11 znajdowały się także  
sprawdziany szkolne, kopie zeszytów szkolnych i świadectw szkolnych. W teczkach, 
oprócz wymienionej informacji, zamieszczono wypełnioną przez nauczyciela języka 
polskiego ankietę, która - jak wyjaśniła Dyrektor - uszczegółowiała problemy ucznia 
w zakresie wystąpienia ewentualnych dysfunkcji o charakterze dysortografii 
i dysgrafii. Pozyskane materiały podlegały analizie i uzupełniały zgromadzoną 
dokumentację wykorzystywaną do diagnozowania dziecka.  

(dowód: akta kontroli str. 30-35, 59-60, 81-95) 

Wszystkie opinie posiadały oznaczenie Poradni, numer, datę wydania, podstawę 
prawną oraz imię i nazwisko dziecka wraz z numerem PESEL. Dokumenty te 
zawierały dane specjalistów przeprowadzających diagnozę dziecka oraz ich 
podpisy. W opiniach określano indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne ucznia wraz z opisem mechanizmów wyjaśniających 
jego funkcjonowanie w odniesieniu do zgłaszanego problemu, stanowisko Poradni 
wraz z uzasadnieniem, wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem oraz 
wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem w domu. 
Zaleceniami Poradni kierowanymi do szkół były m.in.: organizacja zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, o których 
mowa w § 10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach12, szczególne kryteria 
oceniania, wprowadzenie indywidualnych norm czasu pracy ucznia, sugestie 
dotyczące sfery emocjonalnej ucznia. Wszystkie opinie opatrzone były pieczęcią 
i podpisem Dyrektora lub kierownika filii Poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 81-293) 

Analizowane opinie zapewniały uczniom możliwość przystąpienia do sprawdzianu 
szóstoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w warunkach dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
wynikających z rodzaju tych trudności. Uprawnienie to wynikało z § 37 ust. 2 
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 publicznych13, 
a następnie z art. 44zzr ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty14.   

(dowód: akta kontroli str. 96-293) 

Wszystkie 60 zbadanych opinii Poradnia wydała w terminach, o których mowa w § 5 
ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania poradni, przy czym 57 z nich 
wydano nie później niż 30 dni, a 3 pozostałe15, nie później niż 60 dni, od dnia 
złożenia pisemnego wniosku rodzica o wydanie takiej opinii. 

                                                      
11 Teczki posiadały m.in. numer ewidencyjny, daty przeprowadzonych badań wraz ze wskazaniem diagnozujących osób, dane 
dziecka oraz nazwę szkoły.  
12 Dz. U. poz. 532  
13 Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zm., uchylone z dniem 31 marca 2015 r.,  dalej: rozporządzenie w sprawie warunków oceniania 
z 2007 r. 
14 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. Art. 44zzr wszedł w życie z dniem 31 marca 2015 r. 
15 W dwóch przypadkach 32 dni (16/12/2016-2017, 23/12/2016-2017) i w jednym 59 dni (53/12/2013-2014). 
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Jako przyczyny szczególnie uzasadnionych przypadków w rozumieniu 
przywołanego przepisu, Dyrektor wskazała m.in: przerwy świąteczne oraz  
ograniczoną dostępność pracowników przeprowadzających diagnozy (urlop 
zdrowotny). 

(dowód: akta kontroli str. 74-95) 

Proces diagnozowania i opiniowania w siedmiu spośród 60 zbadanych przypadków16 
trwał ponad dwa miesiące (okres od wpływu wniosku o przeprowadzenie badania do 
wydania opinii). W sześciu przypadkach okres ten wynosił on od 63 do 81 dni, a w 
jednym przypadku 170 dni. We wszystkich tych sytuacjach wynikało to z przyczyn 
niezależnych od Poradni. 

(dowód: akta kontroli str. 74-95) 

Wszystkie 20 zbadanych opinii dotyczących uczniów szkół gimnazjalnych wydano 
na wniosek rodzica skierowany bezpośrednio do Poradni, przy czym w stosunku do 
pięciu z nich dyrektor gimnazjum przekazał wnioski specjalisty (pedagoga 
szkolnego) o wydanie opinii, o którym mowa w art. 4 ust. 2  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 
publicznych17 

(dowód: akta kontroli str. 81-85) 

W jednym z 20 zbadanych wniosków rodzica o wydanie opinii dotyczących uczniów 
gimnazjum, dyrektor szkoły przekazał do Poradni opinię rady pedagogicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 81-85) 

Zgodnie z obowiązującym w Poradni wzorem wniosku o zdiagnozowanie i wydanie 
opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzic składając wniosek musiał 
wskazać sposób przekazania lub odbioru opinii mając do wyboru: odbiór osobisty, 
przesłanie drogą pocztową na adres zamieszkania lub przekazanie kopii opinii 
do szkoły. Z możliwości poinformowania szkoły bezpośrednio przez Poradnię 
skorzystało dwóch spośród 60 wnioskujących o wydanie opinii rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 81-95)  

2. W Poradni obowiązywała procedura18 obejmująca wszystkich pracowników 
pedagogicznych realizujących proces diagnostyczny, której celem było zapewnienie 
jednolitego sposobu sporządzania opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. Procedura została wdrożona od 2010 r. i stanowiła dokument związany 
z Procesem Diagnoza P05-D zawartym w Księdze Jakości19. Procedura 
sporządzania opinii powiązana była również z innymi procesami ujętymi w Księdze, 
tj. przyjęcie do poradni, promocja poradni, planowanie i realizacja terapii. 

(dowód: akta kontroli str. 32- 35, 37-46) 

Zgodnie z ww. procedurą, w fazie początkowej procesu diagnozowania Poradnia 
przeprowadzała wywiad z rodzicami, który był zawsze udokumentowany w formie 
specjalnego druku. Na tej podstawie oraz innych uzyskanych informacji o dziecku 
pracownik pedagogiczny dokonywał wyboru odpowiednich narzędzi 
do przeprowadzenia diagnozy dziecka. Badanie składało się co najmniej z dwóch 
części: psychologicznej i pedagogicznej, prowadzanych podczas odrębnych spotkań 
diagnostycznych. Następnie dokonywano analizy uzyskanych wyników 
diagnostycznych wraz z uwzględnieniem informacji uzyskanych od rodzica, 
nauczyciela szkolnego i innych przedłożonych dokumentów, której wyniki 

                                                      
16 Łącznie 11,7 %.  
17 Dz. U. poz. 843, ze zm. dalej „rozporządzenie w sprawie warunków oceniania z 2015 r.” Do 31 marca 2015 r. kwestię tę 
regulował § 6a ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków oceniania z 2007 r.. 
18 Proces P05 – D. PO1, Procedura sporządzania opinii.  
19 Systemu Zarządzania Jakością na podstawie normy PN-EN ISO 9001:2009 
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przedstawiano rodzicom podczas konsultacji. W rezultacie tych działań pracownik 
pedagogiczny stwierdzał rodzaj występujących deficytów i ustalał treść opinii. 

(dowód: akta kontroli str. 37-46) 

Jak wyjaśniła Dyrektor, w Poradni, w praktyce stosowano kilkuetapową procedurę, 
ujętą w poszczególnych elementach druku Wniosku do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej o przeprowadzenie badania/wydanie opinii/informacji, gdzie „wniosek 
o wydanie opinii rodzic podpisywał po procesie diagnostycznym, w wyniku rozmowy 
postdiagnostycznej”. 

(dowód: akta kontroli str. 54-55, 74-80) 

Analiza zbadanych opinii potwierdziła, że Poradnia przed ich wydaniem miała 
zdiagnozowany poziom inteligencji ogólnej ucznia. Badanie przeprowadzał 
psycholog – pracownik Poradni lub korzystano z wyników uzyskanych podczas 
wcześniejszego diagnozowania dziecka w Poradni lub brano pod uwagę wyniki 
takiego badania dostarczone przez rodzica. We wszystkich przypadkach 
przeprowadzano (lub korzystano z wyników wcześniejszych) badanie 
z wykorzystaniem testu WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla dzieci20. Każda 
z 40 opinii wydanych uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej poprzedzona była 
psychologiczno-pedagogiczną diagnozą specyficznych trudności w czytaniu 
i pisaniu. Do diagnozy wykorzystywano Baterię 10/12 – Bateria metod diagnozy 
przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów w wieku 10-12 lat. Narzędzie składało 
się z testów diagnozujących m.in. funkcje wzrokowo-przestrzenne (w tym percepcję 
wzrokowo-przestrzenną, koordynację wzrokowo-ruchową, koordynacje wzrokowo-
ruchową), funkcje słuchowo-językowe oraz integrację percepcyjno-motoryczną. 
Na poziomie opinii wydanych uczniom gimnazjum Poradnia wykorzystywała Baterię 
GIM – Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów szkół 
gimnazjalnych. 
Ponadto, w 65% badanych przypadków zastosowano zestaw metod diagnozy 
lateralizacji21 wraz z testem do badania funkcji wzrokowych Bender-Santucci 
i badaniem spostrzegania i różnicowania słuchowego wg Mottier, w 60 % załączono 
dodatkowy test zasad i reguł ortograficznych, w 40% stosowano Test cichego 
czytania, w 20% stosowano do badania poziomu inteligencji ogólnej  również Test 
matryc Ravena22, w zakresie 10-15 % przypadków wykorzystano test do badania 
techniki głośnego czytania23, wystandaryzowane sprawdziany wiadomości 
i umiejętności szkolnych dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – 
Matematyka, test do badania dysleksji - Zetotest24. W kilku przypadkach korzystano 
również z testu w zakresie dyskalkulii – Kalkulia III25, ze sprawdzianu z matematyki 
od klas IV do VI26 oraz diagnozy funkcjonalnej specyficznych trudności w uczeniu 
się matematyki – Profil Arytmetyczny G (gimnazjum)27. Wszystkie zastosowane 
narzędzia i testy były wykorzystane zgodnie ze wskazaniem wiekowym 
diagnozowanego ucznia. 
Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, psycholodzy zatrudnieni w Poradni 
dokonywali oceny cech osobowościowych i specyfiki funkcjonowania 
emocjonalnego dziecka w zakresie wpływu tych czynników na procesy uczenia się. 

(dowód: akta kontroli str. 24-28, 81-95) 

                                                      
20 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa. 
21 Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych. Gdańsk. 
22 Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa. 
23 J. Konopnicki. 
24 Polskie Towarzystwo Dysleksji. 
25 L. Kość MEN. 
26 D. Garlicka, J. Halicka. 
27 A. Walerzak – Więckowska. 
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3. Poradnia zorganizowała system opieki obejmujący działania:  
- profilaktyczne: obserwacja w oddziałach przedszkolnych wraz z konsultacjami 
z rodzicami i nauczycielami28;  
- rozpoznawcze: badania SRD (Skala Ryzyka Dysleksji) dla dzieci w klasie I szkoły 
podstawowej29, badania audiometryczne, komputerowe badania przesiewowe; 
- diagnostyczne: diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna; 
- terapeutyczne: indywidualna terapia pedagogiczna i logopedyczna, wspomaganie 
nauczycieli. 
W związku ze stwierdzeniem u dziecka wysokiego poziomu ryzyka dysleksji 
w ramach badań SRD, za zgodą rodziców wydawano dziecku opinię o objęciu 
dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Opinia zawierała sugestie odnośnie 
pracy terapeutycznej zarówno dla nauczycieli jak i rodziców. Poradnia zalecała 
kolejne badania kontrolne takiej grupy dzieci po roku do dwóch od wydania opinii. 
Jeżeli uczeń klas IV-VI szkoły podstawowej zgłaszał się na kolejne badania 
kontrolne, które potwierdzały utrzymanie stwierdzonych wcześniej dysfunkcji, 
Poradnia wydawała dziecku opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

(dowód: akta kontroli str. 32-35, 52-53) 

W zakresie pracy z dzieckiem posiadającym zdiagnozowane ww. trudności, 
Poradnia posiadała wypracowany system pomocy. Po przeprowadzonej diagnozie 
pracownicy Poradni przeprowadzali zawsze rozmowę z rodzicem, w trakcie której 
poza omówieniem wyników badań i ustaleniem zaleceń dla dalszej indywidualnej 
pracy rodzica z dzieckiem, polecali rodzicom dobór odpowiedniej literatury 
specjalistycznej, ogólnodostępnych programów elektronicznych do pracy 
z dzieckiem, udostępniali inne materiały specjalistyczne. Ponadto Poradnia 
uruchomiła dyżury pracowników pedagogicznych, w ramach których udzielano 
porad w zakresie pracy z dziećmi mającymi specyficzne trudności w nauce. Oferta 
dyżurów i konsultacji skierowana była również dla nauczycieli uczniów mających 
takie trudności. Poradnia organizowała także dla nauczycieli warsztaty30, których 
tematyka dotyczyła rozpoznania specyficznych trudności w uczeniu się i zalecanych 
form pomocy. Poradnia udzielała również na prośbę rodzica czy nauczyciela innych 
form konsultacji i porad.  

(dowód: akta kontroli str. 32-35, 47-48, 50-51) 

W ramach działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych Poradnia 
organizowała cykliczne spotkania dla nowozatrudnionych nauczycieli. Na tych 
spotkaniach poruszano tematy z zakresu szkolnej diagnozy dysleksji rozwojowej 
oraz terapii pedagogicznej dzieci dyslektycznych. Ponadto pracownicy Poradni brali 
udział w radach pedagogicznych, na których omawiano zagadnienia dyskalkulii -
specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. Uczestniczyli także 
w organizowanym przez jedno z gimnazjów spotkaniu dla rodziców i nauczycieli 
w ramach Europejskiego Tygodnia Dysleksji. 

(dowód: akta kontroli str. 47-48) 

Ogólna liczba wszystkich porad, rozmów terapeutycznych, konsultacji, ustaleń, 
wyjaśnień udzielonych rodzicom, nauczycielom i specjalistom szkolnym w okresie 
lat szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/201731 wyniosła 
odpowiednio: 1110, 1167, 1192 i 571. 

(dowód: akta kontroli str. 49) 

                                                      
28 Liczba dzieci objętych obserwacjami w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 1408, w 2014/2015 – 1076, a w 2015/2016 -
1275.  
29 Badaniami objęto w okresie lat szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 odpowiednio: 1771, 1290 i 839 dzieci. 
30 „Specyficzne trudności w uczeniu się – przyczyny, rozpoznawanie, pomoc”. „Specyficzne trudności w uczeniu się 
matematyki: charakterystyczne symptomy zaburzeń, diagnoza, działania wspierające. 
31 Wg stanu na 12 stycznia 2017 r. 
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4. W Poradni, w okresie od 1 września 2013 r. do 1 stycznia 2017 r., liczba etatów 
pracowników pedagogicznych wzrosła z 17 do 20, z czego etatów w pełnym 
wymiarze z 13 do 15. We wskazanym okresie liczba psychologów zatrudnionych 
w Poradni wzrosła z 11 do 13 osób, a liczba pedagogów z siedmiu do ośmiu osób, 
ponadto przez cały okres zatrudniony był również logopeda. Z zatrudnionych, 
wg stanu na styczeń 2017 r., 22 pracowników pedagogicznych dziewięciu posiadało 
stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, 12 nauczyciela 
mianowanego, a jeden kontraktowego. 

(dowód: akta kontroli str. 22) 

5. W okresie od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2016 r. nie były kierowane skargi 
dotyczące działalności Poradni związane z diagnozowaniem uczniów mających 
specyficzne trudności w uczeniu się oraz wydawaniem opinii o tych dysfunkcjach. 

(dowód: akta kontroli str. 32-35) 

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

W Poradni akceptowano praktykę nieprzekazywania przez dyrektorów gimnazjów 
opinii rad pedagogicznych tych szkół, o których mowa w § 6a ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie warunków oceniania z 2007 r., a następnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia 
w sprawie warunków oceniania z 2015 r. Skutkiem tego, w 1932 na 20 przypadków 
objętych badaniem (tj. 95%) w Poradni wydawano opinie z pominięciem analizy tych 
dokumentów. NIK wskazuje, że zwracanie się o przekazanie Poradni opinii rady 
pedagogicznej, mogłoby przyczynić się do zwiększenia wiedzy osób biorących 
udział w diagnozowaniu problemów, z którymi borykają się uczniowie. 

Jak wyjaśniła Dyrektor, opinia rady pedagogicznej jest wewnętrznym dokumentem 
szkoły, zatem skoro dyrektor gimnazjum zwrócił się do Poradni w sprawie 
przeprowadzenia diagnozy i wydania opinii, to musiał posiadać wymagane 
dokumenty tj. wniosek rodzica wraz z uzasadnieniem oraz opinię rady 
pedagogicznej. Jednocześnie Dyrektor przyznała, że dostrzega potrzebę uściślenia 
obowiązującej w Poradni procedury, w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 74-85) 

1. NIK zwraca uwagę, że Poradnia wydała 1533 opinii uczniom gimnazjów 
bezpośrednio na wniosek rodziców, tj. pomimo braku przekazania tego wniosku 
przez dyrektorów szkół, w trybie o którym mowa w § 6a rozporządzenia w sprawie 
warunków oceniania z 2007 r., a następnie w § 4 rozporządzenia w sprawie 
warunków oceniania z 2015 r. 

2. NIK wskazuje, że badanie jest integralnym elementem procesu wydawania opinii, 
gdyż nie ma możliwości wydania rzetelnej opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu 
się bez zbadania osoby opiniowanej. Wynika z tego zatem, że w podstawowym 
30-dniowym (a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 60-dniowym) terminie na 
wydanie opinii wskazanym w art. 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania 
poradni, powinno zawierać się również przeprowadzenie badania psychologicznego lub 
pedagogicznego ucznia. Przedłużenie czasu opiniowania poza ww. terminy jest 
uzasadnione wtedy, gdy konieczne jest np. uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o 
stanie zdrowia i przeprowadzenie – poza Poradnią – badań lekarskich, o których mowa 
w § 5 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia. Ewentualna praktyka wyłączania z procesu 

                                                      
32 29/12/2016-2017, 1/12/2016-2017, 12/12/2016-2017, 9/12/2016-2017, 19/12/2016-2017, 26/12/2015-2016, 43/12/2015-
2016, 34/12/2015-2016, 54/12/2015-2016, 48/12/2014-2015, 49/12/2014-2015, 37/12/2014-2015, 47/12/2014-2015, 
7/12/2014-2015, 10/12/2013-2014, 27/12/2013-2014, 37/12/2013-2014, 36/12/2013-2014, 44/12/2013-2014. 
33 29/12/2016-2017, 12/12/2016-2017, 19/12/2016-2017, 26/12/2015-2016, 40/12/2015-2016, 34/12/2015-2016, 48/12/2014-
2015, 49/12/2014-2015, 37/12/2014-2015, 47/12/2014-2015, 7/12/2014-2015, 10/12/2013-2014, 27/12/2013-2014,  
36/12/2013-2014, 44/12/2013-2014. 

Ustalona 

nieprawidłowość 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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wydawania opinii etapu diagnozowania ucznia, przy obliczaniu tych terminów, może być 
postrzegana jako próba obejścia ww. przepisów. 

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli34, 
wnosi o podjęcie działań mających na celu zapewnienie przekazywania przez 
dyrektorów gimnazjów do Poradni opinii rad pedagogicznych, związanych 
z procesem wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. 

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

 

Poznań, dnia 1 lutego 2017 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Tomasz Otworowski 

starszy inspektor kontroli państwowej 

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

 

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

Wnioski pokontrolne 
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