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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 Klaudia Dziamska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/155/2016 z 19 grudnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Szamotułach 
ul. Stanisława Staszica 4A, 64-500 Szamotuły, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Szamotułach1 (dalej: Poradnia) 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Kozyra, Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych w Szamotułach (dalej: Dyrektor)2 

(dowód: akta kontroli str. 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W latach szkolnych 2013/2014-2016/2017 (do 24 stycznia 2017 r.)4, 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 specjalistycznych5. Specjaliści opracowujący dotyczące 
uczniów opinie o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dalej: opinie) korzystali 
z licznych, zróżnicowanych narzędzi do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej, 
a Poradnia dysponowała szeroką ofertą form pomocy, zarówno dla uczniów 
mających specyficzne trudności w nauce, jak i dla ich rodziców, nauczycieli 
i wychowawców. 

Stwierdzono jednak przypadki nieprawidłowego realizowania procedury 
diagnozowania tych uczniów i wydawania dotyczących ich opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się. W szczególności nieprawidłowości te polegały na tym, 
że 76% opinii dotyczących uczniów szkół ponadpodstawowych wydano bez 
stosownych wniosków złożonych za pośrednictwem dyrektora szkoły lub bez opinii 
rad pedagogicznych, czego wymaga § 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 Z tymczasową lokalizacją w Zespole Placówek Bursa i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Szamotułach przy 
ul. Obornickiej 12 w Szamotułach. W skład Zespołu wchodzi także Poradnia Psychologiczna we Wronkach. 
2 Będąca jednocześnie Dyrektorem Poradni (§ 10 tekstu jednolitego Statutu Poradni uchwalonego na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Poradni na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2014 r). 
3 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. 
4 Dalej także: kontrolowany okres, okres objęty kontrolą. 
5 Dz. U poz. 199, dalej: rozporządzenie w sprawie poradni. 
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publicznych6. Stwierdzono także przypadki nieznacznego przekroczenia terminu na 
wydanie opinii określonego w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zasad działania 
poradni. Ponadto, część opinii dotyczących uczniów szkoły podstawowej nie 
zawierała danych wymaganych § 6 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia w sprawie poradni 
albo zawierała nieprawidłowe dane, o których mowa w jego § 6 ust. 1 pkt 5.  

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

Diagnozowanie uczniów z dysfunkcjami przez specjalistów Poradni 

1. W latach szkolnych 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 i 2016/20177 Poradnia 
wydała łącznie 346 opinii (odpowiednio: 81,100,141 i 24), w tym 268 uczniom szkół 
podstawowych, 64 uczniom gimnazjów i 14 uczniom szkół ponadgimnazjalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 73) 

2. W Poradni nie opracowano wewnętrznych zasad i procedur diagnozowania dzieci 
ze specyficznymi problemami w uczeniu się. Dyrektor stwierdziła, że kierowano się 
obowiązującymi przepisami zawartymi w prawie oświatowym i rozporządzeniach. 
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z 5 listopada 2014 r. ustalono natomiast m.in., 
że każda opinia oddana przez psychologów i pedagogów Poradni do sekretariatu 
później niż 30 dni od podpisania przez rodzica wniosku o wydanie opinii, będzie 
skutkowała odebraniem pracownikowi dodatku motywacyjnego przez jeden miesiąc. 

(dowód: akta kontroli str. 82, 307, 308, 310, 312) 

W Poradni przyjęto praktykę pobierania od rodziców wniosków o przeprowadzenie 
badania, a dopiero po badaniu - wniosków o opinię o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się. Nie wszystkie wnioski składane w Poradni były rejestrowane. 
Spośród 111 spraw zakończonych wydaniem opinii nie zarejestrowano 61 wniosków 
o opinie (55%) i 93 wniosków o przeprowadzenie badania (84%). Ponadto terminy 
badania wyznaczano na podstawie zgłoszenia telefonicznego. W latach szkolnych 
2013/2014-2016/2017, w 11 przypadkach dotyczyło to uczniów szkół 
podstawowych. 

Dyrektor stwierdziła, że nie rejestrowano wniosków składanych osobiście przez 
rodziców uznając, że datą wpływu była data widniejąca na wniosku. Rejestrowano 
wnioski przysyłane pocztą, ponieważ data wniosku nie była jednocześnie datą 
wpływu. W sprawie przyjmowania telefonicznych wniosków Dyrektor stwierdziła, 
że stosuje się taką praktykę ze względu na to, iż jest to placówka powiatowa 
obejmująca obszar całego powiatu, a dojazd do siedziby może być dla niektórych 
klientów utrudniony. W takim przypadku dopiero w dniu badania w Poradni rodzic 
składał podpisany wniosek. 

Dyrektor wyjaśniła również, że zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
poradni, zadaniem Poradni jest diagnozowanie dzieci w odniesieniu do zgłaszanego 
problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu. W związku z tym 
najpierw wykonywana jest diagnoza (po zgłoszeniu problemu), która umożliwia 
określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dziecka oraz 
wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego 
problemu. Wynik badania jest omawiany z rodzicem dziecka oraz przedstawia się 
możliwe sposoby rozwiązania danego problemu. Jednym z nich jest wydanie 

                                                      
6 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. 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. 
7 Do dnia 20 stycznia 2017 r. 
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stosownej opinii lub orzeczenia, o które rodzic wnioskuje lub nie. Omówienie 
wyników diagnozy umożliwia także rodzicowi właściwe uzasadnienie wniosku 
o opinię. Zdaniem Dyrektor inna kolejność jest nielogiczna i skutkowałaby 
następującymi trudnościami: 

- w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych każdorazowo należałoby odesłać 
wnioskodawców do szkoły, następnie oczekiwać na przesłanie przez dyrektora 
szkoły wniosku wraz z opinią rady pedagogicznej, zaprosić rodzica, poprosić 
o wnioskowanie wszystkich pozostałych możliwych opinii (np. w sprawie udzielenia 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania wymagań do możliwości 
ucznia i wielu innych), przeprowadzić badanie, jednocześnie odmawiając wydania 
pozostałych opinii, o które wnioskował rodzic na wszelki wypadek. Dyrektor 
stwierdziła, że dla rodzica zgłaszającego się do poradni jak i nauczyciela w szkole 
niemożliwe jest wskazanie przyczyny obserwowanych trudności. Dopiero diagnoza 
umożliwia napisanie uzasadnienia do wniosku o wydanie opinii; 

- diagnostycznymi oraz w zakresie wskazania właściwego rozwiązania problemu. 
Podobne objawy występują w przypadku różnych zaburzeń, na przykład trudności 
z czytaniem mogą wynikać z problemów dyslektycznych jak i z upośledzenia 
umysłowego. W związku z tym, żaden diagnosta nie zaleci wnioskowania o wydanie 
najlepszej dla dziecka opinii lub orzeczenia przed wykonaniem badania i diagnozy; 

- z prowadzeniem procesu diagnozowania, który często przekracza 30 a nawet 
60 dni. Jest to związane z uzupełnieniem dokumentacji medycznej, terapeutycznej, 
obserwacją w warunkach szkolnych i domowych. 

Ponadto Dyrektor wskazała, że w niektórych przypadkach rodzice nie wnioskują 
o wydanie żadnego dokumentu, a jedynie chcą poznać indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne swoich dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 89-104, 156-174, 307, 308, 310-312) 

 
3. Kontrolą objęto 111 opinii, co stanowiło 32% wszystkich opinii wydanych przez 
Poradnię w okresie objętym kontrolą, w tym: 43 sprawy dotyczące uczniów szkół 
podstawowych (16% wydanych opinii) i 68 dotyczących uczniów szkół 
ponadpodstawowych8 (87%). 

Kontrola dokumentacji związanej z wydaniem uczniom opinii wykazała, że: 

 w przypadku uczniów klas IV do VI szkoły podstawowej: 

- od dnia złożenia wniosku o badanie do dnia przeprowadzenia badania 
upłynęło sześć tygodni w 14 przypadkach, powyżej sześciu tygodni w ośmiu 
przypadkach9, powyżej 100 dni w czterech przypadkach10, a w jednym 
przypadku nawet 238 dni11. W dniu złożenia wniosku badanie 
przeprowadzono w 16 sprawach; 

- w uzasadnieniu wniosku o przeprowadzanie badania rodzice wskazywali 
między innymi na: trudności w nauce, w pisaniu i czytaniu, brzydkie pismo, 
błędy ortograficzne, problemy ze skupieniem się;   

- w dokumentacji uczniów znajdowały się: w pięciu przypadkach opinie 
o uczniu12, w pięciu przypadkach skierowanie na badanie podpisane przez 

                                                      
8 58 uczniów gimnazjum i 10 szkół ponadgimnazjalnych. 
9 Karta dziecka nr: 6299, 8829, 9979, 9593, 8329, 9622, 8118, 8894.  
10 Karta dziecka nr: 7749 – 125 dni, 8557 – 126 dni, 6859 – 132 dni, 7271 – 133 dni. 
11 Karta dziecka nr 8344 
12 Karta dziecka nr  6620, 6299, 9879, 8329, 1053 
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polonistę13, w jednym przypadku arkusz obserwacyjny dziecka14 oraz 
w jednym przypadku (dotyczącym karty dziecka nr 7509) postanowienie 
o wyznaczeniu zawodowego kuratora sądowego oraz opinia z Rodzinnego 
Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Poznaniu; 

- sześcioro uczniów (dwoje z klasy V i czworo z klasy VI), którzy otrzymali 
opinię, korzystało z pomocy Poradni po raz pierwszy;  

- w 30 opiniach oparto się na badaniu psychologicznym przeprowadzonym 
w latach wcześniejszych; 

- badania psychologiczne przeprowadzono za pomocą testów WISC-R15, 
testu matryc według Raven’a16, testu piętnastu słów Reya17, 
kwestionariusza pomiaru inteligencji emocjonalnej INTE; 

- badania pedagogiczne przeprowadzano za pomocą takich narzędzi jak: 
pisanie ze słuchu, dyktando, testy ortograficzne i gramatyczne, testy 
badania percepcji słuchowej, różnicowania fonemów, chiński język18, arkusz 
Zerotestu19, test korektorski; 

- opinie były wydawane w terminie od 1 do 33 dni,  od dnia złożenia wniosku 
o wydanie opinii, w tym 11 opinii wydano w dniu złożenia wniosku. 

(dowód: akta kontroli str. 89-104) 

 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych: 

- w uzasadnieniu wniosków wskazywano na trudności w nauce, pisaniu 
i czytaniu, błędy, nieczytelne pismo, zniekształcone litery; 

- do wniosków załączono: kartę informacyjną leczenia szpitalnego, opinie 
z niepublicznej poradni o objęciu pomocą, w dwóch przypadkach 
kserokopie świadectw szkolnych, w 12 przypadkach opinię nauczyciela 
języka polskiego lub wychowawcy20 oraz w pięciu przypadkach skierowanie 
polonisty na badanie specjalistyczne21; 

 - od dnia przekazania przez dyrektora szkoły dokumentów do dnia badania 
upłynęło nawet 110 dni22, w tym w sześciu przypadkach badanie 
przeprowadzono w dniu przekazania przez dyrektora szkoły wniosku; 

- 17 uczniów, tj. 25% (po siedmiu z klasy I i II, jeden z III gimnazjum i dwoje 
uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego oraz technikum), którzy 
otrzymali opinię, korzystało z pomocy Poradni po raz pierwszy; 

- w 26 przypadkach oparto się na badaniach psychologicznych wykonanych 
w latach wcześniejszych,  

- badania psychologiczne prowadzono w oparciu o testy WISC-R,  Raven’a, 
kwestionariusz INTE, test piętnastu słów, 

- badania pedagogiczne prowadzono między innymi w oparciu o: baterię 
GIM23, testy ortograficzne i gramatyczne, testy badania percepcji 

                                                      
13 Karta dziecka nr 8242, 8829, 7338, 8769, 9593. 
14 Karta dziecka nr 8344. 
15 Skala służąca do badania poziomu inteligencji ogólnej. 
16 J.C. Raven „Test matryc wersja standard” Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 
17 Test służący do badania pamięci. 
18 Próba badania słuchu fonemowego i spostrzegawczości słuchowej. 
19 Test służy ocenie funkcjonowania „pętli fonologicznej", czyli krótkotrwałej pamięci fonologicznej. 
20 Karta dziecka nr 9779, 9710, 9670, 9457, 9396, 7236, 9398, 6787, 1064, 8874, 8877, 4961. 
21 Karta dziecka nr 780,15605, 4005, 5001, 1063. 
22 W pięciu przypadkach badanie przeprowadzono w terminie do 6 tygodni od dnia przekazania wniosku przez dyrektora 
szkoły, w kolejnych pięciu przypadkach badanie przeprowadzono w terminie od 100 dni, w dwóch przypadkach termin 
oczekiwania na badanie wynosił 103 i 110 dni 
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wzrokowej, tempa czytania, czytania ze zrozumieniem, różnicowania 
fonemów, chiński język, arkusz Zerotestu, test korektorski, 

- w dokumentacji uczniów znajdowały się: w dziewięciu przypadkach opinie 
o uczniu24 oraz w czterech przypadkach25 skierowania na badanie 
podpisane przez polonistę; 

- opinie wydawane były w terminie do 36 dni od dnia złożenia przez 
rodziców wniosku o wydane opinii, w tym 23 opinie zostały wydane w dniu 
złożenia wniosku. 

 (dowód: akta kontroli str. 156-174) 

W sprawie terminu oczekiwania na badanie Dyrektor wyjaśniła, że może to być 
spowodowane różnymi przyczynami między innymi: nieusprawiedliwionym 
niestawiennictwem w wyznaczonym terminie, przekładaniem wizyty w Poradni 
lub nieobecnością pracownika i brakiem możliwości zagwarantowania zastępstw. 
Dyrektor stwierdziła, że czas oczekiwania na badanie oscyluje w granicach 
od trzech do sześciu tygodni. 

(dowód: akta kontroli str. 308, 312) 

Należy zauważyć, że spośród 111 skontrolowanych spraw w 20 przypadkach (18%) 
termin oczekiwania na badanie wynosił więcej niż wskazywane przez Dyrektor 
sześć tygodni, w tym w 12 powyżej 100 dni.   

(dowód: akta kontroli str. 156-174) 

W sprawie wykorzystania przeprowadzonych w latach wcześniejszych badań 
psychologicznych Dyrektor wyjaśniła, że jeżeli w dokumentacji dziecka znajdowały 
się przynajmniej dwie diagnozy psychologiczne i ich wyniki były zbliżone, a rodzic 
nie zgłasza zdarzeń mogących mieć wpływ na ogólne funkcje intelektualne (uraz 
głowy, choroba w obrębie centralnego układu nerwowego, traumatyczne zdarzenie) 
to nie ma potrzeby wykonywania ponownych badań mierzących potencjał 
intelektualny. 

(dowód: akta kontroli str. 307, 311) 

4. W okresie objętym kontrolą 31 dzieci, którym wydano opinie, było objęte 
w Poradni pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w formie terapii pedagogicznej 
(19 dzieci), logopedycznej (troje dzieci), psychologicznej (ośmioro dzieci) a jednemu 
dziecku udzielono porady zawodowej. Poradnia w latach 2015-2016 organizowała 
tzw. „dni dysleksji”, w czasie których prowadzono konsultacje.  

(dowód: akta kontroli str. 283-284) 

5. W roku szkolnym 2016/2017 w Poradni zatrudnionych było 12 specjalistów: 
siedmiu psychologów (w tym troje z nich było zatrudnionych na część etatu 
logopedy) oraz pięciu pedagogów, częściowo dzielących etat logopedy. Wszyscy 
specjaliści posiadali wymagane wykształcenie wyższe magisterskie 
z przygotowaniem pedagogicznym. Specjaliści zatrudnieni w Poradni uczestniczyli 
w szkoleniach, kursach i konferencjach, między innymi na temat prawidłowej 
diagnozy i skutecznych metod pracy z dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy; 
metody sylabowej nauki czytania, stosowania i interpretowania Skali Inteligencji 
i Rozwoju IDS, dyskalkulii jako zaburzenia neurorozwojowego; baterii 8, 10/12. 

(dowód: akta kontroli str. 293,295-303) 

                                                                                                                                       
23 Bateria metod i diagnozy niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjów. 
24 Karta dziecka nr 8874, 8877, 4961, 9779, 9710, 9670, 9457, 9396, 6787 
25 Karta dziecka nr 7801, 5605, 5001, 1063 
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6. W kontrolowanym okresie Wielkopolski Kurator Oświaty nie przeprowadził 
w Poradni kontroli w zakresie diagnozowania dzieci mających specyficzne trudności 
w uczeniu się. W 2014 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie wydawania opinii 
w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 
oraz  prawidłowości wykonywania zadań przez zespoły orzekające. 

(dowód: akta kontroli str. 304-305) 

7. W okresie objętym kontrolą do Poradni nie złożono żadnej skargi, w tym 
związanej z diagnozowaniem uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu 
się.  

(dowód: akta kontroli str. 306) 

 

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

1.  Stosownie do § 6a rozporządzenia w sprawie warunków oceniania z 2007 r. i § 4 
rozporządzenia w sprawie warunków oceniania z 2015 r., w przypadku ucznia 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej opinia o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się, może być wydana na uzasadniony 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, złożony za pośrednictwem dyrektora szkoły. Wniosek ten wraz 
z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły, który po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, przekazuje go wraz z opinią rady pedagogicznej, do poradni 
i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.  

Pomimo przypomnienia w drodze elektronicznej26 dyrektorom szkół 
o obowiązujących w tym zakresie przepisach, Dyrektor Poradni akceptowała 
praktykę nieprzekazywania przez dyrektorów szkół wniosków albo przekazywania 
ich bez stosownej dokumentacji. Spośród 68 opinii dotyczących uczniów szkół 
ponadpodstawowych, w 52 przypadkach (76%) były one wydawane z naruszeniem 
procedury przewidzianej w powołanych przepisach. Opinie te były wydawane 
na podstawie niekompletnych dokumentów przesłanych przez dyrektora szkoły 
(np. brak uzasadnionych wniosków rodziców, nauczycieli lub specjalistów, opinii 
rady pedagogicznej, zgody rodziców)27 albo na podstawie wniosków złożonych 
przez rodziców bezpośrednio w Poradni28. W 42 sprawach zakończonych wydaniem 
opinii uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (62%), badanie 
pedagogiczne i psychologiczne wykonano przed przekazaniem przez dyrektora 
szkoły stosownych dokumentów. Ponadto, w 12 przypadkach29 opinie wydano przed 
przekazaniem przez dyrektora szkoły wniosku o opinię wraz z tymi dokumentami. 
 
Dyrektor stwierdziła, że kierując się zasadą „dobro ucznia na pierwszym miejscu”, 
uznawano za wystarczające załączenie pisma ze szkoły, z którego wynikało, 
że uczący nauczyciele widzą trudności o podłożu dyslektycznym. Ponadto dodała, 
że kierując się przekonaniem o konieczności jak najszybszego wsparcia ucznia 
wydawano opinie na wniosek rodzica. 

(dowód: akta kontroli str. 156-175, 178-281, 309, 313) 
 

                                                      
26 Wiadomość e-mail z dnia 5 lutego 2016 r. 
27 Np.: karta dziecka nr 7801, 4005, 5398, 8874, 6229, 7930, 6125. 
28 Np.: karta dziecka nr 6755, 6936, 3095, 7994, 6311,6638. 
29 Np.: karta dziecka nr 5233, 7429, 5533, 5398, 6163, 6599. 
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2. W czterech przypadkach, wbrew postanowieniom § 5 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie poradni, opinie wydano w  terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia 
wniosku o ich wydanie. W dwóch sprawach nastąpiło to po 31 dniach30, w jednym 
po 33 dniach31 oraz w jednym po 36 dniach32. Nie były to szczególnie uzasadnione 
przypadki uzasadniające wydanie opinii w terminie nie dłuższym niż 60 dni 
od złożenia wniosku. Ponadto, w jednym z tych przypadków33, wbrew ustaleniom 
przyjętym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej z 5 listopada 2014 r., nie odebrano 
pracownikowi dodatku motywacyjnego na okres jednego miesiąca. 
Dyrektor wyjaśniła, że w dwóch przypadkach wyciągnięto konsekwencje, 
a w jednym termin wydania został przekroczony o jeden dzień i zostało to 
przeoczone.  

 (dowód: akta kontroli str. 81-83, 93, 162, 308, 312) 

3. Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 i 11 rozporządzenia w sprawie poradni, opinia między 
innymi powinna zawierać oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń 
uczęszcza oraz podpis dyrektora poradni. Stosownie do art. 63 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty34, rok szkolny we wszystkich szkołach 
i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 
31 sierpnia następnego roku. 
W przypadku pięciu opinii35 błędnie wpisano oznaczenie oddziału w szkole - uczeń 
klasy VI, zamiast uczeń klasy V. Ponadto, jedna opinia dotycząca karty dziecka 
nr 6245, nie została podpisana przez Dyrektor Poradni. 
Dyrektor wyjaśniła, że wskazane nieprawidłowości są efektem niezamierzonego 
przeoczenia.  

(dowód: akta kontroli str. 96, 98, 99, 156, 308, 311) 

 
1. We wszystkich skontrolowanych przypadkach dotyczących uczniów szkoły 
podstawowej i ponadpodstawowej, w Poradni przyjęto praktykę pobierania 
od rodziców wniosku o przeprowadzenie badania, a dopiero po przeprowadzonym 
badaniu, wniosku o opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. NIK zwraca 
uwagę, że stosownie do wcześniej przywoływanego § 5 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie poradni, opinię wydaje się 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. Tymczasem proces diagnozowania i wydania opinii 
uczniom szkoły podstawowej od daty wniosku o przeprowadzenie badania 
do wydania opinii, w 11 sprawach wynosił od 30 do 60 dni36, w siedmiu od 60 
do 100 dni37, a w ośmiu - powyżej 100 dni38. W przypadku uczniów szkół 
ponadpodstawowych w terminie przekraczającym 30 dni od dnia przekazania przez 
dyrektora szkoły dokumentów, opinię wydano w 14 sprawach (20%)39, w tym 
w czterech w terminie przekraczającym 100 dni. Natomiast wszystkie opinie wydane 
zostały w terminie 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej opinii40.  

                                                      
30 Karta dziecka nr 8894 i 8874. 
31 Karta dziecka nr 8118. 
32 Karta dziecka nr 5061. 
33 Dotyczył sprawy wydania opinii w dniu 16 października 2014 r. (Karta dziecka nr 8874). 
34 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
35 Dotyczących karty dziecka nr 8557, 7749, 8873, 7338, 9897. 
36 Np.: karta dziecka nr 8242, 7781, 9897, 8386 
37 Np.: karta dziecka nr 6299, 9979, 9622 
38 Np.: karty dziecka nr 8344 trwała 284 dni, nr 7271- 156 dni i nr 8557- 154 dni 

 
40 Z czteroma wyjątkami wskazanymi w sekcji nieprawidłowości (pkt 2) wystąpienia pokontrolnego. 
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NIK zwraca uwagę, że oczywiste jest, iż 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 
(a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 60-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. 89-104, 156-174, 308, 311-312) 

2. Poradnia przed wydaniem opinii nie korzystała z uprawnienia, o którym mowa 
w § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie poradni, do zwracania się do szkoły w celu 
uzyskania informacji o problemach dydaktycznych ucznia. Dyrektor wyjaśniła, że nie 
było potrzeby zwracania się o opinie, ponieważ na ogół były one dołączone przez 
wnioskodawców. NIK zauważa jednak, że opinie takie były załączone tylko 
w 14 skontrolowanych przypadkach (12%). Poznanie natomiast możliwie szerokiego 
kontekstu funkcjonowania ucznia w szkole oraz jego właściwości i warunków 
osobistych, jest wysoce przydatne dla dokonania rzetelnej i prawidłowej diagnozy 
jego specyficznych trudności w uczeniu się.  

(dowód: akta kontroli str. 89-104, 156-174, 307, 310) 
 

IV. Wnioski 

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. 
o Najwyższej Izbie Kontroli41, wnosi o podjęcie działań w celu zapewnienia:  

1) przekazywania przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych do Poradni 
wniosków o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się wraz 
z ich uzasadnieniem oraz z załączoną opinią rady pedagogicznej, przed 
rozpoczęciem procesu diagnozowania dzieci oraz przed ewentualnym 
wydaniem opinii; 

2) wydawania przez Poradnię opinii w terminach przewidzianych w § 5 ust. 1 
i 4 rozporządzenia w sprawie poradni; 

3) rzetelnego wpisywania danych do sporządzanych opinii. 
 

 V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
41 Dz. U. z 2015 r. poz. 1069, ze zm.  
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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 NIK Delegatury 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. 

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, 8 lutego 2017 r. 
 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

 
 

 

Kontroler Dyrektor 
z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
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