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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/073 – Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami 
w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontroler Marek Rozwalka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/56/2017 z 6 kwietnia 2017 r. oraz nr LPO/99/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 1-2, 6) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół Nr 4 w Lesznie, ul. Karola Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno (dalej: Zespół 
Szkół). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Maria Koroniak, Dyrektor Zespołu Szkół (dalej: Dyrektor)1. 

(dowód: akta kontroli, str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W Zespole Szkół, w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 (do 4 lipca)3, uczniom 
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie) 
umożliwiono dostęp do edukacji i opieki, a także zaplanowano możliwe do zrealizowania 
przez Szkołę formy i sposoby wsparcia, zgodne z zaleceniami zawartymi w tych 
orzeczeniach. Zapewniono niezbędne pomieszczenia, pomoce i sprzęt dydaktyczny dla 
realizacji kształcenia specjalnego oraz możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej. 
Umożliwiono również integrację uczniów niepełnosprawnych ze środowiskiem 
rówieśniczym. Z wymaganą częstotliwością dokonywano wielospecjalistycznej oceny 
poziomu ich funkcjonowania (dalej: WOPFU), a wynikające z tych ocen wnioski były 
realizowane. Dyrektor prawidłowo sprawowała nadzór pedagogiczny nad realizacją edukacji 
włączającej oraz szkoleniami wewnętrznymi i zewnętrznymi z tego zakresu. Przy 
organizowaniu procesu wsparcia uczniów korzystano z możliwości współpracy z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi podmiotami.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.: 

 nieujmowania w IPET działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu 
ich realizacji oraz zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym komunikacyjne, 

 przypadków nierzetelnego dokumentowania dat sporządzania WOPFU oraz czasu 
trwania prowadzonych zajęć rewalidacyjnych, 

 przypadków nierzetelnego wykazywania w Systemie Informacji Oświatowej4 (dalej: SIO) 
danych dotyczących uczniów objętych kształceniem specjalnym,  

 prowadzenia zajęć z uczniami objętymi kształceniem specjalnym przez osoby 
nieposiadające wymaganych przepisami kwalifikacji. 

                                                      
1 W całym okresie objętym kontrolą.  
2 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. 

3 Dalej: okres objęty kontrolą. 
4 Polski, elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, 

nauczycielach. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Określanie form i sposobów wsparcia kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1.1. W skład Zespołu Szkół od 1 września 2014 r. do dnia zakończenia kontroli wchodziły 
Technikum nr 4 (dalej: Technikum) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, 
a od 1 września 2015 r. również IV Liceum Ogólnokształcące im. Karola Kazimierza 
Kurpińskiego w Lesznie (dalej: Liceum)5. 

(Dowód: akta kontroli str.  40-67) 

1.2. W obowiązującym w latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 Statucie Zespołu Szkół 
(§ 35) zawarto postanowienia dotyczące organizacji i form opieki oraz pomocy uczniom 
z zaburzeniami rozwojowymi, poprzez m.in. indywidualne udzielanie im opieki i pomocy 
z udziałem nauczycieli, rodziców i uczniów, tworzenie zespołów nauczycieli i specjalistów 
pracujących z tymi uczniami, jak również współdziałanie z ich rodzicami. Formy 
współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w zakresie nauczania, 
wychowania i profilaktyki, określono jednocześnie w Szkolnym Programie Profilaktyki, 
stanowiącym załącznik do Statutu. 

(Dowód: akta kontroli str. 40-79) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 Zespole Szkół obowiązywała6, procedura 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dalej: procedura ppp), określająca m.in. 
zasady, formy oraz sposób udzielania pomocy uczniom, w tym posiadającym orzeczenie, 
jak również zakresy zadań zespołów i ich członków, w tym pedagogów, logopedów 
i terapeutów pedagogicznych. 

(Dowód: akta kontroli str. 10-26)  

W ww. okresie obowiązywały ponadto, wskazane w stanowiącym załącznik do Statutu 
Szkolnym Programie Wychowawczym, procedury organizowania kształcenia specjalnego, 
opracowane m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 
2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym7. W opracowaniu tym zdefiniowano m.in. pojęcie 
„kształcenia specjalnego” oraz w sposób ramowy opisano jego organizację 
i dokumentowanie przebiegu oraz ocenianie i klasyfikowanie uczniów. 

(Dowód: akta kontroli str. 55, 80-143) 

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich szczególnych potrzeb 
rozwojowych, opisana została we ww. procedurach. W Statucie postanowiono, że osobami 
odpowiedzialnymi za koordynację prac z zakresu orientacji zawodowej odpowiedzialni są  
pedagodzy szkolni (§ 41 pkt 4). Zasady współdziałania z poradniami specjalistycznymi oraz 
innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom zawarto 
natomiast m.in. w Szkolnym Programie Profilaktyki. 

(Dowód: akta kontroli str. 55, 80-143, 801-805) 

Treść obowiązującego Statutu wraz z załączonymi do niego programami i będącymi ich 
elementem procedurami odpowiadała, w zakresie regulacji dotyczących kształcenia 
specjalnego, wymogom określonym w załącznikach nr 4 i 5a rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół8. 

(Dowód: akta kontroli str. 40-144)  

                                                      
5 Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 r. (Nr XLIV/570/2014) włączono to Liceum do Zespołu 
Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie. Zmiany nazwy Zespołu Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie, na Zespół Szkół Nr 4 
Lesznie, dokonano z dniem 1 września 2016 r. uchwałą ww. organu z dnia 10 marca 2016 r. (Nr XIX/235/2016). 
6 Przyjęta Zarządzeniem nr 15b/2015 Dyrektora Zespołu Szkół z dnia 4 września 2015 r. 
7 Dz.U. poz. 1113, obowiązuje od 1 września 2015 r., dalej: rozporządzenie z dnia 24 lipca 2015 r. 
8 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm. 
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W treści regulaminów postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 
uwzględniono postanowienia dotyczące preferencji przyjmowania - w przypadku 
równorzędnych wyników w pierwszym etapie rekrutacji - m.in. kandydatów z problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. 

(Dowód: akta kontroli str. 27-39) 

Odnosząc się do braku uwzględnienia w ww. regulaminach postanowień dotyczących 
pierwszeństwa w przyjmowaniu uczniów niepełnosprawnych w drugim etapie rekrutacji, 
Dyrektor wyjaśniła, że nigdy nie występuje drugi etap rekrutacji, a wszyscy uczniowie 
przyjmowani są w etapie pierwszym. 

(Dowód: akta kontroli str. 27-39, 801-805) 

Na stronie internetowej Zespołu Szkół9, w zakładce dotyczącej rekrutacji wskazano, 
że jednostka jest szkołą bez barier, prowadzącą indywidualne nauczanie dla uczniów 
z problemami zdrowotnymi. Dyrektor podała m.in., że aktualna strona internetowa jest 
stroną roboczą, gdyż w styczniu br. właściwa strona szkoły została zawirusowana 
i następnie zablokowana przez dostawcę usługi hostingowej, przy czym w latach 
poprzednich były na niej jeszcze lepiej i czytelniej wyeksponowane informacje o kształceniu 
w szkole uczniów niepełnosprawnych. W odniesieniu stwierdzonego braku na ww. stronie 
wersji dla osób słabowidzących, wyjaśniająca wskazała, że podczas wakacji letnich 
tworzona będzie nowa, profesjonalna strona internetowa, która dostosowana również 
zostanie do potrzeb takich osób. 

(Dowód: akta kontroli str. 492-494, 497-498)  

 1.3.  W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 do Zespołu Szkół przyjęto wszystkich 
ubiegających się o to uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego10 (nabór elektroniczny).  

(Dowód: akta kontroli str. 27-39, 497-498) 

W latach 2014/2015–2016/2017 do wchodzących w skład Zespołu Szkół - Technikum 
i Liceum, uczęszczało łącznie 11 uczniów z orzeczeniami11, spośród których dziewięciu 
realizowało nauczanie indywidualne, w oparciu o wydane w tym zakresie orzeczenia 
o potrzebie takiego kształcenia. 

(Dowód: akta kontroli str. 363-365, 462-490) 

Liczba uczniów w oddziałach do których uczęszczali uczniowie objęci kształceniem 
specjalnym, wynosiła w okresie objętym kontrolą od 17 do 3112. 

(Dowód: akta kontroli str. 363-364) 

1.4. Badanie IPET sporządzonych dla siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
wykazało, że zostały opracowane w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1 i 2 
rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. W przypadku dwóch IPET sporządzonych przed 
1 września 2015 r. przedłożona do kontroli dokumentacja nie pozwalała na ustalenie dat 
złożenia w Zespole Szkół orzeczeń, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych13. Dyrektor wyjaśniła, że sytuacja ta była wynikiem 
dostarczenia orzeczeń wraz ze wszystkimi dokumentami podczas naboru do szkoły. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-147, 165-167, 265-269, 282-285, 293-296, 462-474, 722-725) 

W IPET z 23 września 2016 r.14, jako podstawę opracowania tego programu wskazano 
„orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – upośledzenie umysłowe w stopniu 
lekkim”, podczas gdy z orzeczenia tego wynikało, że zostało ono wydane z uwagi na 

                                                      
9 http://zs4-leszno.pl 
10 W okresie tym do Zespołu Szkół przyjęto 100% uczniów składających podanie, w tym niepełnosprawnych. 
11 W roku szkolnym 2014/2015 do każdej z tych szkół uczęszczał jeden taki uczeń. W następnych latach szkolnych do 

placówek tych uczęszczało odpowiednio dziewięciu i 11 uczniów, z czego jeden (w obu latach) do Technikum, a ośmiu i 10 
do Liceum. 

12 W roku szkolnym 2014/2015 od 22 do 23, w 2015/2016 od 17 do 30, a w 2016/2017 od 18 do 31 uczniów. 
13 Dz. U. z 2014 r. poz. 414 uchylone z dniem 1 września 2015 r., dalej: rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. 
14 Nie modyfikowanym jednocześnie do czasu kontroli. 
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„niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim”. Dyrektor wyjaśniła tę rozbieżność m.in. 
sugerowaniem się w toku opracowania IPET treścią przedmiotowego orzeczenia, gdzie 
w części dotyczącej badania psychologicznego wskazano intelekt na poziomie 
ww. upośledzenia. 

 (Dowód: akta kontroli str. 293-302, 462-474, 722-725) 

IPET, dotyczące realizowanego w badanym okresie kształcenia specjalnego 11 uczniów, 
opracowały zespoły, które tworzyli odpowiednio nauczyciele, wychowawcy klas i specjaliści, 
o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. i § 6 ust. 3 
rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. Programy te, zgodnie z odpowiednio: § 5 ust. 5 i § 6 
ust. 5 ww. rozporządzeń, obejmowały aktualne etapy edukacyjne15 uczniów, zgodne 
z wydanymi orzeczeniami. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-474, 722-765) 

Dyrektor wyjaśniła, że w dokumentacji brak było WOPFU czterech uczniów, których IPET 
opracowane zostały w IV Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, przed jego włączeniem 
do Zespołu Szkół. 

(Dowód: akta kontroli str. 363-364, 462-474, 769-771) 

We wszystkich 11 zbadanych przypadkach, opracowane IPET zostały podpisane przez 
rodziców (opiekunów) uczniów, którzy byli pisemnie powiadamiani o posiedzeniach 
zespołów związanych z opracowaniem IPET i dokonaniem WOPFU, z zachowaniem 
wymogu określonego w § 6 ust. 10 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. a nadto 
o przyznanych uczniom formach wsparcia. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-490) 

1.5. Opracowane dla 10 uczniów, objęte kontrolą IPET uwzględniały zalecenia orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-474) 

Dyrektor albo Wicedyrektor Zespołu Szkół we wszystkich badanych przypadkach ustalali 
m.in.: formy, sposoby i okresy udzielania uczniom wsparcia, w tym, w oparciu o treść IPET 
i zalecenia zawarte w orzeczeniach, wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych 
i specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno–pedagogicznej. Jednocześnie 
określono niezbędne „dostosowania” i warunki, odpowiednie dla objętych przedmiotowym 
kształceniem uczniów. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-490) 

Wszystkie oświadczenia rodziców (opiekunów) o rezygnacji z prowadzonych zajęć, 
zawierały uzasadnienie i sporządzano je na piśmie. Dyrektor wyjaśniła m.in. że rezygnacje 
składali rodzice na własną prośbę i każdorazowo prowadzone były z nimi rozmowy 
dotyczące jej powodów. W przypadku braku nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach dla 
realizacji zalecanej formy wsparcia, proponowano ich realizację w innej instytucji, 
wspierającej pracę szkoły. Dodała także, że Zespół Szkół nie miał możliwości 
organizowania zajęć w zakresie terapii: behawioralnej, metodą biofeedback16 oraz 
psychologicznej, z uwagi na brak właściwych specjalistów. Rodzice oświadczali, że zajęcia 
te będą realizować we własnym zakresie.  

(Dowód: akta kontroli str. 475-490, 722-725, 771)    

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W treści IPET sporządzonych dla siedmiu uczniów, wbrew wymogom określonym w § 5 
ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. oraz § 6 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
z dnia 24 lipca 2015 r., nie ujęto działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego 
i sposobu ich realizacji. Jednocześnie treść obowiązującej w Zespole Szkół od dnia 

                                                      
15 IV etap edukacyjny. 
16 Metoda wykorzystywana między innymi w psychologii, w medycynie, w parapsychologii, ale także w sporcie czy biznesie.   

Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne – dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej („feedback”) o zmianach jego 
stanu fizjologicznego.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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4 września 2015 r. procedury ppp, nie wskazywała tych działań jako obligatoryjnych 
elementów IPET (§ 7 ust. 2 i 3). 

Dyrektor wyjaśniła, że program tych zajęć, godziny ich realizacji oraz tematyka, znajdują się 
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Dodała, że ww. braki w procedurze były skutkiem 
ustaleń zespołu opracowującego ten dokument. 

(Dowód: akta kontroli str. 10-26, 145-314, 462-474, 711-717, 769-771, 822-851)     

2. Opracowane w Zespole Szkół IPET z 15 września 2013 r. dla dwóch uczniów 
z autyzmem, w tym jednego z zespołem Aspergera, nie zostały do dnia 30 września 2015 r. 
uzupełnione o postanowienia dotyczące prowadzenia, w ramach zajęć rewalidacyjnych, 
zajęć rozwijających umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, o których 
mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. Było to niezgodne z § 9 
ww. rozporządzenia, nakładającego obowiązek zmodyfikowania tych IPET do ww. daty.  

Postanowień tych nie ujęto także w dwóch IPET z 24 września 2015 r. dotyczących dwóch 
innych uczniów z zespołem Aspergera, co było niezgodne z ww. § 6 ust. 2 pkt 3 
przywołanego rozporządzenia, obowiązującym od dnia 1 września 2015 r. 

Dyrektor wyjaśniła, że było to następstwem tego, że zagadnienia danego rodzaju 
realizowano wobec tych uczniów od początku nauki, przy czym program i tematyka zajęć 
została ujęta w dziennikach zajęć rewalidacyjnych. 

(Dowód: akta kontroli str. 232-243, 251-262, 270-274, 286-290, 462-474, 722-725) 

3. Zespół Szkół nie podjął do czasu kontroli działań, w celu uzyskania zalecanych form 
kształcenia specjalnego, w związku z wydanym dla jednego ucznia17 orzeczeniem 
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie o potrzebie kształcenia 
specjalnego (z dnia 11 lipca 2014 r.), w którym zaleceń takich nie wskazano, co de facto 
uniemożliwiało opracowanie kompletnego IPET. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 1 
rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. oraz § 6 ust. 4 rozporządzenia z dnia 24 lipca 
2015 r., program ten powinien uwzględniać zalecenia z przedmiotowego orzeczenia.  

Dyrektor wyjaśniła, że nie kierowano do poradni wniosku w tym zakresie, z uwagi na 
wydawane corocznie przez poradnię w Lesznie orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania, w których znajdowały się zalecenia, przy czym zajęcia rewalidacyjne przyznano 
zgodnie z rozporządzeniem z dnia 24 lipca 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 165-167, 462-474, 711-717) 

NIK wskazuje, że zakres zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 
specjalnego nie jest w pełni tożsamy z zakresem zaleceń ujmowanych w orzeczeniach 
o potrzebie indywidualnego nauczania. 

4. W sposób nierzetelny udokumentowano dotyczące pięciu uczniów WOPFU, gdyż 
umieszczone w nich daty ocen były niezgodne ze stanem rzeczywistym. Daty wskazanych 
ocen były późniejsze od dat sporządzenia IPET18, podczas gdy z § 5 ust. 4 rozporządzenia 
z dnia 17 listopada 2010 r. oraz § 6 ust. 4 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. wynika, 
że IPET sporządza się po dokonaniu WOPFU.  

Dyrektor wyjaśniła, że na WOPFU wpisywano daty podpisu Dyrektora pod IPET, który 
nie był obecny na posiedzeniach zespołów, stąd prawidłowe daty ocen znajdują się 
w protokółach posiedzeń tych zespołów (opracowania IPET). 

(Dowód: akta kontroli str. 183, 211-212, 275-276, 291-292, 303-304, 462-464, 722-725) 
NIK zwraca uwagę na to, że w siedmiu IPET opracowanych dla uczniów objętych 
kształceniem specjalnym, w części dotyczącej rodzaju i zakresu współdziałania z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną (dalej: poradnia), placówkami doskonalenia nauczycieli oraz 
innymi instytucjami, zamieszczano informację „nie dotyczy”, pomimo że - jak wynikało 
z wyjaśnień Dyrektor - faktycznie realizowano działania w tym zakresie. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-474, 722-725) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność Zespołu Szkół w zbadanym obszarze. 

                                                      
17 W odniesieniu do którego w dniu 15 września 2014 r. opracowano w badanej jednostce IPET. 
18 Różnice od 2 do 6 dni. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ocena cząstkowa 
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2. Zapewnienie warunków organizacyjnych i finansowych 
do realizacji wsparcia kształcenia specjalnego. 

2.1. Na podstawie przeprowadzonych w toku kontroli oględzin 25 pomieszczeń (sal 
lekcyjnych), w których prowadzone są w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia rewalidacyjne, 
specjalistyczne oraz indywidualne nauczanie, 11 uczniów posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego stwierdzono, że wszystkie te pomieszczenia 
przystosowano do prowadzenia zajęć z ww. uczniami19. 

(Dowód: akta kontroli str. 495-496) 

Budynek Zespołu Szkół nie został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych 
ruchowo, w związku z utrudnionym dostępem do pomieszczeń, w których realizowane były 
zajęcia20 (zlokalizowanych w piwnicy, na wysokim parterze oraz na pierwszym i drugim 
piętrze) oraz dostępem do budynku z poziomu ulicy (podwórza)21. Do potrzeb ww. osób 
nie dostosowano znajdujących się w budynku toalet. 

(Dowód: akta kontroli str. 495-496) 

Dyrektor wyjaśniła, że budynek ten wybudowany został około 1912 r. i dotychczas nie było 
potrzeby dostosowywania go do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Żaden z uczniów 
nie zgłaszał potrzeby dostosowania obiektu i nie miał problemu z poruszaniem się między 
kondygnacjami, a także nie było potrzeby dostosowywania toalet. Dodała, że w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności, dokonane zostaną niezbędne zmiany w obiekcie.  

(Dowód: akta kontroli str. 810) 

Uczniom objętym w latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 kształceniem specjalnym, 
zapewniono możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej. Gabinet pielęgniarki 
był czynny w czwartki i piątki od godz. 8:00 do godz. 12:00, a w pozostałe dni tygodnia - jak 
wyjaśniła Dyrektor - pielęgniarka pracuje w sąsiedniej szkole i można także korzystać z jej 
pomocy. Pielęgniarka na bieżąco kontaktuje się z wychowawcami i uczniami, prowadzi 
zajęcia profilaktyczne oraz udziela pomocy potrzebującym uczniom. Dodała, 
że w powyższym okresie nie było sytuacji, w której występowałaby konieczność podawania 
leków uczniom objętym kształceniem specjalnym. 

(Dowód: akta kontroli str. 808) 

2.2. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w Zespole Szkół zatrudniano 
ogółem odpowiednio 65 (47,98 etatów), 88 (73,70) i 92 (76,26) nauczycieli22. W okresach 
tych zatrudniano jednocześnie dwóch (1,5 etatów), trzech (2,5) i trzech (2,5) pedagogów23, 
jak również w dwóch ostatnich ww. latach szkolnych odpowiednio: dwóch (0,78 etatu) 
i trzech (1,52) zatrudnionych dodatkowo nauczycieli i specjalistów, w celu 
współorganizowania kształcenia specjalnego24. 

(Dowód: akta kontroli str. 365) 

W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia rewalidacyjne dla uczniów objętych kształceniem 
specjalnym prowadził jeden nauczyciel, m.in. z kwalifikacjami w zakresie pedagogiki 
opiekuńczo–wychowawczej i pomocy psychologiczno–pedagogicznej. W latach szkolnych 
2015/2016 i 2016/2017 zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne (w ramach pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej) oraz zajęcia z zakresu współorganizowania procesu 

                                                      
19 Sale wyposażone były m.in.: w ławki, krzesła, biurka nauczycielskie, tablice, tablice interaktywne, (w dwóch salach 

lekcyjnych), rzutniki multimedialne (w siedmiu salach), telewizory (w pięciu salach), komputery stacjonarne (w 16 
pomieszczeniach), laptopy (w dwóch pomieszczeniach, przy czym, jak podano w toku oględzin, w przypadku potrzeby 
korzystania z przenośnych komputerów, nauczyciele pobierają je również z sekretariatu, bądź pomieszczenia 
do kserowania), meble rekreacyjne (w dwóch pomieszczeniach), magnetofony (w sześciu pomieszczeniach), urządzenia 
do ćwiczeń fizycznych (materace, drabinki, ławeczki, lustra, sprzęt nagłaśniający, pianino – w jednej sali), w bibliotece 
ponadto m.in. podręczniki, książki i audiobooki.   

20 Od 10 do 12 schodów (do piwnicy i na wysoki parter) oraz do 26 schodów (łącznie w dwóch ciągach pomiędzy pozostałymi 
kondygnacjami), przy czym ciągi schodowe wyposażono w obustronne poręcze, a schody w taśmy antypoślizgowe. 

21 Od dwóch do pięciu schodów. 
22 Z 18 godzinowym wymiarem etatu. 
23 Z 20 godzinowym wymiarem etatu. 
24 Z 18 godzinowym wymiarem etatu. 

Opis stanu 
faktycznego 
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kształcenia specjalnego, prowadziło łącznie odpowiednio: siedmiu i dziewięciu nauczycieli 
(specjalistów), posiadających kwalifikacje m.in. z zakresu: pedagogiki specjalnej, logopedii 
(emisji i higieny głosu), oligofrenopedagogiki25, socjoterapii oraz terapii pedagogicznej. 

(Dowód: akta kontroli str. 366-409) 

Realizacja w latach 2014/2015–2016/2017 szkoleń dotyczących kształcenia specjalnego 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmowała: 

a) szkolenia wewnętrzne: 

 Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej, zorganizowane 
podczas Rady Pedagogicznej 11 marca 2015 r. (prowadzący: pedagog szkolny), 

 w zakresie pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zasady, 
formy i metody pracy, podczas Rady Pedagogicznej  31 sierpnia 2015 r., 

 Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej – praktyczne 
zastosowanie przepisów prawa oświatowego, podczas Rady Pedagogicznej, 
9 listopada 2015 r. (prowadzący: pedagog szkolny), 

 w zakresie pomocy uczniom z autyzmem i Zespołem Aspergera – formy i metody 
pracy, podczas Rady Pedagogicznej 30 sierpnia 2016 r. (prowadzący: wicedyrektor), 

b) szkolenia zewnętrzne:  

 Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej” – 
szkolenie dla liderów edukacji włączającej; 5-7 października 2015 (uczestnik: 
Dyrektor),  

  Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – Studium Prawa 
Europejskiego; luty–maj 2016 (uczestnik: nauczyciel),  

  Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej; 
seminarium 6-7 czerwca 2016 r. (uczestnik: Dyrektor), 

 Forum autyzm – Edukacja włączająca dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju – 
konferencja naukowo – szkoleniowa; 24 września 2016 r. (uczestnik: Dyrektor),  

 Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym nadpobudliwym 
psychoruchowo, zagrożonym wykluczeniem społecznym i dysfunkcjami 
rozwojowymi; 21 października 2016 r. (uczestnicy: dwóch pedagogów szkolnych). 

(Dowód: akta kontroli str. 507-526)  

W roku szkolnym 2016/2017 trzech nauczycieli ukończyło studia podyplomowe w zakresie: 
pedagogiki specjalnej – rewalidacja (dwóch26) oraz oligofrenopedagogiki – edukacji 
i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością (jeden). 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 527-529)  

W celu zapewnienia dostępu do literatury specjalistycznej w Zespole Szkół pozyskano trzy 
pozycje wydane w 2010 r. oraz dwie wydane później. Od 2012 r. zaprenumerowano 
specjalistyczny miesięcznik i wykupiono dostęp do portalu internetowego 
www.pedagogia.pl. Służyły one m.in. nauczycielom i pedagogom do opracowywania: IPET, 
metod i form pracy z uczniem posiadającym orzeczenie, „dostosowań” edukacyjnych 
zgodnie z orzeczoną niepełnosprawnością oraz opracowania pomocy dydaktycznych dla 
poszczególnych niepełnosprawności. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele korzystali 
z biblioteki szkolnej w celu zdobycia wiedzy na temat ograniczeń wynikających 
z niepełnosprawności i radzenia sobie z nimi dla pokonywania życiowych przeszkód. 
Specjalistyczny miesięcznik „Głos pedagogiczny”, znajdujący się w biblioteczce pedagoga 
szkolnego, wykorzystywali nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkolni, do realizacji 
godzin wychowawczych, rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych ucznia oraz pracy z uczniem niepełnosprawnym. Pedagodzy wykorzystywali 
także portal internetowy do realizacji działań z zakresu pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej oraz zajęć specjalistycznych i doradztwa zawodowego. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515)  

                                                      
25 Oligofrenopedagogika - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
26 Jeden z nich uzyskał z Zespołu Szkół dofinansowanie 50% kosztów tych studiów. 
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2.3. Od 1 stycznia 2015 r. na terenie Miasta Leszna obowiązuje, adresowana do wszystkich 
jednostek oświatowych Miasta, procedura PR – WE/2 „Wydatki ponoszone na edukację 
i opiekę dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy”27. Określono w niej m.in. sposób wyodrębniania w rozdziale 8015028 wydatków 
na realizowanie przedmiotowych zadań, wskazując zasady dotyczące wyodrębniania 
wydatków dotyczących wynagrodzeń wraz z pochodnymi: nauczycieli prowadzących zajęcia 
dla ww. uczniów oraz dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli biblioteki i świetlicy, 
pedagogów i psychologów oraz pracowników administracji i obsługi, a także wydatków 
rzeczowych (bieżących), związanych z funkcjonowaniem tych jednostek oświatowych. 

(Dowód: akta kontroli str. 424-427) 

Na koniec marca 2015 r. (tj. przed włączeniem z dniem 1 września 2015 r. Liceum do 
Zespołu Szkół) planowane w rozdz. 80150 wydatki zostały określone na 217.967,00 zł, przy 
czym na koniec tego roku plan w tym rozdziale wyniósł 302.536,66 zł. Kwota zwiększonej 
subwencji oświatowej przysługującej badanej jednostce29 z tytułu objęcia uczniów 
kształceniem specjalnym, wyniosła wraz z Liceum 455.320,40 zł (217.967,40 zł - Zespół 
Szkół Ochrony Środowiska przed połączeniem, 237.353 zł - Liceum), z której do dnia 
1 września 2015 r. włączona placówka wydatkowała kwotę 152.783,34 zł. Na koniec 2015 r. 
Zespół Szkół wydatkował w ww. rozdziale łącznie kwotę 205.652,41 zł, w tym 190.120,13 zł 
w ramach procentowego odpisu od wszystkich ponoszonych wydatków oraz 15.532,28 zł 
na wydatki w 100% związane z kształceniem specjalnym. W łącznej kwocie 
niewykorzystanej w tym rozdziale subwencji oświatowej w wysokości 249.667,99 zł znajdują 
się: wykorzystana subwencja przez Liceum (przed jego włączeniem) w kwocie 
152.783,34 zł oraz wartość zawyżonej o kwotę 88.115,80 zł subwencji oświatowej, 
przyznanej30 Zespołowi Szkół Ochrony Środowiska (przed połączeniem), w związku 
z nieprawidłowym wykazaniem danych dotyczących kształcenia specjalnego w systemie 
informacji oświatowej na dzień 30 września 2014 r. Uwzględniając powyższe, 
niewykorzystana na koniec 2015 r. subwencja oświatowa w rozdziale 80150 wyniosła 
8.768,85 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 410-414)  

Na koniec 2016 r. wysokość niewykorzystanej przez Zespół Szkół w rozdziale 80150 
zwiększonej subwencji oświatowej na realizację kształcenia specjalnego wyniosła 
23.960,43 zł, wobec łącznej wysokości subwencji na realizację tego kształcenia w kwocie 
419.501,00 zł, przy planie tych wydatków określonych na koniec września 2016 r. 
na 419.911,00 zł. Wysokość wydatków w ramach procentowego odpisu od wszystkich 
ponoszonych w Zespole Szkół, wyniosła w powyższym rozdziale na koniec ww. roku 
368.897,70 zł, a wydatków obciążających ten rozdział w 100%, kwotę 26.642,87 zł.   

(Dowód: akta kontroli str. 410) 

Dyrektor monitorowała wydatkowanie środków na realizację kształcenia specjalnego 
wybiórczo. Co miesiąc podczas podpisywania dokumentów, sprawdzała dowody księgowe, 
z podziałem na środki dotyczące tego kształcenia. Na koniec miesiąca dokonywała wraz 
z główną księgową porównania kosztów  i wydatków, w stosunku do zaplanowanych 
środków, a w okresach kwartalnych analizowała wydatki osobowe i rzeczowe, celem 
ewentualnych przesunięć w planie finansowym.  

Nie sporządzano zestawień kosztów realizacji działań zaplanowanych w IPET oraz innych 
kosztów dotyczących uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515) 

                                                      
27 Opracowana w Urzędzie Miasta Leszna i zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Leszna 13 kwietnia 2015 r. Procedura ta 

wraz z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych była elementem systemu monitorowania stopnia realizacji wydatków. 
28 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 
artystycznych. 

29 Według metryczek subwencji oświatowej sporządzonych w Urzędzie Miasta Leszna (na 2015 i 2016 r.) 
30 Ostatecznie niewykorzystanej przez jednostkę i zwróconej przez Miasto Leszno w dniu 4 kwietnia 2016 r. Ministrowi 

Finansów - w kwocie 88.115,00 zł. 
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W latach 2014/2014–2016/2017 Zespół Szkół nie pozyskiwał środków zewnętrznych 
na realizację kształcenia specjalnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 814-815)   

Prezydent Miasta Leszna poinformował, że wysokość środków naliczonych dla Miasta 
Leszna na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod nauki 
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej wyniosła w latach 2015 i 2016 odpowiednio: 
11.465.638,00 zł i 12.797.913,00 zł. W 2015 r. ostateczna kwota naliczonej subwencji 
wyniosła 11.356.801,00 zł, co wiązało się ze zwrotem nienależnie uzyskanej części 
oświatowej subwencji w łącznej kwocie 108.837,00 zł, w związku z błędami popełnionymi 
przez Zespół Szkół (zawyżenie o 88.115,80 zł) oraz inną placówkę oświatową. 

(Dowód: akta kontroli str. 428-460) 

Wysokość środków zaplanowanych przez Miasto Leszno na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy31 na 31 marca, 
30 września i 31 grudnia 2015 r., wyniosła łącznie odpowiednio: 16.963.020,00 zł, 
17.336.362,44 zł i 17.445.072,28 zł. Na ww. dni i miesiące roku 2016 zaplanowano środki 
w kwotach odpowiednio: 18.923.045,00 zł, 18.384.155,93 zł oraz 18.765.015,27 zł. Wydatki 
zrealizowane w ww. rozdziałach wyniosły: 17.042.183,11 zł (w 2015 r.) i 17.709.057,87 zł 
(w 2016 r.). 

W 2015 i 2016 roku Miasto Leszno przeznaczało środki na zadania związane 
ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w kwocie 
wyższej niż środki naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. W związku 
z organizacją kształcenia specjalnego wartość wydatków poniesionych w innych rozdziałach 
wyniosła odpowiednio 382.421,49 zł i 418.788,58 zł. 

(Dowód: akta kontroli str. 428-460) 

Prezydent Miasta Leszna poinformował, że w jego ocenie, obowiązek wydatkowania przez  
samorząd na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż naliczone w subwencji oświatowej, 
jest sprzeczny z zasadą funkcjonowania subwencji oświatowej, o przeznaczeniu której 
decyduje organ stanowiący samorządu terytorialnego. Prowadzenie odrębnej ewidencji w 
rozdziałach 80149 i 80150 jest, jak podał, kłopotliwe, skomplikowane oraz wymaga 
dodatkowego nakładu pracy księgowej, przy czym wprowadzony obowiązek nie uwzględnia 
realnych, finansowych warunków realizowania ww. zadań i może prowadzić do 
konieczności podejmowania sztucznych działań w celu jego realizacji. 

(Dowód: akta kontroli str. 428-460) 

2.4. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017, w badanej jednostce obowiązywały 
procedury związane z ochroną danych osobowych, w tym danych wrażliwych uczniów 
objętych kształceniem specjalnym. Zarządzeniem Dyrektora Nr 14/2015 r. z 1 września 
2015 r. wdrożono procedury dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych, 
obejmujące m.in. politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych oraz instrukcję 
zarządzania systemem informatycznym. Zgodnie z postanowieniami polityki 
bezpieczeństwa, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji powierzono zadania 
w zakresie: nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem sprzętu oraz pomieszczeń w których 
przetwarzane są dane osobowe, jak również wykorzystywanym w jednostce 
oprogramowaniem, podejmowania odpowiednich działań w celu właściwego zabezpieczenia 
danych oraz przeciwdziałania dostępowi osób niepowołanych do systemów, w których 
przetwarzane są dane osobowe. Administrator przeprowadził w latach 2015-2017 cztery 
szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych dla nauczycieli oraz pracowników 
administracji i obsługi, jak również w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 brał udział 
w projekcie organizowanym przez GIODO „Twoje dane Twoja sprawa”, mającym na celu 
szerzenie wśród uczniów i nauczycieli świadomości potrzeby ochrony tych danych. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 694-708) 

                                                      
31 W rozdziałach: 80149, 80150, 80102, 80111 i 80134. 
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Jak oświadczyła Dyrektor, dokumentacja zawierająca dane osobowe, w tym dane osobowe 
uczniów posiadających orzeczenie, zabezpieczana jest poprzez przechowywanie w szafach 
zamykanych na klucz lub w szafach pancernych, przy czym dane uczniów znajdują się 
w sekretariacie szkoły, gabinetach: dyrektora szkoły, wicedyrektorów, pedagoga szkolnego. 
Dane osobowe pracowników i uczniów, w tym dane osobowe ww. uczniów, 
są udostępniane organowi prowadzącemu, nadzorującemu oraz innym instytucjom, 
np. sądom, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa lub niezbędne do wykonywania określonych prawem zadań 
realizowanych dla dobra publicznego. Dane osobowe zawarte w aplikacji internetowej 
zostały, w drodze umowy, powierzone innemu podmiotowi, który może je przetwarzać 
wyłącznie w zakresie przewidzianym w tej umowie. 

(Dowód: akta kontroli str. 708)  

Kontrolowana jednostka wykazywała w SIO za lata szkolne 2014/2015–2016/201732 dane 
dotyczące uczniów objętych kształceniem specjalnym. Dane przedstawione na dzień 
31 marca i 30 września 2015 r. oraz na 31 marca 2016 r., wykazano ze stanem 
rzeczywistym. 

(Dowód: akta kontroli str. 315-353) 

Odnośnie nieprawidłowego wykazania w SIO danych 17 uczniów Technikum na dzień 30 
września 2014 r., co skutkowało zawyżeniem przyznanych na 2015 rok środków 
zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 88.115,80 zł, Dyrektor wyjaśniła, że 
spowodowane to zostało błędem zaistniałym w toku wprowadzania i scalania danych za ten 
okres, polegającym na niewłaściwym oznaczeniu związania organizacyjnego grupy 
oddziałów. O zaistniałej nieprawidłowości Zespół Szkół, poinformował organ prowadzący 
pismem z dnia 4 marca 2015 r. 

(Dowód: akta kontroli str. 439, 769-771)   

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

W tabeli NP2 SIO, wykazanej przez Zespół Szkół na dzień 30 września 2016 r., dotyczącej 
Liceum, w kolumnie nr 7 „dziewczęta” nieprawidłowo wykazano jedną uczennicę 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętą indywidualnym nauczaniem, podczas gdy 
uczennicy z taką niepełnosprawnością nie obejmowano na ww. dzień takim kształceniem. 
Jednocześnie w tabeli NP2 SIO na dzień 31 marca 2017 r., w kolumnie nr 6 „indywidualnie 
nauczani” wykazano niezgodnie ze stanem rzeczywistym dwóch uczniów 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym jedną uczennicę w kolumnie nr 7 „dziewczęta”, 
podczas gdy takim nauczaniem w tym okresie obejmowano tylko jednego ucznia płci 
męskiej z taką niepełnosprawnością. Dodatkowo w kolumnie nr 6 wykazano nieprawidłowo 
trzech uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych indywidualnym 
nauczaniem, podczas gdy ww. nauczaniem obejmowano w tym okresie tylko dwóch 
uczniów z taką niepełnosprawnością. 

Dyrektor wyjaśniła, że było to wynikiem pomyłkowych wpisów, przy czym ogólna liczba 
kształconych uczniów i podana niepełnosprawność są prawidłowe, dlatego nie ma to 
wpływu na zawyżenie środków finansowych subwencji oświatowej. 

(Dowód: akta kontroli str. 346-353, 769-771)   

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Zespołu Szkół w zbadanym obszarze. 

3.  Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego. 

3.1. Przeprowadzone badanie realizowanego kształcenia specjalnego 10 uczniów w latach 
szkolnych 2014/2015–2016/2017 wykazało, że zaplanowane w IPET, a wynikające 

                                                      
32 Według stanów na dzień: 30.09.2014 r., 31.03.2015 r., 30.09.2015 r., 31.03.2016 r., 30.09.2016 r. i 31.03.2017 r. 
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z wydanych orzeczeń formy wsparcia, w tym zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne oraz 
dydaktyczno–wyrównawcze, co do zasady realizowano w zaplanowanym zakresie, 
z wyłączeniem zajęć, z których rodzice uczniów zrezygnowali. Ponadto w Zespole Szkół 
nie zapewniono w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017, możliwości realizacji 
specjalistycznych terapii: psychologicznych, behawioralnych oraz  metodą biofeedback. 

Dyrektor wyjaśniła, że Zespół Szkół nie miał możliwości organizowania zajęć w zakresie 
terapii: behawioralnej, metodą biofeedback oraz psychologicznej, ze względu na brak 
specjalisty do prowadzenia tych terapii, przy czym rodzice oświadczali, że zajęcia te będą 
realizować we własnym zakresie. Dodała też, że placówka współpracuje z poradnią, która 
zapewnia uczniom odpowiednich specjalistów i sprzęt, a informacje o realizacji terapii 
otrzymują na organizowanych przez poradnię spotkaniach i konsultacjach pedagodzy 
szkolni. Wskazała również, że sprzęt i urządzenia służące do terapii metodą biofeedback, 
jest bardzo drogi i ze względu na to, że w szkole jest jeden uczeń potrzebujący tej terapii, 
nie byłby on odpowiednio i należycie wykorzystany. 

 (Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-490, 722-725, 769-771, 814-815) 

Zaplanowany w IPET na dwie godziny w tygodniu i zrealizowany wymiar zajęć 
rewalidacyjnych, odpowiadał wymogom pkt 10 ppkt 2 lit. b zał. nr 7 oraz pkt 11 ppkt 2 lit. b 
zał. nr 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych33. W przypadku jednego ucznia34 
trzeciej klasy Liceum, liczba zorganizowanych w roku szkolnym 2016/2017 godzin zajęć 
rewalidacyjnych (zaplanowanych na cały rok szkolny), wyniosła ogółem 45 godzin35. 
Stanowiło to 75% średniego rocznego wymiaru godzin takich zajęć (60 godzin). Dyrektor 
wyjaśniła, że uczeń ten kończył zajęcia 28 kwietnia 2017 r. (klasa maturalna), zatem uczeń 
mógł zrealizować jedynie 55 godzin, z uwagi na mniejszą liczbę dni zajęć szkolnych. 
Z wpisów do dziennika zajęć rewalidacyjnych oraz dziennika pedagoga szkolnego wynikało, 
że zrealizowano łącznie 53 godziny tych zajęć. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-490, 812, 852-860) 

W roku szkolnym 2016/2017 nie prowadzono też zaplanowanych w IPET na ten okres zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla ucznia z zespołem Aspergera, 
realizowanych w roku szkolnym 2015/2016.   

Dyrektor wyjaśniła, że we wrześniu 2016 r. uznano, iż przydział wszystkich form wsparcia 
dla tego ucznia będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem, ze względu na ilość godzin 
w tygodniowym planie zajęć oraz zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno–
pedagogicznej. Uczeń uczęszczał z klasą na lekcje, a zajęcia korekcyjno–kompensacyjne 
oraz dydaktyczno–wyrównawcze realizowano w ramach zajęć wspomagających, 
ze względu na zbyt dużą ilość godzin z matematyki (pięć) przyznanych mu w roku szkolnym 
2016/2017. 

(Dowód: akta kontroli str. 270-274, 462-490, 711-717) 

W przypadku ucznia niesłyszącego36 zajęcia rewalidacyjne, prowadzone w latach szkolnych 
2015/2016-2016/2017, nie obejmowały nauki języka migowego lub innych alternatywnych 
form komunikacji, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r. 
Dyrektor wyjaśniła, że uczeń nie posługuje się na co dzień językiem migowym i nie wyraził 
chęci nauki posługiwania się językiem migowym lub innymi alternatywnymi formami 
komunikacji. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-490, 711-717) 

Wychowawcy klas, do których uczęszczali uczniowie objęci kształceniem specjalnym 
spotkali się z rodzicami wszystkich ww. uczniów: 3-5 razy w roku szkolnym 2014/2015, 3-
7 razy w 2015/2016 oraz 4-9 razy w 2016/2017. Ilość spotkań pedagogów z rodzicami tych 
uczniów, wyniosła odpowiednio: 3, 2-5 oraz 2-4 takich kontaktów. Spotkania nauczycieli 

                                                      
33 Dz.U. poz. 204, dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych planów. 
34 Za okres od 14.09.2016 r. do 25.04.2017 r. 
35 Jak wynikało z dziennika zajęć rewalidacyjnych. 
36 Używający aparatu słuchowego. 
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i specjalistów z rodzicami badanych uczniów miały miejsce, odpowiednio w: dwóch 
(1 uczeń), jednym (2 uczniów) oraz od jednego do ośmiu (6 uczniów) przypadkach. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 532-589)  

Prowadzonych w Zespole Szkół w badanym okresie zajęć rewalidacyjnych, 
nie organizowano na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela . 

(Dowód: akta kontroli str. 366-368) 

3.2. Odnosząc się do kształcenia specjalnego trzech uczniów, objętych nauczaniem 
indywidualnym, nie współorganizowano (nie wspomagano) od dnia 1 września 2015 r. 
realizowanych dla nich zajęć, na podstawie § 7 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 rozporządzenia z dnia 
24 lipca 2015 r. Dyrektor wyjaśniła, że uczniowie byli kształceni w systemie indywidualnym 
i nie było zasadne, aby na indywidualnych lekcjach był obecny nauczyciel prowadzący 
lekcje oraz nauczyciel wspomagający. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-490, 722-725) 

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 zajęcia wspomagające zorganizowano dla 
jednego ucznia37 nie objętego indywidualnym nauczaniem, przy czym w każdym z tych 
okresów prowadził je inny nauczyciel38. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-490, 366-368) 

3.3. W objętych badaniem IPET, nie wskazywano - poza jednym przypadkiem dotyczącym 
terapii biofeedback - sprzętu specjalistycznego do pracy z uczniami, ograniczając się 
do typowych pomocy dydaktycznych, wykorzystywanych do nauki poszczególnych 
przedmiotów39. 

(Dowód: akta kontroli str. 145-314, 462-475) 

Dyrektor podała, że w latach 2014/2015 – 2016/2017 zapewniono uczniom realizującym 
kształcenie specjalne wszystkie pomoce i przyrządy dydaktyczne, jakie były dostępne 
w szkole, przy czym nauczyciele pobierali je na czas prowadzenia zajęć z pracowni 
przedmiotowych lub działu technicznego szkoły.  

 (Dowód: akta kontroli str. 810) 

Badanie dokumentacji organizacyjnej Zespołu Szkół nie wykazało w badanym okresie 
przypadków nadmiernego lub nierównomiernego obciążenia uczniów objętych kształceniem 
specjalnym, zaplanowanymi i realizowanymi dla nich zajęciami. 

(Dowód: akta kontroli str. 475-490, 560-616) 

Wicedyrektor podała, że tygodniowe plany zajęć uczniów kształconych specjalnie 
i indywidualnie, dostosowuje się do możliwości psychicznych i fizycznych tych uczniów. 
Pod uwagę bierze się również rozkłady jazdy środków komunikacji publicznej, celem 
ułatwienia dotarcia do szkoły i udziału w zajęciach.  

(Dowód: akta kontroli str. 491)  

3.4. Z dokumentacji dotyczącej wszystkich objętych kontrolą uczniów, w tym ośmiu 
kształconych indywidualnie, wynikało, że zapewniono im możliwość integracji 
ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami klas, do których uczęszczali. Integrację tę 
realizowano poprzez włączanie ich m.in. do udziału w: zajęciach z klasą (godziny 
wychowawcze, religia, język polski), uroczystościach związanych z rozpoczęciem 
i zakończeniem roku szkolnego oraz innych uroczystościach i apelach (związanych 
ze świętami państwowymi i kościelnymi, obchodami dnia patrona i edukacji narodowej), 
imprezach kulturalnych - koncertach (także integracyjnych), balach studniówkowych, 
piknikach, różnorodnych „dniach otwartych”, rekolekcjach, klasowych spotkaniach 

                                                      
37 Z zespołem Aspergera. 
38 Nauczyciele prowadzący te zajęcia posiadali kwalifikacje z oligofrenopedagogiki. 
39 Przykładowo: mapy, zdjęcia, filmy, książki. 
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świątecznych, turniejach i konkursach (m.in. piosenki), akcjach tematycznych (wykładach, 
debatach) oraz charytatywnych, wyjściach z klasą o charakterze kulturalnym (do kina, 
teatru, na wystawy i spotkania), wyjazdach (wycieczkach) o charakterze edukacyjnym 
i turystycznym, pielgrzymkach. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 617-631) 

Siedmiu uczniów objętych nauczaniem indywidualnym, realizowało wybrane zajęcia 
z klasą40, a zakres tych uczniów zajęć odpowiadał zaleceniom zawartym w orzeczeniach 
o potrzebie indywidualnego nauczania. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-475, 617-631, 820)  

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

1. W okresie objętym kontrolą stwierdzono przypadki prowadzenia zajęć przez nauczycieli 
nieposiadających wymaganych kwalifikacji: 

- w roku szkolnym 2016/2017 zajęć rewalidacyjnych z uczniem słabowidzącym41 
nie prowadził specjalista tyflopedagog, a z uczniem słabosłyszącym42  specjalista 
surdopedagog (surdologopedagog), pomimo takich zaleceń w orzeczeniach, 

- w latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 zajęcia wspomagające ucznia z zespołem 
Aspergera, które rozpoczęto 19 kwietnia 2016 r., nie były prowadzone przez pedagoga 
specjalnego, co było niezgodne z § 7 ust. 2 pkt 1 i § 11 rozporządzenia z dnia 24 lipca 
2015 r. ustalającym taki wymóg od dnia 1 stycznia 2016 r. 

Dyrektor wyjaśniła, że było to wynikiem braku nauczycieli z takimi kwalifikacjami, przy czym 
we wszystkich ww. przypadkach przydzielano nauczycieli z kwalifikacjami najbardziej im 
 zbliżonymi.  

 (Dowód: akta kontroli str. 366-409, 462-490, 711-717) 

2. Zalecone w orzeczeniu z 1 czerwca 2015 r. oraz ujęte w IPET z 24 września 2015 r. 
na rok szkolny 2015/2016 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wraz z zajęciami 
wspomagającymi dla ucznia z zespołem Aspergera43 prowadzono dopiero od 19 kwietnia 
2016 r. Dyrektor wyjaśniła, że było to spowodowane brakiem specjalisty do prowadzenia 
takich zajęć. 

(Dowód: akta kontroli str. 366-409, 462-490, 711-717) 

Odnosząc się do wyjaśnień Dyrektor dotyczących nieprawidłowości opisanych w punktach 1 
i 2, NIK dostrzega starania mające na celu pozyskanie wymaganych przepisami 
specjalistów. Nie zmienia to jednak faktu, że przedmiotowe zajęcia z uczniami okresowo 
prowadziły osoby, które z formalnoprawnego punktu widzenia nie posiadały wymaganych 
kwalifikacji.  

3. W tygodniowych planach zajęć rewalidacyjnych trzech uczniów w roku szkolnym 
2015/2016 w sposób nierzetelny dokumentowano, że zajęcia te prowadzone są dwa razy 
w tygodniu po 45 minut, zamiast pełnej godziny zegarowej, czego wymaga pkt 10 ppkt 2 
lit. b zał. nr 7 oraz pkt 11 ppkt 2 lit. b zał. nr 8 do rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów. 

Dyrektor wyjaśniła, że zajęcia te prowadzono dwa razy w tygodniu po 60 minut, a błąd 
wynikał z zapisu „godzin lekcyjnych” w tygodniowych planach zajęć (godzina lekcyjna trwa 
45 minut). Nauczyciele prowadzący ww. zajęcia oświadczyli, że zajęcia te trwały 
po 60 minut, a czas wskazany w dokumentacji nauczania był wynikiem pomyłek przy 
dokonywaniu w niej zapisów. 

(Dowód: akta kontroli str. 475-490, 711-717, 817-819) 

                                                      
40 Przykładowo: godzinę wychowawczą, biologię, geografię, historię, chemię, fizykę, matematykę, język polski i niemiecki, 

muzykę, edukację dla bezpieczeństwa i religię. 
41 Zrealizowano 48 godzin takich zajęć. 
42 Zrealizowano 48 godzin takich zajęć. 
43 Uczeń nie objęty indywidualnym nauczaniem (zrealizowano 16 godzin zajęć). 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Zespołu Szkół w zbadanym obszarze. 

 

4.  Nadzór, monitorowanie i ewaluacja procesu wspierania 
kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

4.1. W latach szkolnych 2014/2015–2016/2017 w Zespole Szkół WOPFU dokonywano 
z częstotliwością określoną w § 5 ust. 9 rozporządzenia z dnia 17 listopada 2010 r. oraz 
w § 6 ust. 9 rozporządzenia z dnia 24 lipca 2015 r., tj. dwukrotnie w każdym roku szkolnym: 
na koniec pierwszego i drugiego półrocza. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-474) 

Wnioski z dokonanych WOPFU były, poza jednym wyjątkiem, wdrażane i realizowane, 
jak również znalazły w wymaganym zakresie odzwierciedlenie w modyfikacjach IPET. 
W przypadku tego ucznia, pomimo sformułowania w WOPFU z 20 czerwca 2016 r. wniosku 
o zasadności jego dalszego uczęszczania na zajęcia wyrównawcze z matematyki, 
nie prowadzono dla niego tych zajęć w roku szkolnym 2016/2017.  

Dyrektor wyjaśniła, że we wrześniu roku szkolnego 2016/2017 uznano, iż przydział 
wszystkich form wsparcia dla tego ucznia będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem 
(ze względu na ilość godzin w tygodniowym planie zajęć oraz zajęć dodatkowych w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej). Z tego powodu przyjęto, że zajęcia dydaktyczno 
- wyrównawcze odbywać się będą w ramach wspomagania. 

(Dowód: akta kontroli str. 462-490, 722-725) 

W badanym okresie dwóch uczniów objętych kształceniem specjalnym, kontynuowało 
w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasie III liceum, w ramach przedłużenia etapu 
edukacyjnego, przy zachowaniu wymogów określonych w § 5 rozporządzenia w sprawie 
ramowych planów.  

 (Dowód: akta kontroli str. 354-362, 462-490) 

4.2. W okresie objętym kontrolą Dyrektor sprawowała nadzór pedagogiczny m.in. 
w zakresie kształcenia specjalnego uczniów. Dokonywała kontroli pracy pedagogów 
szkolnych w zakresie realizacji kształcenia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego i nauczania indywidualnego w zakresie: opracowania IPET dla uczniów 
przyjętych na nowy rok szkolny, zgodności IPET z orzeczeniem, zgodności „dostosowań” 
z rodzajem niepełnosprawności, realizacji spotkań zespołów do spraw specjalnych potrzeb 
edukacyjnych, kontroli dzienników zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego oraz 
obserwacji zajęć. Ze sporządzonych arkuszy kontroli wynikało, że w każdym roku szkolnym 
realizowano 10 kontroli, nie stwierdzając nieprawidłowości (przekazano uwagi dot. 
prowadzenia dziennika nauczania indywidualnego w roku szkolnym 2014/2015). 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 632-672) 

W planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 ujęto m.in. 
kontrole przestrzegania przepisów prawa, dotyczące prawidłowości prowadzenia 
dzienników nauczania indywidualnego i stosownej dokumentacji przez pedagogów 
szkolnych (m.in. IPET) oraz kontrole prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. W planie na rok 
2015/2016 przewidziano kontrole w zakresie dostosowywania wymagań edukacyjnych 
do możliwości i potrzeb ucznia z orzeczeniami i opiniami poradni oraz szkolenie „Uczeń 
niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”, a w planie na rok 2016/2017 - kontrole 
w zakresie realizacji przez pedagogów szkolnych zaleceń wynikających z takich opinii. 
W sprawozdaniu z wykonania planu nadzoru w roku 2014/2015 m.in. wskazano, 
że przestrzegane są zalecenia opinii oraz dostosowywane, w oparciu o takie zalecenia, 
wymagania edukacyjne do dysfunkcji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Zaplanowano również szkolenie dotyczące kształcenia tych uczniów. Ze sprawozdania 
za lata 2015/2016 wynikało m.in., że IPET dla uczniów klasy pierwszej sporządzono 
zgodnie z przepisami oraz iż przestrzega się zaleceń wynikających z orzeczeń, opinii, 
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a także dostosowuje wymagania edukacyjne do rodzaju niepełnosprawności. Wskazano 
w nim też, że troską objąć należy kształconych specjalnie uczniów i ich rodziców oraz 
podjąć działania, w celu zwiększenia integracji z rówieśnikami. Dyrektor wyjaśniła m.in., 
że na podstawie obserwacji w roku szkolnym 2015/2016 stwierdzono, iż uczniowie są 
włączani w życie szkoły, lecz możliwa jest jeszcze większa ich integracja. Można to 
osiągnąć, poprzez włączenie uczniów w różne akcje prowadzone w szkole, aby mieli 
większą możliwość rozwijania swoich mocnych stron i kompetencji społecznych.  

(Dowód: akta kontroli str. 632-669, 814-815) 

Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 2014/2015–2016/2017, zostały przez 
Dyrektora przedstawione Radzie Pedagogicznej44 z zachowaniem terminu określonego w 
§ 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 
w sprawie nadzoru pedagogicznego45. W terminie określonym w § 26 przywołanego 
rozporządzenia, przedstawiono46 także sprawozdania z realizacji przedmiotowych planów 
za lata 2014/2015 – 2015/2016. 

(Dowód: akta kontroli str. 632-669) 

W ramach wspomagania funkcjonowania Zespołu Szkół, Dyrektor zgłosiła tę placówkę do 
współpracy w roku szkolnym 2015/2016, z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie, 
w celu m.in. przeprowadzenia szkolenia „Uczeń z niepełnosprawnością w szkole 
ogólnodostępnej – praktyczne zastosowanie prawa oświatowego”. Ze sprawozdania 
Centrum wynikało, że wykonanie tego zadania przełożyło się m.in. na opracowanie przez 
nauczycieli przykładów metod i form pracy z takimi uczniami. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 684-693) 

W badanym okresie w Zespole Szkół nie prowadzono kontroli i ewaluacji zewnętrznych, 
dotyczących kształcenia specjalnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 806)  

4.3. W toku współdziałania Zespołu Szkół z poradnią, w badanym okresie korzystano 
z konsultacji i doradztwa w zakresie m.in.: podejmowania działań wychowawczych 
i profilaktycznych w stosunku do kształconych specjalnie uczniów oraz wspierania 
nauczycieli w tej materii; wspierania uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 
kształcenia; wspierania nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu 
doradztwa, a także udzielania im pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, 
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb 
uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne 
trudności w uczeniu się. Pomoc ww. uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom ze strony 
poradni, obejmowała m.in.: wspomaganie rozwoju i efektywności uczenia się, nabywanie 
umiejętności rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu 
komunikacji społecznej uczniów z niepełnosprawnościami, pomoc psychologiczną 
i profilaktykę uzależnień, jak również terapię zaburzeń rozwojowych i zachowań 
dysfunkcyjnych oraz edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Z poradnią współdziałano zgodnie z potrzebami uczniów, nauczycieli, rodziców, w związku 
z realizacją kształcenia specjalnego, przy czym rodzicom uczniów proponowano ofertę 
wsparcia tej poradni. Spotkania i konsultacje z pracownikami poradni odbywały się w 
ramach opracowywania IPET oraz dostosowania wymagań edukacyjnych i realizacji 
zaleceń zawartych w orzeczeniach, a działania te były inicjowane przez koordynatorów 
zespołów. W ramach sieci wsparcia doradztwa zawodowego dla pedagogów i nauczycieli, 
odbywały się cyklicznie miesięczne spotkania, które koordynował doradca zawodowy 
poradni.  

W ramach współpracy z biblioteką pedagogiczną: zapoznawano nauczycieli i rodziców 
z ofertą materiałów bibliotecznych, przygotowując zestawienia bibliograficzne 
uwzględniające ich aktualność i przydatność, udostępniono odpowiednią literaturę 

                                                      
44 W dniach: 15 września 2014 r., 14 września 2015 r., 14 września 2016 r. 
45 Dz. U. z 2015 r. poz. 1270. 
46 W dniach: 31 sierpnia 2015 r., 30 sierpnia 2016 r. 
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i czasopisma, dotyczące kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
jak również wskazywano dodatkowe źródła informacji przygotowujące ucznia do kształcenia 
oraz planowania swojej kariery zawodowej.  

Współpraca z samorządowymi jednostkami pomocy społecznej (pomocy rodzinie) polegała 
na pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, poprzez m.in. kierowanie ich na spotkania 
z psychologami oraz do udziału w grupach wsparcia i warsztatach, co było przedmiotem 
współpracy z lokalnym centrum profilaktyki, którego pedagodzy prowadzili w szkole, 
co najmniej raz w semestrze, zajęcia profilaktyczne dotyczące m.in. komunikacji 
interpersonalnej, agresji oraz środków psychoaktywnych. Jednocześnie organizowano, 
we współpracy z biurem ds. uzależnień, zajęcia profilaktyczne, w których udział brali 
również uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515) 

Dyrektor wyjaśniła, że wszystkie działania z w/w instytucjami realizowane były w ramach 
opracowywania IPET, ewaluacji, modyfikacji, dostosowań form i metod pracy oraz zaleceń 
zawartych w orzeczeniach. Podczas opracowywania WOPFU oraz modyfikacji IPET brano 
pod uwagę diagnozy psychologiczne oraz pedagogiczne i zalecenia poradni. W sytuacjach 
problemowych koordynator zespołów konsultował się z pracownikiem poradni. Dodała, 
że w okresie objętym kontrolą nie było sytuacji, w których istniałyby wątpliwości co do 
interpretacji zaleceń zawartych w orzeczeniach. 

(Dowód: akta kontroli str. 507-515, 769-771, 808) 

 4.4. Wyjaśnień dotyczących realizacji w Zespole Szkół kształcenia specjalnego udzielili 
pedagodzy szkolni, jednocześnie koordynatorzy (członkowie) zespołów ds. udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom objętym tym kształceniem, 
jak również  nauczyciele - wychowawcy klas do których uczęszczali ww. uczniowie. 
Za czynniki utrudniające właściwą realizację uznali oni m.in.: brak dostępnych specjalistów, 
podejmowanie działań „obok” potrzeb ucznia, wynikające z niewystarczających 
kompetencjami nauczyciela, jak również trudność pogodzenia zaleceń poradni 
z możliwościami ucznia, ze względu na zbytnie jego obciążenie. Jako problem 
zidentyfikowano również niegodzenie się ucznia na przejawy specjalnego traktowania 
w zespole klasowym, wymagające dużej zręczności pedagogicznej. W zakresie wpływu 
prowadzenia zajęć dla ww. uczniów na wysokość wynagradzania, część z nich dostrzega 
taki wpływ (m.in. nagrody, dodatek motywacyjny), a część nie zauważała takiego 
przełożenia. Szansami edukacji włączającej według wyjaśnień były: indywidualny rozwój 
oraz przełamywanie ograniczeń rozwojowych, edukacyjnych i psychofizycznych, 
przekazanie uczniom i rodzicom pozytywnej energii, socjalizowanie ucznia, niwelowanie 
słabych stron oraz budowanie jakości kształcenia i wychowywania na jego mocnych 
stronach. Do szans tej edukacji zaliczono również kształtowanie u ucznia pozytywnych 
relacji z rówieśnikami, samodzielności, wzmacnianie poczucia własnej wartości, a także 
naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych oraz możliwość przełamywania 
barier i ograniczeń. Z kolei szansą, związaną z takim kształceniem dla uczniów 
pełnosprawnych, było rozwijanie wrażliwości i empatii, odpowiedzialności, tolerancji, 
kształtowanie pozytywnych relacji, otwartości na inność, chęci niesienia pomocy 
i opiekuńczości. Dla nauczycieli wiązało się to ze zmianą podejścia do ucznia 
z diagnostycznego, skupionego na deficytach ucznia, na skoncentrowane na jego 
możliwościach, a także dobraniu odpowiednich formy kształcenia i szkolenia nauczycieli. 
Zagrożeniem dla edukacji włączającej jest natomiast m.in. brak dostępnych specjalistów 
na rynku pracy oraz możliwości realizacji niektórych terapii (np. biofeedback). 

(Dowód: akta kontroli str. 499-506)   

W działalności Zespołu Szkół w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Zespołu Szkół w zbadanym 
obszarze. 
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IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, NIK, na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli47, wnosi o podjęcie 
działań mających na celu zapewnienie: 

1) opracowywania IPET zawierających wszystkie wymagane elementy, o których mowa 
w rozporządzeniu z 24 lipca 2015 r.,  

2) rzetelnego dokumentowania WOPFU oraz czasu trwania prowadzonych zajęć 
rewalidacyjnych, 

3) rzetelnego wykazywania w SIO danych dotyczących uczniów objętych kształceniem 
specjalnym, 

4) prowadzenia zajęć z uczniami objętymi kształceniem specjalnym przez osoby 
posiadające wymagane przepisami kwalifikacje. 
 

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 
uwagi 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,  10 lipca 2017 r.  

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler 

Marek Rozwalka 
specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 

z up. Tomasz Nowiński 
wicedyrektor 

 

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

 

                                                      
47 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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