
 
 

 
 

  
 

LPO.410.005.02.2017 

P/17/073 

 
 

 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 

 
 



 

2 

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 Maciej Kowalski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LPO/58/2017 z 10 kwietnia 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Spadochronowego 1 Armii Wojska Polskiego 
w Lubaszu, ul. Szkolna 6, 64-720 Lubasz (dalej: Szkoła). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Mirosława Mańkowska, p.o. Dyrektora Szkoły1, (dalej: Dyrektor). 

(dowód: akta kontroli str. 5-7) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

W Szkole, w latach szkolnych 2014/2015-2016/20173, uczniom z niepełnosprawnościami 
umożliwiono dostęp do edukacji i opieki, a także zaplanowano formy i sposoby wsparcia 
zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
(dalej: orzeczenie), możliwe do realizacji przez Szkołę. Terminowo dokonywano 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów, która uwzględniała 
efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapewniono także 
odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogów, specjalistów i opiekę pielęgniarską.  
W okresie objętym kontrolą do klas o prawidłowej liczebności przyjęto wszystkich uczniów, 
których rodzice przedstawili orzeczenia. Umożliwiono również integrację tych uczniów 
ze środowiskiem rówieśniczym. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły: 

 nieuregulowania w statucie Szkoły kwestii organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów,  
z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych, 

 planowania i realizacji obowiązkowego, tygodniowego wymiaru zajęć rewalidacyjnych 
dla części uczniów niepełnosprawnych,  

 nierzetelnego wykazania w Systemie Informacji Oświatowej4 (dalej: SIO) liczby uczniów 
Szkoły posiadających orzeczenie, co skutkowało zawyżeniem otrzymanej subwencji, 

 nierzetelnego dokumentowania: jednej z opinii w przedmiocie przedłużenia etapu 
edukacyjnego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania uczniów (dalej: WOPFU), objętych kształceniem specjalnym. 

 

                                                      
1 Od 1 września 2016 r.  Poprzednio, w okresie od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2016 r. Dyrektorem był Marcin Korczyc. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. W przypadku, gdy sformułowanie oceny według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka 
ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się 
ocenę opisową, bądź uzupełnia się ocenę o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dalej: okres objęty kontrolą. 
4 Polski, elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, 
nauczycielach. 

Uzasadnienie oceny 
ogólnej 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. Stosownie do wymogów § 2 pkt 1-6 i 8-10 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół5, obowiązujący w badanym okresie statut Szkoły 
określał m.in. cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa, formy opieki i pomocy 
uczniom, którym z przyczyn rozwojowych potrzebna jest pomoc i wsparcie oraz organizację 
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Statut był udostępniony 
na stronie internetowej Szkoły. W Szkole nie opracowano odrębnych procedur w zakresie 
wsparcia uczniów realizujących kształcenie specjalne.  

(dowód: akta kontroli str. 8-68,156) 

2. Na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017 nie opracowano regulaminów rekrutacji 
do Szkoły. Zgodnie z protokołami z rozpatrzenia wniosków o przyjęcie do Szkoły, wszystkie 
zgłoszone dzieci, w tym niepełnosprawne, zostały przyjęte ponieważ liczba miejsc w Szkole 
była wystarczająca dla przyjęcia wszystkich kandydatów.  
Szkoła nie podawała do publicznej wiadomości informacji o zasadach realizacji wsparcia 
kształcenia specjalnego. 
Wójt Gminy Lubasz (dalej: Wójt) wydał 26 stycznia 2016 r. zarządzenie nr 11.2016, 
w którym ustalił harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 
2016/2017. Ponadto Rada Gminy Lubasz podjęła uchwały: nr XVIII/139/16 z dnia 10 marca 
2016 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych 
szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Lubasz dla kandydatów 
zamieszkałych poza obwodem tych szkół6 oraz nr XXVII/261/17 z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego 
przedszkola, szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubasz7.  

(dowód: akta kontroli str. 156) 

3. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 organizowano kształcenie 
specjalne na podstawie aktualnych orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznych8.  

W orzeczeniach dotyczących dwóch uczniów, poradnia psychologiczno-pedagogiczna 
zaleciła kształcenie według ramowego planu nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej. 
Za najkorzystniejsze formy kształcenia uznano dla nich szkołę specjalną lub oddział 
specjalny. Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła nie miała możliwości zapewnienia realizacji planu 
nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej. 
Do Szkoły uczęszczali uczniowie z niepełnosprawnościami także spoza jej obwodu: po 
dwóch w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 oraz czterech w roku szkolnym 
2016/2017.  

W roku szkolnym 2014/2015 do oddziałów uczęszczała następująca liczba uczniów 
niepełnosprawnych: do sześciu z klas zapisano po jednym uczniu niepełnosprawnym, a do 
ośmiu żadnego. W roku szkolnym 2015/2016 do jednej z klas zapisano trzech, do dwóch 
klas dwóch, do sześciu klas po jednym, a do siedmiu – żadnego ucznia niepełnosprawnego. 
Natomiast, w roku szkolnym 2016/2017: do dwóch klas zapisano trzech, do trzech klas 
dwóch, do sześciu klas po jednym, a do czterech klas żadnego takiego ucznia9. W latach 
2014/2015 i 2015/2016 jeden z uczniów z niepełnosprawnością, zapisany do klasy, w której 

                                                      
5 Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych statutów. 
6 Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 2146. 
7 Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz. 2917. 
8 Liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym, zapisanych do poszczególnych klas w latach szkolnych objętych kontrolą 
wyniosła odpowiednio: 6,13,18.  
9 Dziesięciu uczniów z autyzmem, w tym trzech z zespołem Aspergera, trzech uczniów z niepełnosprawnością ruchową, 
dwóch z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeden z afazją motoryczną, dwóch z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi i jeden z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym. 
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było trzech takich uczniów, objęty był indywidualnym nauczaniem. Liczba uczniów 
w poszczególnych klasach zmieniała się m.in. z uwagi na rozpoczęcie oraz ukończenie 
nauki w Szkole. 

Dyrektor wyjaśniła, że w roku szkolnym 2014/2015, w następstwie reformy oświaty, 
obowiązek szkolny zaczęły realizować dzieci sześcioletnie. Ówczesna dyrekcja postanowiła 
stworzyć warunki odpowiednie dla dzieci sześcioletnich, takie jak w przedszkolu i umieścić 
te dzieci w oddzielnych klasach. Skutkiem tego, klasa Ia i Ib to dzieci sześcioletnie, a klasy  
Ic i Id - siedmioletnie. 

(dowód: akta kontroli str. 69-71, 154, 189-200, 227-228) 

4. W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 dla wszystkich uczniów posiadających 
orzeczenia zostały opracowane indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (dalej:  
IPET), o których mowa w § 5 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 integracyjnych10 i § 6 
rozporządzenia tego ministra z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym11. Analiza 
dokumentacji dotyczącej wszystkich uczniów objętych kształceniem specjalnym w tych 
latach wykazała m.in., że: 

 IPET zawierały dane określone w § 5 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2010 roku (w roku szkolnym 2014/2015) i § 6 ust. 1 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 roku (w następnych dwóch latach szkolnych), 

 IPET każdorazowo zostały opracowane przez odpowiedni zespół (dalej: Zespół), 
po sporządzeniu WOPFU. Prace Zespołów koordynowali wychowawcy oddziałów, 
do których uczęszczali uczniowie, 

 IPET zostały opracowane terminowo i na okresy, na jakie wydano orzeczenia, 
nie dłuższe niż etap edukacyjny12 (nie było przypadku aktualizowania IPET ze względu 
na uzyskanie kolejnego orzeczenia), 

 rodzice uczniów korzystali z możliwości uczestniczenia w spotkaniach Zespołu, a także 
opracowania i modyfikacji IPET (§ 5 ust. 10 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2010 r., § 6 ust. 10 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.), 

 z arkuszy WOPFU wynikało, że rodzice uczniów nie korzystali z prawa do uczestnictwa 
w dokonywaniu tej oceny. Dyrektor wyjaśniła, że WOPFU opracowywali wychowawcy, 
po uprzedniej rozmowie i wywiadzie z rodzicami oraz z osobami mającymi zajęcia 
z danym uczniem. W pracach Zespołów brali udział nauczyciele i specjaliści prowadzący 
zajęcia z dzieckiem. Od 1 września 2015 r. dyrektor każdorazowo zawiadamiał rodziców 
uczniów o posiedzeniu Zespołu oraz o przyznanych formach wsparcia,   

 do prac nad opracowaniem IPET nie byli zapraszani przedstawiciele poradni 
specjalistycznych. Dyrektor wyjaśniła, że rodzice nie byli zainteresowani uczestnictwem 
przedstawicieli poradni specjalistycznych, albowiem konsultacje rodziców z tymi 
specjalistami odbywały się już na wcześniejszym etapie diagnozowania dzieci. Ze strony 
Szkoły także nie widziano potrzeby konsultacji ze specjalistami, gdyż z zaleceń 
zawartych w orzeczeniach wynikało, jakie należy podjąć kroki w celu kształcenia ucznia, 

 zapisy w IPET-ach sporządzonych na podstawie rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2010 roku, zawierały elementy ujęte następnie w rozporządzeniu 
o kształceniu specjalnym z 2015 roku i nie wymagały aktualizacji po wejściu w życie 
nowych przepisów,  

 IPET-y zawierały tylko takie formy wsparcia, które były realizowane przez Szkołę. 

 (dowód: akta kontroli str. 217, 224-226) 

                                                      
10 Dz. U. 2014 poz. 414, dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2010 roku. 
11 Dz. U. 2015 poz. 1113, dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 roku. 
12 I (klasy I-III), II (klasy IV-VI). 
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5. Badanie dotyczące zakresu wsparcia uczniów przeprowadzono na próbie dokumentacji 
dotyczącej siedmiu uczniów objętych kształceniem specjalnym w Szkole.  

Analiza tej dokumentacji wykazała, że: 

a) na podstawie zaleceń zapisanych w orzeczeniach ustalono uczniom zakres wsparcia 
rekomendowany przez Zespoły w IPET: pięciu uczniom ustalono tygodniowo dwie 
godziny zegarowe zajęć rewalidacyjnych, dwóm uczniom tygodniowo po jednej 
godzinie zegarowej tych zajęć, pięciu uczniom - godzinę zegarową tygodniowo zajęć 
logopedycznych, pięciu uczniom - godzinę zegarową tygodniowo zajęć 
z psychologiem. Działania dla dwóch uczniów objętych indywidualnym nauczaniem 
w roku szkolnym 2016/2017, w celu większej integracji z zespołem klasowym, zostały 
poszerzone przez Dyrektora o zajęcia z języka niemieckiego i religii, które nie miały 
charakteru obowiązkowego. Rodzaj tych zajęć nie wynikał z orzeczenia o potrzebie 
nauczania indywidualnego; 

b) do prowadzenia zajęć wyznaczono nauczycieli posiadających kwalifikacje 
do wskazanej formy terapii np. zajęcia: 

 rewalidacyjne prowadzili pedagodzy specjalni i oligofrenopedagodzy13, 

 logopedyczne prowadzili logopedzi, 

 dydaktyczno – wyrównawcze prowadzili nauczyciele przedmiotów, 

 z psychologiem prowadzili psychologowie, 

c) zaplanowano zatrudnienie dodatkowych osób do współorganizowania procesu 
kształcenia specjalnego, 

d) określono niezbędne dostosowania i warunki pracy odpowiednie dla ucznia, 
e) poinformowano rodziców o przyznanych formach wsparcia. 

Dyrektor zaplanował zajęcia rewalidacyjne dla uczniów objętych kształceniem specjalnym 
w arkuszu organizacyjnym Szkoły.  

 (dowód: akta kontroli str. 75-79, 81-101, 206, 223, 230-332, 392) 

Od roku szkolnego 2014/2015 utworzono klasę 1 c, do której uczęszczało 26 uczniów 
(w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 liczba dzieci w tej klasie nie zmieniła się). 
Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty14 zajęcia 
edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących 
nie więcej niż 25 uczniów. Liczba uczniów może zostać zwiększona nie więcej niż o dwóch 
uczniów (na wniosek rady rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) 
w sytuacji przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć 
dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego 
w obwodzie szkoły. Takie zwiększenie wymaga jednak zatrudnienia asystenta nauczyciela 
do wsparcia działań opiekuńczych (art. 61 ust. 3a, 3b, 3d ww. ustawy). 
Dyrektor wyjaśniła, że dyrekcja postanowiła dołączyć do tej klasy ucznia posiadającego 
orzeczenie o niepełnosprawności, który od początku uczęszczania do szkoły objęty był 
nauczaniem indywidualnym przez cały okres nauki, prowadzonym przez innego nauczyciela 
i w oddzielnym pomieszczeniu. Dodała, że każdy uczeń musi być przypisany do klasy, 
nawet jeśli posiada orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, dlatego liczba uczniów w tej 
klasie wynosi 26. 

(dowód: akta kontroli str. 153-154, 189-200) 

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

1. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 załącznika nr 2 do ww. rozporządzenia w sprawie ramowych 
statutów, statut szkoły podstawowej powinien określać organizację zajęć dodatkowych dla 
uczniów, z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych. W statucie Szkoły 
kwestia ta nie została uregulowana.  

                                                      
13 Oligofrenopedagogika - pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
14 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm. 
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Dyrektor wyjaśniła to przeoczeniem. Dodała, że zostanie to uwzględnione podczas 
opracowywania nowego statutu Szkoły, który będzie obowiązywał od nowego roku 
szkolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 8-67, 187-188) 

2. Zgodnie z pkt 3 ppkt 3 lit b załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach 
publicznych15, wymiar zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić dwie godziny tygodniowo 
dla jednego ucznia Szkoły.  

W roku szkolnym 2016/2017 dla dwóch z siedmiu uczniów, których dokumentację objęto 
kontrolą, zaplanowano tylko po jednej godzinie takich zajęć tygodniowo. Zmniejszenie 
wymiaru godzin tych zajęć nie wynikało z WOPFU, sporządzonej na koniec roku szkolnego 
2015/2016, ani z zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego tych uczniów. 
Dyrektor wyjaśniła tą nieprawidłowość niedopatrzeniem. Wskazała, że rodzice nie wnosili 
zastrzeżeń do mniejszej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych i podpisali bez zastrzeżeń 
proponowane w IPET formy i wymiar pomocy. 

(dowód: akta kontroli str. 184-185, 210) 
 

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

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

1. Zajęcia szkolne odbywały się w trzech budynkach. Dwa z tych budynków wyposażone są 
w podjazdy dla osób niepełnosprawnych, a na parterze każdego z nich znajdują się łazienki 
częściowo dostosowane do potrzeb takich osób. W żadnym z budynków nie ma wind. 
Na podwórku Szkoły znajduje się miejsce do parkowania samochodu dla osoby 
niepełnosprawnej.  
Dyrektor wyjaśniła, że od roku szkolnego 2017/2018 planuje się zainstalowanie windy 
w największym budynku Szkoły. Obecnie trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu 
na wykonanie tego zadania. 

W Szkole znajdowało się jedno pomieszczenie do realizacji indywidualnego nauczania, 
zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych czy innych zajęć specjalistycznych, przystosowane 
do pracy w grupach 2–3 osobowych. Pomieszczenie to spełniało warunki określone w § 72 
i § 73 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie16. Ponadto ww. rodzaje 
zajęć odbywały się w salach lekcyjnych, w sposób niewymagający ciągłego 
przemieszczania się w czasie przerw.  

Uczniowie mieli zapewnioną opiekę pielęgniarki w gabinecie szkolnym17, w wymiarze 
8,5 godziny tygodniowo.   

Dyrektor wyjaśniła, że w czasie gdy pielęgniarki nie ma w Szkole, a wydarzy się jakiś 
wypadek, wzywane jest pogotowie ratunkowe i informuje się rodziców uczniów. W nagłych 
przypadkach korzysta się z pomocy przychodni lekarskiej znajdującej się w sąsiedztwie 
Szkoły. W Szkole nie zgłaszano potrzeby podawania leków uczniom. 

 (dowód: akta kontroli str. 82-101, 155, 225, 333-390)   

Zajęcia z informatyki dla ucznia niepełnosprawnego ruchowo odbywały się w jedynej Sali 
informatycznej na piętrze, budynku nr 3. Dyrektor wyjaśniła, że uczeń ten wraz z wózkiem 
był wnoszony przez dwóch nauczycieli na piętro, a po zajęciach znoszony na parter. 

                                                      
15 Dz.U. poz. 204, dalej: rozporządzenie w sprawie ramowych planów. 
16 Dz.U. z 2015 r.  poz. 1422. 
17 Pn. 8.30 – 11.00, wt. 8.30-11.00, czw. 11.30-15.00.  

Ocena cząstkowa 



 

7 

Wszystkie zajęcia, za wyjątkiem informatyki (jeden raz w tygodniu), uczeń ten realizuje 
w sali na parterze.  
Włącznik światła oraz lustro w toalecie dla osób niepełnosprawnych, w budynku nr 3 
znajdowały się poza ich zasięgiem.  
Dyrektor wyjaśniła, że w dniu 2 czerwca 2017 r. zainstalowany został nowy włącznik światła 
w toalecie dla niepełnosprawnych, na wysokości dostosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

Dyrektor podała, że uczniowie niepełnosprawni nie korzystali z opieki świetlicowej, 
ponieważ ich rodzice nie zgłosili takiej potrzeby.   

(dowód: akta kontroli str. 155, 187, 225, 333) 

2. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017 w Szkole było zatrudnionych 
odpowiednio: 27, 24 i 27 nauczycieli (w wymiarze 23,94, 26,56 i 30,43 etatu), w tym pięciu, 
12 i 17 specjalistów18 do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Psychologa, pedagogów i logopedów obowiązywał 20-godzinny tygodniowy wymiar etatu, 
nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia specjalnego 18-godzinny 
tygodniowy wymiar etatu, co było zgodne z wymiarem godzin pracy specjalistów 
określonych w § 9 uchwały Nr XX/163/16 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 maja 2016 r. 
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono 
stanowisko kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
niektórych nauczycieli - obowiązujących w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Lubasz19. 

(dowód: akta kontroli str. 72-74) 

Analiza wykazała, że w badanym okresie z uczniami posiadającymi orzeczenie pracowali 
nauczyciele dysponujący wymaganymi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć 
rewalidacyjnych i specjalistycznych: 

 psycholog posiadał wykształcenie wyższe o specjalności psychologia, 

 pedagog posiadał wykształcenie wyższe o specjalności pedagogika opiekuńczo–
wychowawcza i studia podyplomowe w zakresie logopedii, 

 logopedzi posiadali wykształcenie wyższe, a jeden z nich ukończył kurs kwalifikacyjny 
z oligofrenopedagogiki, 

 nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne posiadali wykształcenie wyższe 
o specjalności m.in. pedagogika, pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, 
pedagogika specjalna. 

(dowód: akta kontroli str. 75-79) 

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania kadry do pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w badanym okresie 14 nauczycieli/specjalistów 
uczestniczyło w szkoleniach dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, 
19 nauczycieli/specjalistów podjęło studia podyplomowe w zakresie kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnościami, a dwóch nauczycieli ukończyło kursy kwalifikacyjne.   
Zatrudnionym nauczycielom umożliwiono, poprzez dofinansowanie różnych form 
dokształcania, rozwijanie kompetencji w formach doskonalenia dających kwalifikacje 
do pracy z uczniami, takich jak studia podyplomowe i kursy. 

(dowód: akta kontroli str. 102-106, 157-163) 
W latach szkolnych objętych kontrolą nie nabyto aktualnej fachowej literatury.  
Dyrektor wyjaśniła, że nauczyciele dokształcają się we własnym zakresie. Gmina 
opracowała projekt o dofinansowanie ze środków unijnych pomocy naukowych i literatury 
do zajęć specjalistycznych, ale nie udało się uzyskać dofinansowania. Dodała, że na nowy 
rok szkolny planuje się dokonanie zakupu ww. literatury.  

(dowód: akta kontroli str. 205) 

                                                      
18 Jeden pedagog, dwóch logopedów i od czterech do 13 nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 
specjalnej, a od roku szkolnego 2016/2017 także psycholog. 
19 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2016 r. poz. 3597; wcześniej kwestie te regulowała uchwała XXX/331/02 Rady Gminy w Lubaszu 
z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć: 
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w tym pedagoga szkolnego. 
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W kolejnych latach szkolnych objętych kontrolą, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne 
z uczniami posiadającymi orzeczenia prowadziło odpowiednio sześciu, 21 i 26 
nauczycieli/specjalistów.  

(dowód: akta kontroli str. 75-79)  

3. Kwoty wydatków Szkoły poniesione na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, 
wg sprawozdań Rb-28S20 w 2015 r. wyniosły 600.269,34 zł, a w 2016 r. 680.223,81 zł. 
Kwoty te były wyższe od przypadających Szkole kwot subwencji, określonej na podstawie 
danych wprowadzonych do SIO, odpowiednio o 312.536,59 zł i 55.779,26 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 120, 137, 142)  

W Szkole nie opracowywano zestawienia kosztów realizacji działań zaplanowanych w IPET 
dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz planowanych innych kosztów 
w odniesieniu do tych uczniów. Do wykonywania obsługi finansowo-księgowej, 
administracyjnej i organizacyjnej publicznych placówek oświatowych w gminie Lubasz 
powołany został Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Lubaszu (dalej: GZOSiP). 
Planowanie i realizacja wydatków w jednostkach oświatowych gminy odbywało się 
wg zasad określonych w zarządzeniu nr 95.2015 Wójta z 22 września 2015 r. 

Wójt wyjaśnił, że monitoring i dokumentowanie wydatkowania i planowania środków 
związanych z kształceniem specjalnym odbywa się na bieżąco. W oparciu o ustalenia 
z doraźnych spotkań roboczych z dyrektorem Szkoły, Dyrektor GZOSiP w imieniu dyrektora 
Szkoły wnioskował, w razie takiej potrzeby, do Wójta o wprowadzanie zmian w planie 
finansowym.  

(dowód: akta kontroli str. 118-119, 145-147)  

Szkoła nie pozyskiwała w badanym okresie środków zewnętrznych na realizację wsparcia 
kształcenia specjalnego. Dyrektor wyjaśniła, że żeby pozyskać środki z zewnątrz, z reguły 
niezbędny jest własny wkład finansowy. Gmina jest gminą wiejską, nie należy do bogatych  
i nie stać jej było na wsparcie finansowe. W budżecie Gminy zaplanowano jednakże środki 
na budowę windy na terenie Szkoły w 2017 r. Szacowany koszt budowy windy wyniesie 
około 240 tys. zł, co stanowić będzie 0,6% planowanych wydatków z budżetu Gminy21. 

Kwota zwiększonej subwencji oświatowej przypadających Szkole z tytułu objęcia 
kształceniem uczniów niepełnosprawnych wg metryczki oświatowej wyniosła w 2015 r. 
287.732,75 zł, a w 2016 r. 624.444,55 zł. Kwota wydatków w rozdziale 80150 w ramach 
procentowego odpisu od wszystkich wydatków ponoszonych w Szkole, wg stanu na 
31 grudnia wyniosła w 2015 r. 62.169,74 zł, a w 2016 r. 92.986,36 zł. Kwota wydatków 
w rozdziale 80150, która została w 100 % wydatkowana w związku z organizacją 
kształcenia specjalnego uczniów wg stanu na dzień 31 grudnia wyniosła w 2015 r. 
538.099,60 zł, a w 2016 r. 587.237,45 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 120, 187)  

 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W świetle art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej22 
przekazanie informacji do bazy danych SIO, z lokalnej bazy danych SIO (prowadzonej 
przez Szkołę) jest równoznaczne z potwierdzeniem, przez kierownika podmiotu 
prowadzącego lokalną bazę danych, zgodności przekazanych informacji ze stanem 
faktycznym i dokumentacją szkoły. Do bazy danych SIO wpisano, że wg stanu na dzień 
30 września 2016 r. do Szkoły uczęszczało ośmiu uczniów posiadających orzeczenie, 
podczas gdy z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że takich uczniów było 
siedmiu. Skutkiem tego kwota wyliczonej subwencji została zawyżona, albowiem w świetle 

                                                      
20 Rozdział 80150. 
21 Uchwałą Nr XXIV/224/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok Rady Gminy Lubasz 
zaplanowała wydatki budżetu gminy na 2017 r. w łącznej kwocie 41.178.114,23 zł (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 249). 
22 Dz.U. z 2016 r. poz. 1927, ze zm. 
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algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego na rok 2017, ujętego w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r.23 waga P7 dla m.in. uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie odpowiednio 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych), wynosi 9,5 i jest wyższa od wagi dla innych uczniów szkół 
podstawowych. 
Dyrektor wyjaśniła, że liczba uczniów została błędnie wprowadzona do SIO, ponieważ jeden 
uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, a zapisy w nim zawarte  
zostały błędnie zinterpretowane.   

 (dowód: akta kontroli str. 69-71, 80, 225-226)  

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
Szkoły w zbadanym obszarze. 

 
 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego  

1. Na próbie dokumentacji wybranej do badania, dotyczącej siedmiu uczniów objętych 
kształceniem specjalnym w Szkole stwierdzono, że: 
a) realizowano zaplanowane dla uczniów zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne 

oraz dydaktyczno-wyrównawcze, w wymiarze określonym w IPET;  
b) nie powierzono realizacji zajęć rewalidacyjnych na podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 22 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela24; w ramach zajęć 
rewalidacyjnych realizowano w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 wymagane 
zagadnienia i zajęcia te nie służyły tylko uzupełnianiu braków w wiadomościach, 

c) zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
były prowadzone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. 

(dowód: akta kontroli str. 82-101, 211-216)  

Stopień realizacji godzin zajęć rewalidacyjnych przez siedmiu wybranych do kontroli 
uczniów wyniósł od 67% do 100%25. Przyczynami niezrealizowania wszystkich zajęć były 
zarówno nieobecności uczniów jak i nieobecności nauczycieli/specjalistów. 

Dyrektor wyjaśniła, że w Szkole monitorowano stopień realizacji godzin zajęć 
rewalidacyjnych na podstawie wpisów do dzienników zajęć rewalidacyjnych. Jeżeli uczeń 
lub nauczyciel jest chory, to nie odpracowuje się zajęć, analogicznie jak w przypadku 
otrzymania zaświadczenia lekarskiego L-4. Dodała, że nauczyciel oczekuje na ucznia i jest 
przygotowany do prowadzenia zajęć, jednakże jeśli uczniowie są nieobecni, to nauczyciele 
są do dyspozycji Dyrektora i mogą mieć np. zlecone zastępstwa lub inne zadania.  

(dowód: akta kontroli str. 210, 184)  

Częstotliwość spotkań pedagoga szkolnego, specjalistów, wychowawcy klasy z rodzicami 
uczniów objętych kształceniem specjalnym zaplanowano w IPET w zależności od potrzeb. 
Poza poradami i konsultacjami nie realizowano innych form wsparcia rodziców ucznia 
niepełnosprawnego.  

(dowód: akta kontroli str. 212-216)  

2. Wszyscy analizowani uczniowie, posiadający orzeczenie wydane ze względu na autyzm, 
w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, którzy nie byli objęci 
indywidualnym nauczaniem, (czterej z 10) posiadali dodatkowe wsparcie nauczycieli 

                                                      
23 W sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 
(Dz.U. poz. 2298). 
24 Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 
25 Dwóch z tych uczniów w badanym okresie zakończy pierwszy etap edukacyjny. 
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wspomagających albo asystentów nauczycieli. Jeden z czterech ww. uczniów posiadał 
dodatkowe wsparcie w postaci nauczyciela wspomagającego od dnia 1 września 2014 r., 
natomiast pozostali trzej uczniowie otrzymywali wsparcie nauczyciela wspomagającego 
albo asystenta nauczyciela po 1 stycznia 2016 r., w terminie do dwóch miesięcy od daty 
wydania orzeczenia26. Realizowane przez nich zadania były zgodne z zadaniami 
wyznaczonymi przez Dyrektora. W IPET-ach zalecano wsparcie nauczyciela 
wspomagającego albo asystenta nauczyciela, ale nie określano wymiaru tego wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 223) 

3. W Szkole zapewniono warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów. 
Czterech uczniów, spośród siedmiu, których dokumentację objęto kontrolą oprócz orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadało orzeczenia o potrzebie indywidualnego 
nauczania. Uczniowie objęci kształceniem specjalnym (których dokumentacja została 
wybrana do kontroli) realizowali indywidualne nauczanie w sposób spełniający warunki 
wynikające z obydwu orzeczeń. Na podstawie całościowego planu zajęć dla uczniów, 
tj. zajęć obowiązkowych (lekcyjnych i rewalidacyjnych) wraz z dodatkowymi zajęciami 
(w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej) ustalono, że uczniowie niepełnosprawni 
byli równomiernie obciążeni zajęciami. Z uwagi na fakt, że Szkoła dysponowała tylko 
jednym pomieszczeniem do realizacji indywidualnego nauczania, zajęcia odbywały się 
w wyznaczonych salach, w sposób niewymagający ciągłego przemieszczania się w czasie 
przerw między salami szkoły27. Uczniom niepełnosprawnym ustalano plan zajęć, zgodnie 
z którym realizowali oni zajęcia bez „okienek”. Zajęcia te były prowadzone w wymiarze 
nieprzekraczającym tygodniowego wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania 
określonego w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 
2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży28.  

(dowód: akta kontroli str. 81-101) 

4. W Szkole zapewniono uczniom objętym kształceniem specjalnym integrację 
ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi. Z dokumentacji wybranej 
do badania, dotyczącej siedmiu uczniów wynika, że uczniowie niepełnosprawni (w tym 
realizujący indywidualne nauczanie) uczestniczyli w wycieczkach, wyjściach, 
uroczystościach szkolnych organizowanych dla klasy/szkoły, np.: Klasowym Dniu Chłopaka, 
spotkaniu z iluzjonistą, Wigilii klasowej, warsztatach na temat autyzmu, Pierwszym Dniu 
Wiosny, rekolekcjach wielkopostnych, poranku wielkanocnym, wspólnym przygotowaniu 
klasowego śniadania wielkanocnego oraz apelach z okazji: rozpoczęcia roku szkolnego, 
Dnia Edukacji Narodowej, 11 Listopada, Dnia Kobiet, Dnia Nauczyciela. 

Na czas uczestniczenia w ww. zajęciach uczniowie nie uzyskiwali wsparcia dodatkowego 
nauczyciela. Dyrektor wyjaśniła, że uczestnicząc w ww. wydarzeniach dzieci te miały 
zapewnioną opiekę przez swoich rodziców, którzy także brali w nich udział (byli opiekunami 
dla swoich dzieci). 

(dowód: akta kontroli str. 187, 202-205) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

W przypadku dwóch uczniów, w następstwie nieprawidłowego zaplanowania tygodniowej 
ilości godzin zajęć rewalidacyjnych (o którym mowa w punkcie III, pkt 2 sekcji 
nieprawidłowości), realizowano w roku szkolnym 2016/2017 tylko jedną godzinę zajęć 
rewalidacyjnych tygodniowo. Było to, jak wcześniej wskazano, niezgodne z pkt 3 ppkt 3 lit b 
załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie ramowych planów.  

(dowód: akta kontroli str. 210)  

                                                      
26 Szkoła nie dokumentowała daty otrzymania orzeczenia. 
27 Średnio uczniowie ci dwa razy dziennie przechodzili do innych sal lekcyjnych. 
28 Dz.U. z 2014 r. poz. 1157. 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości działalność 
Szkoły w zbadanym obszarze. 

 

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

1. W Szkole dokonywano wymaganej WOPFU, z częstotliwością określoną w § 5 ust. 9 
rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r. tj. w roku szkolnym 2014/2015 raz na rok, a od 1 września 2015 r. dwa 
razy do roku. 

Pięciu uczniów, spośród uczniów z niepełnosprawnościami, korzystało z przedłużenia etapu 
edukacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawę ramowych planów. 
W czterech sprawach Zespół wydał pozytywną opinię, spójną z wnioskami wynikającymi 
z WOPFU. Nie było przypadków rezygnacji rodziców uczniów niepełnosprawnych z nauki 

w szkole ogólnodostępnej29. 

(dowód: akta kontroli str. 218) 

Na podstawie próby dokumentacji wybranej do badania dotyczącej siedmiu uczniów 
objętych kształceniem specjalnym w Szkole ustalono, że Zespoły rzetelnie dokonywały 
okresowej WOPFU, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w sposób zgodny z przyjętymi w Szkole zasadami. Oceny te odnosiły się 
do funkcjonowania dzieci w okresie sporządzania oceny i dotyczyły efektywności działań 
w zakresie zajęć specjalistycznych oraz dydaktyczno-wyrównawczych. 

Ocena ta nie uwzględniała poziomu zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli  
z udzielonego wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 218, 227, 393) 

2. Na podstawie analizy planów nadzoru pedagogicznego na lata 2014/2015-2016/2017, 
sprawozdań z ww. nadzoru za lata 2014/2015-2015/2016 oraz protokołów posiedzeń rady 
pedagogicznej stwierdzono, że: 

a) plany nadzoru i wnioski ze sprawowanego nadzoru były terminowo przedstawiane 
radzie pedagogicznej,  

b) problematyka organizacji kształcenia specjalnego nie była przedmiotem nadzoru 
(ewaluacji wewnętrznej), 

c) nie formułowano wniosków z nadzoru do poprawy/modyfikacji organizacji procesu 
wsparcia kształcenia specjalnego uczniów,  

d) w ramach realizacji nadzoru pedagogicznego, Dyrektor wspomagał nauczycieli 
realizujących kształcenie uczniów/dzieci z niepełnosprawnościami. 

(dowód: akta kontroli str. 219-220) 

Przeprowadzona w czerwcu 2015 r. przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegaturę 
w Pile kontrola w zakresie zgodności organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin 
i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodności z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego nie stwierdziła nieprawidłowości. 

(dowód: akta kontroli str. 391) 

3. W IPET-ach uczniów zaplanowane zostało współdziałanie z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi. Współdziałanie to polegało na kontrolnej diagnozie postępów ucznia oraz 
konsultacjach z rodzicami. Współpraca z takimi poradniami w Trzciance, Pile i Czarnkowie 
polegała na uczestniczeniu przez nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez te 
poradnie na terenie Szkoły oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej w Czarnkowie.  
Szkoła współpracowała także z centrami doskonalenia nauczycieli w Pile oraz Poznaniu.  

                                                      
29 W trakcie roku szkolnego lub etapu edukacyjnego. 
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Współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się dzieckiem i rodziną przedstawiała się 
następująco: 
1) z inicjatywy Dyrektora w dniu 24 października 2015 r. odbyło się szkolenie 
“Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera”. Organizatorem było 
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa 
Aspergera,  
2) z inicjatywy nauczycieli Szkoły: 
- przy współpracy Zespołu Szkół Specjalnych w Gębicach w dniu 6 kwietnia 2015 r. odbyło 
się spotkanie  dotyczące dogoterapii, 
3) z inicjatywy rodziców: 
- projekt „Razem działamy, razem zmieniamy” realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz 
uczniów niepełnosprawnych „Klamra” - cykl warsztatów dla wszystkich uczniów Szkoły 
„Zrozumieć autyzm” (styczeń 2017), 
- projekt „Znamy, rozumiemy” - realizowany przy współpracy Fundacji Elektrownia Inspiracji,  
Biura Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych na Uniwersytecie 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Gminy Lubasz - warsztaty „Znamy, rozumiemy” - 
jedno spotkanie w październiku 2016 r. oraz warsztaty „Przesiądź się na wózek, chodź 
o kuli”  - dwa spotkania, 
- szkolenie Rady Pedagogicznej “Trening słuchowy metodą TOMATISA” w dniu 2 listopada 
2016 r. 
Szkoła nie współpracowała natomiast ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi. 
 
Nauczyciele i specjaliści uczestniczyli w studiach, kursach i szkoleniach prowadzonych 
przez te instytucje. Nauczyciele indywidualnie korzystali także z zasobów bibliotek 
pedagogicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 208-209) 

Uczniom z niepełnosprawnościami zapewniono realizację zaplanowanych w IPET form 
wsparcia realizowanych przez Szkołę, jednakże bez terapii sensorycznej, terapii słuchowej 
metodą Tomatisa, dogoterapii i biofeedback30. Dyrektor wyjaśniła, że Szkoła nie zapewniała 
realizacji ww. form wsparcia uczniów niepełnosprawnych, ponieważ nie dysponuje 
możliwością zapewnienia tak specjalistycznych zajęć, ze względu na brak specjalistycznego 
pomieszczenia, sprzętu oraz terapeuty o odpowiednich kwalifikacjach. Dodała, 
że w przypadkach gdy takie zajęcia zostały zalecone w orzeczeniach, to na wniosek 
rodziców mogły być realizowane poza Szkołą, a Szkoła wówczas koordynowała ich 
realizację i finansowanie. Na wniosek rodziców podpisywano umowy z firmami prywatnymi 
i finansowano ze środków z subwencji rodzaje zajęć, które nie są realizowane przez Szkołę. 

(dowód: akta kontroli str. 185-186)  

 
W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W przypadku jednego ucznia przedłużono etap edukacyjny nie dokumentując wymaganej 
opinii Zespołu, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ramowych planów.  

Wychowawczyni klasy, do której uczęszczał ten uczeń wyjaśniła, że decyzja w sprawie 
przedłużeniu etapu edukacyjnego została wydana 10 lutego 2015 r. i „została podjęta 
na podstawie analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia dokonanej przez zespół ds. pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, uchwały rady pedagogicznej z dnia 6 lutego 2015 r. oraz 
zgody rodziców.” Dodała, że w świetle powyższych zapisów w ww. decyzji opinia zespołu 
została wydana, jednakże wg stanu na dzień dzisiejszy nie ma jej w Szkole. 

(dowód: akta kontroli str. 229) 

2.  Nierzetelnie dokumentowano udział członków Zespołów w dokonywaniu okresowej 
WOPFU dla wszystkich uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz częstotliwość ich 

                                                      
30 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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dokonywania. Zgodnie z § 5 ust. 3 i 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. 
i z § 6 ust. 3 i 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. Zespół, w którego skład 
wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, dokonuje 
okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Tymczasem w opracowaniu 
WOPFU nie został udokumentowany udział większości nauczycieli prowadzących zajęcia 
z uczniami. Na drukach WOPFU dotyczących uczniów, których dokumentację objęto 
kontrolą nie wskazywano kto i kiedy dokonywał poszczególnych ocen.  
Z wyjaśnień złożonych przez Dyrektora i nauczycieli Szkoły wynika, że oceny takie były 
dokonywane na początku i na końcu roku szkolnego, przez wychowawców oddziałów, po 
uprzedniej rozmowie i wywiadzie z rodzicami oraz z osobami mającymi zajęcia z danym 
uczniem. Na formularzach nie wskazywano daty i osoby dokonującej oceny, ponieważ 
przez przeoczenie na drukach tych nie zamieszczono rubryki na podpisy i daty osób 
sporządzających WOPFU. 

(dowód: akta kontroli str. 164-183, 225-226)    

 
NIK zwraca uwagę, że przy dokonywaniu WOPFU oraz modyfikacji IPET Szkoła mogła 
korzystać z możliwości współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. Zdaniem 
NIK współpraca z tymi poradniami, którą dopuszczają przepisy § 5 ust. 9 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym 
z 2015 r. m.in. sprzyjałaby uniknięciu błędów w postaci ww. zmniejszenia liczby godzin 
rewalidacyjnych dla dwóch uczniów.  

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

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 Kontroli31, wnosi o podjęcie działań mających na celu: 

1) dostosowanie tygodniowego wymiaru zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych do przepisów rozporządzenia w sprawie ramowych planów,  

2) rzetelne wykazanie w SIO danych dotyczących liczby uczniów Szkoły posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz przekazanie informacji 
o zaistniałym błędzie do organu prowadzącego w celu prawidłowego naliczenia 
subwencji, 

3) rzetelne dokumentowanie opinii Zespołów w przedmiocie przedłużenia etapu 
edukacyjnego oraz udziału członków Zespołów w dokonywaniu okresowej WOPFU 
dla wszystkich uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. 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 

                                                      
31 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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, dnia        lipca 2017 r. 

 
 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 
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