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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 Ewa Kruszyńska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do przeprowadzenia 

kontroli nr LPO/57/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1, 2) 

Jednostka 

kontrolowana 
Przedszkole nr 2 „Cztery Pory roku” w Kórniku, ul. Jeziorna 16, 62-035 Kórnik 
(dalej: „Przedszkole”). 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Iwona Justkowiak, dyrektor Przedszkola. 

(dowód: akta kontroli str. 3, 4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności  

W Przedszkolu wszystkim dzieciom, których rodzice przedstawili dokumenty 

uprawniające do objęcia dzieci kształceniem specjalnym w latach szkolnych 

2015/2016 i 2016/2017 zapewniono odpowiednie formy wsparcia. Były one 

adekwatne do wskazań zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 prawidłowo dokonywano 

wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania dzieci w oddziałach ogólnodostępnych. 

Zajęcia realizowali nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie 

oligofrenopedagogiki, brak było natomiast specjalisty w dziedzinie surdopedagogiki. 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, nie we wszystkich indywidualnych 

programach edukacyjno–terapeutycznych wskazano wymiar godzin 

poszczególnych, wyznaczonych form wsparcia. Czas ich realizacji został 

dopasowany do określonej przez Dyrektor Przedszkola liczby godzin pracy 

specjalistów.  

Pozostałe stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

- niezapewnienia realizacji zajęć w wymiarze zaplanowanym w indywidualnych 

programach edukacyjno – terapeutycznych dwójki dzieci, 

- niezapewnienia pomocy asystenta indywidualnego i wsparcia nauczyciela 

wspomagającego oraz bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji wsparcia, 

w tym przekroczenia liczebności w oddziale integracyjnym, 

- niedostosowania niektórych postanowień statutu Przedszkola do obowiązujących 

przepisów, 

- podania w Systemie Informacji Oświatowej („SIO”) nieprawidłowych danych 

dotyczących dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

organizacji tego kształcenia w Przedszkolu i wyszczególnienia liczby dzieci 

z zaleconym wczesnym wspomaganiem rozwoju, pomimo nierealizowania go 

w Przedszkolu. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami do Przedszkola oraz 
określanie form i sposobów wsparcia kształcenia dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1. W Przedszkolu obowiązywał statut zatwierdzony 26 lutego 2014 r. uchwałą Rady 

Pedagogicznej Przedszkola1, w którym określono m.in. cele i zadania przedszkola 

oraz sposób udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. W Przedszkolu 

nie opracowano odrębnych procedur w zakresie wsparcia uczniów realizujących 

kształcenie specjalne. Organizację kształcenia specjalnego dzieci regulowały m.in. 

następujące zapisy w statucie Przedszkola: 

- edukacja dzieci niepełnosprawnych realizowana jest w integracji z dziećmi 

pełnosprawnymi (§ 9 ust. 3 statutu), 

- Przedszkole może prowadzić grupy integracyjne. Na każdy oddział integracyjny 

przysługują dwa etaty nauczyciela, w tym jeden etat nauczyciela 

wspomagającego oraz jeden etat pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej 

(§ 9 ust. 4 i 5 statutu), 

- do grupy integracyjnej kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach 

niepełnosprawności: dzieci rozwojowo opóźnione w zakresie percepcji, motoryki, 

mowy i myślenia; dzieci z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym; dzieci 

z zaburzeniami narządów ruchu; dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu 

lekkim i umiarkowanym (§ 21 ust. 1 statutu). Głębokość zaburzeń jest istotnym 

czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do oddziału, ponieważ 

nie tyle rodzaj niepełnosprawności co głębokość zaburzeń decyduje 

o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego (§ 21 ust. 4 statutu), 

- do grup integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne w wieku 

od 3 do 5 lat. Przy doborze dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych 

oddziałów kierujemy się ich wiekiem rozwojowym, a nie metrykalnym. 

Uwzględnia się przy tym odpowiednią liczbę dzieci, jak i specyfikę oraz 

głębokość zaburzeń (§ 21 ust. 2 i 3 statutu), 

- przyjmowanie dzieci pełnosprawnych do grup integracyjnych odbywa się za 

pełną zgodą rodziców, z podziałem na grupy, adekwatnie do wieku dziecka (§ 21 

ust. 7 statutu), 

- do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne pod warunkiem 

przedstawienia przez rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni 

psychologiczno - pedagogicznej i braku przeciwwskazań do uczęszczania do 

oddziału integracyjnego dziecka (§ 31 ust. 2 statutu), 

- Przedszkole organizuje i udziela dzieciom i ich rodzicom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu 

i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka (§ 8 ust. 1 

statutu), 

- formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci to zajęcia 

specjalistyczne: logopedyczne, kompensacyjno - korekcyjne, socjoterapeutyczne 

                                                           
1 Uchwała nr 1/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola. 
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i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (zajęcia te wymieniono 

i uszczegółowiono w § 8 ust. 4-9 statutu). Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 

organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się (liczba uczestników zajęć wynosi 

do 5). Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, 

które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę (liczba 

uczestników zajęć wynosi do 4). Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami 

i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne (liczba uczestników 

wynosi do 10). Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas zajęć, 

np. dwa razy po 30 minut. 

 (dowód: akta kontroli str. 8-30) 

Statut nie był udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej 

Przedszkola, natomiast na stronie internetowej organu prowadzącego Przedszkole 

dostępna była nieaktualna wersja statutu z dnia 6 lutego 2012 r.  

(dowód: akta kontroli str. 31-33, 310, 312) 

2. W Przedszkolu nie opracowano regulaminów rekrutacji na lata szkolne 

2015/2016 i 2016/20172. W statucie Przedszkola określono, że decyzję o przyjęciu 

dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, po wnikliwym 

zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład 

architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego 

i czy przedszkole posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, niezbędną do 

realizacji zadań zawartych w opinii lub orzeczeniu.  

(dowód: akta kontroli str. 21, 34-40) 

3. W wyniku kontroli przyjmowania do Przedszkola dzieci z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego na lata szkolne 2015/2016 i 2016/2017, 

stwierdzono, że do Przedszkola zostały przyjęte wszystkie dzieci, które zostały 

zgłoszone z ww. orzeczeniem. Kształcenie specjalne organizowano w Przedszkolu 

na podstawie aktualnych orzeczeń. 

W orzeczeniu jednego dziecka (w części pn. „zalecenia”) poradnia psychologiczno  

– pedagogiczna określiła „kształcenie specjalne dla dzieci z autyzmem, które może 

być realizowane w przedszkolu integracyjnym, w oddziale integracyjnym lub 

w oddziale specjalnym przedszkola ogólnodostępnego”. W roku szkolnym 

2014/2015 (pierwszy rok w Przedszkolu) dziecko było w oddziale ogólnodostępnym. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Przedszkola, z dzieckiem można było prowadzić pracę tylko 

w oddziale ogólnodostępnym z uwagi na to, że wniosek o przyjęcie do Przedszkola 

został złożony w połowie sierpnia 2014 r., już po zakończeniu rekrutacji i po 

zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego. Na tym etapie nie można już było utworzyć 

oddziału integracyjnego ponieważ w oddziale dzieci 3 i 4-letnich przyjętych było po 

24 dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 41-44, 282,285, 286) 

W roku szkolnym 2014/2015 dzieci niepełnosprawne uczęszczały do czterech 

oddziałów w Przedszkolu, z czego trzy liczyły 18, 23 i 24 dzieci (w tym jedno 

                                                           
2 Na stronie internetowej organu prowadzącego dostępne były zasady rekrutacji na rok szkolny 2016/2017, które uwzględniały 
preferencje dla kandydatów niepełnosprawnych. 
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dziecko niepełnosprawne w każdym z nich) oraz jeden liczył 25 dzieci (w tym dwoje 

dzieci niepełnosprawnych). 

W roku szkolnym 2015/2016 dzieci niepełnosprawne uczęszczały do trzech 

oddziałów w Przedszkolu, z czego dwa liczyły 18 i 24 dzieci (w tym jedno dziecko 

niepełnosprawne w każdym z nich) oraz jeden - oddział integracyjny  

- liczył 19 dzieci (w tym troje dzieci niepełnosprawnych). 

W roku szkolnym 2016/2017 dzieci niepełnosprawne uczęszczały do jednego 

oddziału integracyjnego w Przedszkolu, który liczył 23 dzieci, w tym czworo dzieci 

niepełnosprawnych. 

(dowód: akta kontroli str. 42-44) 

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zatwierdził organizację Przedszkola w roku 

szkolnym 2016/2017 z oddziałem specjalnym3, który to oddział nie został 

uruchomiony. Jak wyjaśniła Dyrektor Przedszkola, oddział specjalny miał być 

uruchomiony dla dwójki dzieci autystycznych, jednak z uwagi na brak osobnego 

lokalu, wspólnie z radą pedagogiczną i zespołem ds. pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej zdecydowano o połączeniu tego oddziału z oddziałem 

ogólnodostępnymi, mimo przekroczenia liczby dzieci oraz o nazwaniu tego oddziału 

integracyjnym. Dla dwójki dzieci, które miały się znaleźć w oddziale specjalnym, 

na zajęcia indywidualne zaadaptowane zostało pomieszczenie w osobnym budynku 

(w byłym mieszkaniu). 

(dowód: akta kontroli str. 83, 97, 98, 99, 101) 

W latach szkolnych 2014/2015 - 2016/2017 nie było w Przedszkolu dzieci 

niepełnosprawnych objętych indywidualnym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

(dowód: akta kontroli str. 309, 311) 

4. Wszystkie siedmioro dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, miały opracowane w latach szkolnych 2014/2015  

– 2016/2017 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 

integracyjnych4 i w § 6 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 społecznym5 (dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym 

odpowiednio z 2010 r. lub z 2015 r.). IPET zostały opracowane przez zespoły 

składające się z nauczycieli prowadzących zajęcia z dzieckiem, którego IPET 

dotyczył i zaakceptowane przez rodziców. IPET zawierały dane określone w ww. 

rozporządzeniach, z wyjątkiem wymiaru godzin, podczas których poszczególne 

formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej miały być realizowane (nie podano 

w IPET czworga dzieci).  

                                                           
3 Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2016/2017, zatwierdzony 7 lipca 2016 r. przez organ prowadzący Przedszkole. 
4 Dz. U. 2014 poz. 414.  
5 Dz. U. 2015 poz. 1113.  
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W Przedszkolu nie odnotowano daty złożenia orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego. W myśl § 5 ust. 5 pkt 1) i § 6 ust. 5 pkt 2) rozporządzeń o kształceniu 

specjalnym odpowiednio z 2010 r. i 2015 r., IPET należało sporządzić w terminie 

30 dni od dnia złożenia w Przedszkolu tych orzeczeń. Ponadto, jeden IPET 

opracowano z co najmniej 15-dniowym opóźnieniem, a na jednym nie odnotowano 

daty jego opracowania.  

 (dowód: akta kontroli str. 41, 313, 315, 329-342) 

5. Analiza dokumentacji sześciorga dzieci6 objętych w Przedszkolu kształceniem 

specjalnym w oddziałach ogólnodostępnych w latach szkolnych 2014/2015 (pięcioro 

dzieci) i 2015/2016 (dwoje dzieci) wykazała, że zakres wsparcia rekomendowany 

przez zespoły w IPET był zgodny z zaleceniami określonymi w orzeczeniach 

o potrzebie ich kształcenia specjalnego. Wymiar godzinowy poszczególnych zajęć 

określono w dwóch IPET (opracowane na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016), 

a w pozostałych IPET nie określono czasu trwania zaplanowanych zajęć 

lub określono jedynie czas trwania zajęć logopedycznych. 

Do prowadzenia zajęć wyznaczono nauczycieli, którzy posiadali odpowiednie 

kwalifikacje. Zajęcia rewalidacyjne prowadziły osoby z wykształceniem wyższym 

o specjalności oligofrenopedagogika, a logopedyczne logopedzi. W roku szkolnym 

2015/2016 zajęcia prowadził również psycholog. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159, 162-175, 331-339) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Część postanowień statutu Przedszkola nie była zgodna z obowiązującymi 

przepisami. Dotyczyło to w szczególności: 

a) nazwa Przedszkola wskazana w § 1 ust. 1-3 statutu nie spełnia wymogów 

określonych w  § 1 ust.1 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół7 (dalej rozporządzenie 

w sprawie ramowych statutów), gdyż nie zawierała określenia „Przedszkole 

z Oddziałami Integracyjnymi”, pomimo, że w latach szkolnych 2015/2016 

i 2016/2017 w Przedszkolu był oddział integracyjny, 

b) § 19 ust. 4 oraz § 9 ust. 2 pkt 1-4 statutu stanowi, że Przedszkole w miarę 

możliwości zapewnia: odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla 

wychowanków, zwłaszcza w oddziałach integracyjnych, realizację zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; odpowiednie, 

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne; zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach; inne zajęcia odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne”, podczas gdy, stosownie do § 5 

ust. 1 pkt 1-4 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. przedszkola 

zapewniają realizację wyżej wymienionych potrzeb (tj. zapewniają je 

bezwarunkowo), 
                                                           
6 Czworo dzieci z autyzmem i dwoje dzieci słabosłyszących. 
7 Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.  
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c) § 9 ust. 6 statutu stanowi o możliwości zatrudniania za zgodą organu 

prowadzącego dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci 

niepełnosprawnych, podczas gdy, zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia 

o kształceniu specjalnym z 2015 r., zatrudnienie takich nauczycieli jest 

obligatoryjne i nie wymaga zgody organu prowadzącego, 

d) § 8 ust. 8 statutu określa czas trwania zajęć specjalistycznych na 60 minut 

(tj. zajęć logopedycznych, kompensacyjno - korekcyjnych, socjoterapeutycznych 

i innych zajęć o charakterze terapeutycznym), a w uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, 

przy zachowaniu ustalonego dla dziecka łącznego czasu zajęć, np. dwa razy po 

30 minut, co było niezgodne z § 6 ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia 

o ramowych statutach8, 

e) § 18 ust. 2 statutu stanowi, że decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego 

do Przedszkola podejmuje Komisja Kwalifikacyjna, po wnikliwym zbadaniu 

sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy rozkład 

architektoniczny Przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka 

niepełnosprawnego i Przedszkole posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, 

niezbędną do realizacji zadań zawartych w opinii lub orzeczeniu, co stało 

w sprzeczności z przepisem art. 20c ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty9 (uchylony z dniem 26 stycznia 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 9, 22, 15, 16, 21) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w Przedszkolu trwają prace nad aktualizacją 

statutu, a trwają one tak długo „ze względu na ciągle zmieniające się przepisy - 

podstawa programowa, rozporządzenie o udzielaniu pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, ustawa Prawo oświatowe”. Odnosząc się do nazwy Przedszkola 

Dyrektor podała, że: „Nie zmieniono nazwy z uwagi na to, że w związku ze stałym 

deficytem miejsc w przedszkolu (nie przyjęto: na rok 2015/16 - 50 dzieci, 2016/17  

– 52 dzieci, a na rok szkolny 2017/18 - 100 dzieci) nie można na stałe utworzyć 

oddziału integracyjnego ponieważ wiązałoby się to ze znacznym ograniczeniem 

i tak już bardzo deficytowych miejsc. Nasze przedszkole nie ma działających na 

stałe oddziałów integracyjnych, zostały one utworzone czasowo. W roku szklonym 

2015/16 można było utworzyć mniejszy 20 osobowy oddział, do którego 

uczęszczało dwoje dzieci autystycznych. Zmiana nazwy wiązałaby się z tym, 

że bylibyśmy jedynym przedszkolem działającym na terenie gminy z oddziałami 

integracyjnymi i mielibyśmy obowiązek przyjmowania dzieci niepełnosprawnych 

z całej gminy. Nie możemy przyjmować dzieci niepełnosprawnych z całej gminy 

z uwagi na wielki deficyt miejsc w przedszkolu. Część gminy w której znajduje się 

nasze przedszkole jest w najgorszej sytuacji, ponieważ jesteśmy jedynym 

przedszkolem 10 godzinnym funkcjonującym na znacznym obszarze. Stąd 

nie zmieniono nazwy”. 

(dowód: akta kontroli str. 282-285) 

2. W roku szkolnym 2016/2017 przekroczono dopuszczalną liczbę dzieci 

w oddziale integracyjnym Przedszkola łącznie o troje dzieci, gdyż w oddziale tym 

                                                           
8 Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia o ramowych statutach, czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności 
zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić z dziećmi w w ieku 3-4 lat około 
15 minut, a z dziećmi w wieku 5-6 lat około 60 minut. 
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 j.t. ze zm. – dalej ustawa o systemie oświaty. 
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było 23 dzieci, w tym czworo dzieci niepełnosprawnych. Było to niezgodne z § 5 

ust. 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia o ramowych statutach, w myśli którego 

liczba dzieci m.in. w oddziale integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym 

powinna wynosić od 15 do 20, w tym od trzech do pięciu dzieci niepełnosprawnych.  

(dowód: akta kontroli str. 43, 44) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w roku szkolnym 2016/2017 liczba dzieci 

w oddziale integracyjnym przekraczała liczbę dzieci dopuszczoną przepisami 

z uwagi na to, że oddział integracyjny Promyczki powstał z dwóch oddziałów 

funkcjonujących w roku szkolnym 2015/16. Część dzieci z dwóch oddziałów odeszła 

do grupy „0” do szkoły, a część dzieci 5 i 6 letnich pozostała. W oddziale 

integracyjnym znalazły się więc wszystkie dzieci 6 letnie (w tym troje dzieci 

niepełnosprawnych) i dzieci 5 letnie (w tym jedno dziecko niepełnosprawne). Inny 

podział skutkowałby koniecznością zmiany dzieciom grupy i przydzielenia dziecka 

6 letniego lub 5 letniego do grupy 4 latków, rozpoczynających edukację 

przedszkolną, ograniczając tym samym liczbę miejsc dla dzieci 4 letnich. Pozostałe 

dwa oddziały dzieci 5 letnich, Słoneczka i Jagódki liczyły po 25 wychowanków. 

Według Dyrektor Przedszkola, w tej sytuacji jedynym możliwym rozwiązaniem było 

utworzenie większej grupy dla dzieci 5 i 6 letnich. 

 (dowód: akta kontroli str. 282, 284, 285) 

NIK zwraca uwagę na uregulowanie § 21 ust. 2 i 3 statutu Przedszkola, w myśl 

którego kryterium doboru dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych oddziałów 

jest ich wiek rozwojowy, a nie metrykalny. A jak wyjaśniła Dyrektor, obserwacja 

dzieci niepełnosprawnych przez psychologa, logopedę, terapeutę 

i oligofrenopedagoga pozwoliła na postawienie wobec niektórych dzieci 

niepełnosprawnych diagnozy rozwoju na poziomie opóźnionym w stosunku do ich 

wieku metrykalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 23, 101, 102) 

3. IPET czworga dzieci (spośród siedmiorga objętych badaniem) nie zawierały 

wszystkich ustawowo określonych elementów. Wbrew regulacjom § 5 ust. 2 pkt 3 

i § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzeń o kształceniu specjalnym odpowiednio z 2010 r. 

i 2015 r., nie podano wymiaru godzin wszystkich form pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej, w których miały być one realizowane. 

(dowód: akta kontroli str. 333-337) 

W wyjaśnieniach, Dyrektor Przedszkola podała m.in., że: „Dyrektor określa liczbę 

godzin pracy specjalistów, a do lidera zespołu należy przydzielenie ich dla 

poszczególnych dzieci mających orzeczenia. W latach 2014/15 i 2015/16 

nie przeprowadzono kontroli prowadzonej dokumentacji. Powołane zespoły, w tym 

zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, na każde półrocze składały 

pisemne sprawozdanie z prowadzonej pracy (…) Z informacji, przekazanych od 

specjalistów wynikało, że przydzielone godziny pracy są zgodne z rekomendacjami 

zawartymi w IPETach. Prowadzenie dokumentacji należy do obowiązków 

nauczycieli i specjalistów. W ramach obserwacji pracy w/w osób zwrócono 

szczególną uwagę na osiągnięcia dzieci, a zaniedbano kontrolę dokumentacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 314, 316, 317) 

W ocenie NIK, wymiar czasu pracy specjalistów powinien zależeć od 

zidentyfikowanych potrzeb dzieci objętych kształceniem specjalnym, natomiast 



 

 

8 

 

„odgórne” określenie takiego wymiaru przez Dyrektora Przedszkola mogło 

nie sprzyjać prawidłowej realizacji wsparcia. 

4. Jeden IPET, dla dziecka które rozpoczęło kształcenie przedszkolne w trakcie 

roku szkolnego 2014/2015 opracowano z opóźnieniem co najmniej 15-dniowym, 

co było niezgodne z § 5 ust. 5 pkt 1) rozporządzenia o kształceniu specjalnym 

z 2010 r.  

Nie odnotowano także daty opracowania jednego IPET10 oraz dat złożenia 

w Przedszkolu wszystkich siedmiu orzeczeń o kształceniu specjalnym wydanych 

na czas wychowania przedszkolnego obejmującego lata szkolne 2014/2015  

– 2016/2017. Zaniechania te stanowią o naruszeniu kryterium rzetelności 

w dokumentowaniu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa 

w zakresie opracowywania IPET w ustawowych terminach. Stosownie bowiem 

do § 6 ust. 5 pkt 1) rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r., IPET 

opracowuje się do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna 

od początku roku szkolnego kształcenie w przedszkolu lub stosownie do § 5 ust. 5 

pkt 1) i § 6 ust. 5 pkt 2) rozporządzeń o kształceniu specjalnym odpowiednio 

z 2010 r. i 2015 r., IPET opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia 

w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 41, 313, 315, 340-342) 

W wyjaśnieniach Dyrektor Przedszkola podała, że IPET został sporządzony 

z opóźnieniem ponieważ dziecko zostało zapisane do Przedszkola 1 listopada 

2014 r., jednakże do 20 listopada było nieobecne, a IPET założono 15 grudnia 

2014 r. w oparciu o obserwację dziecka. Brak daty sporządzenia jednego IPET 

Dyrektor wyjaśniła jako „błąd prowadzonej dokumentacji przez koordynatora”. 

Dyrektor wyjaśniła również, że: „Orzeczenia były składane w momencie rozpoczęcia 

edukacji przedszkolnej. Od 2017 roku wszystkie orzeczenia i opinie przyjmowane są 

przez sekretariat i posiadają pieczątkę z datą przyjęcia.”. 

 (dowód: akta kontroli str. 313, 315) 

NIK zwraca uwagę, że udostępnienie do publicznej wiadomości statutu 

Przedszkola, np. na stronie internetowej Przedszkola (statut zamieszczony na 

stronie internetowej organu prowadzącego był nieaktualny od 3 lat), sprzyjałoby 

rzetelnemu i transparentnemu informowaniu mieszkańców o zasadach realizacji 

wsparcia kształcenia specjalnego w Przedszkolu. 

(dowód: akta kontroli str. 31, 33) 

W Przedszkolu realizowano prawidłowe formy kształcenia specjalnego oraz 

zapewniono uprawnionym dzieciom formy wsparcia adekwatne do potrzeb 

wskazanych w tych orzeczeniach. Bez istotnego wpływu na to, pozostawały 

nieprawidłowości dotyczące terminowości sporządzania oraz treści IPET, a także 

nieodpowiadające aktualnemu stanowi prawnemu postanowienia statutu 

Przedszkola.” 

2. Warunki organizacyjne i finansowe do realizacji wsparcia 
kształcenia specjalnego. 

1. W toku oględzin stwierdzono, że kształcenie specjalne dzieci niepełnosprawnych 

zorganizowane zostało w 2016/2017 w dwóch osobnych, niepołączonych 

budynkach znajdujących się na terenie Przedszkola - w budynku głównym 

                                                           
10 Dla dziecka, które rozpoczęło kształcenie w Przedszkolu od 1 września 2015 r.  

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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Przedszkola, w tzw. starej jego części oraz w jednym z byłych mieszkań 

znajdujących się obok budynku głównego, zaadaptowanym od września 2016 r. 

Przy głównym wejściu do Przedszkola był zewnętrzny podjazd dla wózków. 

Wewnątrz budynku, przy 5-stopniowych schodach, zamontowana była platforma dla 

osób niepełnosprawnych. Pokój do zajęć indywidualnych znajdował się na 

pierwszym piętrze (pokój logopedy i psychologa) i prowadziły do niego 

22-stopniowe schody, bez windy/platformy. Przed wejściem do byłego mieszkania 

były 6-stopniowe schody, z których 3 stopnie były znacznie uszkodzone, częściowo 

z oderwanymi płytkami, pokruszone. 

Jedna łazienka znajdująca się na parterze budynku głównego, z napisem „WC DLA 

DZIECI I RODZICÓW”, dostosowana była dla osób niepełnosprawnych, tj. była 

wyposażona w dwa zamontowane do ściany uchwyty przy sanitariatach. 

 (dowód: akta kontroli str. 321-325) 

2. W Przedszkolu zatrudnionych było według stanu na dzień 30 września11: 

- 2014 r. – 16 nauczycieli łącznie na 15,12 etatu, z czego 15 nauczycieli 

przedszkolnych (14 etatów), dwóch logopedów (osoby te były również 

nauczycielami przedszkolnymi - po 0,5 etatu każda osoba na danym stanowisku) 

i katecheta (0,12 etatu), 

- 2015 r. - 18 nauczycieli łącznie na 16,62 etatu, z czego 14 nauczycieli 

przedszkolnych (14 etatów), logopeda (jeden etat), psycholog (0,5 etatu), 

nauczyciel wspomagający (jeden etat) i katecheta (0,12 etatu), 

- 2016 r. - 18 nauczycieli łącznie na 17,12 etatu, z czego 14 nauczycieli 

przedszkolnych (13,5 etatu), dwóch logopedów (z których jeden był również 

nauczycielem przedszkolnym, a jeden wspomagającym – po 0,5 etatu każdy na 

danym stanowisku), trzech nauczycieli wspomagających (2,5 etatu, z czego na 

0,5 etatu jeden był również na stanowisku logopedy) i katecheta (0,12 etatu)12, 

W latach 2014/2015 – 2016/2017 sześciu nauczycieli przedszkolnych posiadało 

wykształcenie wyższe o specjalności oligofrenopedagogika i od czterech do pięciu 

nauczycieli o specjalności terapeuty pedagogicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 150-181) 

W kontrolowanym okresie pięciu nauczycieli pracujących z uczniami posiadającymi 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczyło w następujących 

szkoleniach zewnętrznych: 

- nauczyciele M.S. i D.L. w I i II Konferencji o autyzmie (odpowiednio 20 maja 

2015 r. i 8 kwietnia 2016 r.) oraz w III stopniowym kursie doskonalącym „Terapia 

behawioralna dzieci z autyzmem” (trzy dwudniowe cykle w maju i czerwcu 

2016 r.), a także w Makaton – program rozwoju komunikacji (2 i 3 grudnia 

2016 r.), 

- nauczyciel M.S. w III Konferencji o autyzmie – Zasady tworzenia i realizowania 

Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych dla dzieci 

z autyzmem (31 marca 2017 r.), 

                                                           
11 Tygodniowy godzinowy wymiar etatu w podziale na okresy do 31 sierpnia 2016 r. i do 1 września 2016 r. wynosił 
w przypadku logopedy i psychologa odpowiednio 20 i 24 godziny, w przypadku nauczyciela przedszkolnego 25 godzin w obu 
okresach i w przypadku nauczyciela wspomagającego odpowiednio 25 i 26 godzin. 
12 W roku szkolnym 2016/2017 psycholog zatrudniony został od 10 października 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na 0,33 etatu, 
a od 1 stycznia .2017 r. do teraz na 0,42 etatu. 
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- nauczyciel D.L. w Konferencji o autyzmie „Budowanie systemu motywacyjnego 

u dziecka ze spektrum autyzmu” (31 marca 2017 r.), 

- logopeda M.L. w Makaton – Program rozwoju Kompetencji I stopień oraz 

w szkoleniu o organizacji i procedurze udzielania pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej (5 lutego 2015 r.), 

- psycholog H. Z. w organizacji udzielania pomocy psychologiczo – pedagogicznej 

przez nauczycieli i specjalistów w przedszkolu publicznym i niepublicznym 

(w roku szkolnym 2015/2016), 

- nauczyciel i logopeda M.L. oraz psycholog M.M. w organizacji udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez nauczycieli i specjalistów 

w przedszkolu publicznym i niepublicznym (17 lutego 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 313, 315, 316) 

Dyrektor Przedszkola wyszczególniła 21 pozycji książkowych i czasopism 

zakupionych po 2010 r. oraz podała, że nauczyciele często korzystają z literatury, 

prasy i pomocy dydaktycznych, ale nie zawsze jest to ewidencjonowane, 

gdyż pracownicy mają nieograniczony dostęp do ww. materiałów, bądź znajdują się 

one na wyposażeniu poszczególnych grup. 

(dowód: akta kontroli str. 313, 316, 318) 

3. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

metod pracy dla dzieci w Przedszkolu (rozdział 80149) wydatkowano w 2015 r. 

136.972 zł (100% pierwotnego planu finansowego i planu po zmianach) i w 2016 r. 

184.568 zł (134,6% pierwotnego planu finansowego i 100% planu po zmianach).  

Zrealizowane wydatki w latach 2015 i 2016 pochodziły w całości z otrzymanych 

od organu prowadzącego środków oświatowej subwencji ogólnej.  

(dowód: akta kontroli str. 103-141) 

Z danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy w Kórniku wynika, że: 

- wysokość środków naliczonych gminie na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w ramach części 

oświatowej subwencji ogólnej wyniosła 565.908 zł w 2015 r. i 759.662 zł 

w 2016 r., 

- wysokość środków zaplanowanych na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wyniosła: w rozdziale 

80149 – 197.849 zł w 2015 r. (według planu na koniec marca i września 2015 r.), 

189.925 zł (według planu na 2016 rok sporządzonego do końca grudnia 2015 r. 

i według planu na koniec marca 2016 r.) i 286.675,65 zł (według planu na koniec 

września 2016 r.), a w rozdziale 8015013 – 368.059 zł (według planu na koniec 

marca 2015 r.), 380.769,36 zł (według planu na koniec września 2015 r.), 

579.419 zł (według planu na 2016 rok sporządzonego do końca grudnia 2015 r. 

i według planu na koniec marca 2016 r.) i 653.117,59 zł (według planu na koniec 

września 2016 r.), 

- wysokość środków zrealizowanych wyniosła: w rozdziale 80149 – 197.849,00 zł 

w 2015 r. i 286.322,47 zł w 2016 r. oraz w rozdziale 80150 – 338.437,88 zł 

w 2015 r. i 560.413,68 zł w 2016 r., 

                                                           
13 Rozdział 80150 - 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. 
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- w rozdziale 80104 (Przedszkola) zaewidencjonowany został wydatek w kwocie 

236,49 zł poniesiony w związku z organizacją kształcenia specjalnego, 

a dotyczący wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 

od niego dla nauczyciela wspomagającego (nie podano w którym roku).  

(dowód: akta kontroli str. 142-149) 

W 2015 i 2016 roku Przedszkole nie pozyskiwało środków zewnętrznych 

na realizację wsparcia kształcenia specjalnego, np. w ramach projektów Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

(dowód: akta kontroli str. 103) 

5. Według stanu na 30 września 2014 r., 31 marca i 30 września 2015 i 2016 roku 

oraz 31 marca 2017 r. Przedszkole wykazało w SIO następujące dane: 

- w tabeli NP3, dotyczącej dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego (o orzeczonej jednej niepełnosprawności), odpowiednio: 4, 5, 5, 5, 4 

i 4 dzieci w oddziałach ogólnodostępnych, podczas gdy według stanu 

faktycznego na 30 września 2015 r. i 31 marca 2016 r. w oddziałach 

ogólnodostępnych było dwoje dzieci, a troje było w oddziale integracyjnym oraz 

według stanu faktycznego na 30 września 2016 r. i 31 marca 2017 r. wszystkie 

dzieci niepełnosprawne były w oddziale integracyjnym, 

- w tabeli NP3 dzieci słabosłyszące odpowiednio: 1, 1, 1, 1, 0 i 0 dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim odpowiednio: 1, 1, 0, 0, 0 

i 0, dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją odpowiednio: 0, 0, 1, 

1, 1 i 1, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera odpowiednio: 2, 3, 3, 3, 

3 i 3, podczas gdy według stanu faktycznego na 30 września 2014 r. i 31 marca 

2015 r. w Przedszkolu nie było dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, a dwoje dzieci było słabosłyszące, 

- w tabeli NP4, dotyczącej dzieci z więcej niż jedną niepełnosprawnością 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - zgodnie ze 

stanem faktycznym - nie wykazano danych,  

- w tabeli U6, dotyczącej dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 

na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio: 4, 4, 

1, 4, 0 i 0, podczas gdy w Przedszkolu nie realizowano wczesnego 

wspomagania rozwoju. 

 (dowód: akta kontroli str.207-238) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nie zapewniono bezpieczeństwa przy korzystaniu ze schodów prowadzących do 

pomieszczenia, w którym przebywały dzieci niepełnosprawne. Z uwagi na znaczne 

uszkodzenie 3, spośród 6, stopni (pokruszone z oderwanymi płytkami), korzystanie 

z nich niosło ze sobą ryzyko bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia lub 

zdrowia ludzkiego.  

Stosownie do art. 1 pkt 10 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, 

przedszkole powinno zapewnić bezpieczne warunki nauki, wychowania i opieki. 

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom podczas zajęć należało do 

zadań Dyrektora Przedszkola (art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawy o systemie oświaty). 

(dowód: akta kontroli str. 321-325) 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Jak poinformowała Dyrektor Przedszkola, schody zostały naprawione poprzez m.in. 

uzupełnienie ich płytkami. 

(dowód: akta kontroli str. 326-328) 

2. W Przedszkolu nie zapewniono realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego dwojga dzieci słabosłyszących w zakresie 

objęcia ich opieką surdopedagoga (w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016) 

i jednego dziecka z autyzmem w zakresie zapewnienia dziecku pomocy asystenta 

indywidualnego (w roku szkolnym 2014/2015), co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 

i § 5 ust. 1 pkt 1) rozporządzeń o kształceniu specjalnym odpowiednio z 2010 r. 

i z 2015 r. W myśl art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy o systemie oświaty, odpowiedzialność 

za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego spoczywa na dyrektorze przedszkola. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Swarzędzu w ww. orzeczeniach 

obojga dzieci słabosłyszących określiła, że wskazane jest objęcie dzieci opieką 

przez surdopedagoga w celu: wzbogacania wiedzy o świecie, stymulacji procesów 

myślowych oraz funkcji percepcyjno – motorycznych. W przypadku dziecka 

z autyzmem, Poradnia zapisała, że wskazana jest pomoc asystenta 

indywidualnego, który ukierunkowałby uwagę dziecka w trakcie zajęć z grupą, 

motywował do podejmowania wysiłku poznawczego oraz wspierał w budowaniu 

prawidłowych relacji rówieśniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 42-44, 150, 157-159, 343-348) 

Dyrektor Przedszkola odnośnie braku surdopedagoga wyjaśniła, że nie udało się 

znaleźć takiego pedagoga z zewnątrz i nikt z pracujących nauczycieli nie wyraził 

chęci podjęcia kształcenia w tym kierunku (wyjaśnienie to nie zostało poparte 

dokumentami). Odnośnie niezapewnienia pomocy asystenta indywidualnego 

Dyrektor wskazała: „Z trzech złożonych aplikacji, po odbytych rozmowach wszystkie 

kandydatki zrezygnowały z podjęcia pracy. W tej sytuacji zapewniona została 

dodatkowa pomoc nauczyciela specjalnie do tego oddziału. Nie była to jednak 

osoba z wykształceniem pedagogicznym”. 

W toku kontroli ustalono, że była to osoba zatrudniona na stanowisku woźnej. 

 (dowód: akta kontroli str. 282, 283, 286) 

Podkreślenia wymaga pozytywny fakt, że wskutek działań podjętych przez Dyrektor, 

w czasie kontroli NIK, udało się pozyskać nauczyciela posiadającego dodatkowe 

kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki, który w roku szkolnym 2017/2018 

ma objąć opieką przyjęte do Przedszkola dziecko słabosłyszące. 

3. W sposób nierzetelny wykazano w SIO dane dotyczące rodzaju 

niepełnosprawności dziecka (w roku szkolnym 2014/2015), realizacji kształcenia 

specjalnego w oddziałach integracyjnych trojga i czworga dzieci (w latach szkolnych 

odpowiednio 2015/2016 i 2016/2017) oraz jednego lub czworga dzieci objętych 

w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 wczesnym wspomaganiem rozwoju 

(dalej wwr), podczas gdy nie było ono realizowane w Przedszkolu. 

(dowód: akta kontroli str. 207-238) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że błędne dane w powyższym zakresie zostały 

wprowadzone omyłkowo, natomiast błędne wykazanie dzieci z wwr spowodowane 

było omyłkową nadinterpretacją przepisów o udzielaniu pomocy psychologiczno  
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– pedagogicznej, gdyż wprowadzono liczbę dzieci uczęszczających do Przedszkola 

z orzeczeniem wwr, którym pomocy takiej udzielano w innych placówkach.  

(dowód: akta kontroli str. 313, 315) 

NIK podkreśla, że wykazanie w SIO niezgodnych ze stanem faktycznym danych 

dotyczących dzieci objętych wwr miało wpływ na nieprawidłowe ustalenie wysokości 

subwencji oświatowej dla Gminy Kórnik. We wskazanych przypadkach 

spowodowało to nieuzasadnione zwiększenie subwencji na 2015 r. o kwotę 

17.045,45 zł i subwencji na 2016 r. o kwotę 4.247,60 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 281, 284, 289, 290) 

Częściowo zapewniono odpowiednie i konieczne dostosowanie budynku 

i pomieszczeń do realizacji wsparcia kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Stwierdzono jednak okoliczności niosące za sobą ryzyko 

niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, które to zagrożenie wiązało się 

ze złym stanem technicznym schodów, z których korzystały m.in. dzieci 

niepełnosprawne.  

Posiadającej odpowiednie wykształcenie kierunkowe kadrze nauczycielskiej 

realizującej kształcenie specjalne umożliwiono korzystanie z doskonalenia 

zawodowego. 

Wprowadzane w latach 2014-2017 do SIO nierzetelne dane dotyczące realizacji 

wczesnego wspomagania rozwoju dzieci miały wpływ na nieprawidłowe ustalenie 

subwencji oświatowej. Nieodpowiadające rzeczywistości dane dotyczyły także 

rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz organizacji kształcenia specjalnego 

w Przedszkolu. 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego. 

1. W wyniku analizy dokumentacji sześciorga dzieci14 objętych w Przedszkolu 

kształceniem specjalnym w oddziałach ogólnodostępnych w latach szkolnych 

2014/2015 (troje dzieci z autyzmem i dwoje słabosłyszących) i 2015/2016 (jedno 

dziecko z autyzmem i jedno słabosłyszące), stwierdzono, że zajęć z dziećmi 

niepełnosprawnymi nie realizowano w oparciu o wymiar godzinowy zaplanowany 

w IPET. 

W IPET dwójki dzieci określono w wymiarze godzinowym zaplanowane zajęcia na 

rok szkolny 2014/2015 (w jednym IPET) i 2015/2016 (w jednym IPET), ale niektóre 

zajęcia były realizowane niezgodnie z tym wymiarem godzinowym.  

W obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 IPET pozostałych czworga dzieci 

(jeden IPET obowiązywał również w 2015/2016), nie określono wymiaru 

godzinowego zaplanowanych zajęć (opis w pkt 3 sekcji: ustalone nieprawidłowości 

części III.1. niniejszego wystąpienia) lub określono wymiar godzin tylko zajęć 

logopedycznych (dotyczyło dwóch IPET). Dla dzieci tych zorganizowano zajęcia 

logopedyczne w tygodniowym wymiarze 1 godziny, zajęcia rewalidacyjne 

w tygodniowym wymiarze 1 godziny (dla trojga dzieci), 1,5 godziny (dla jednego 

dziecka) i 2 godzin (dla jednego dziecka) oraz zajęcia integracji z grupą 

w tygodniowym wymiarze od 23 do 48 godzin. 

 (dowód: akta kontroli str. 158, 159, 331-340) 

                                                           
14 Czworo dzieci z autyzmem i dwoje dzieci słabosłyszących. 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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2. W związku z obowiązkiem zatrudnienia w roku szkolnym 2015/201615, 

dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej 

w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, w arkuszu organizacyjnym 

na rok szkolny 2015/201616, wyszczególniono jednego nauczyciela 

z wykształceniem w zakresie pedagogiki specjalnej (zatrudnionego w Przedszkolu 

od 2009 r.) jako nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym17. 

W Przedszkolu nie zatrudniono dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje 

w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalistów, lub pomocy nauczyciela.  

Wsparciem nauczyciela wspomagającego w roku szkolnym 2015/2016 było 

objętych dwoje dzieci z autyzmem z oddziału integracyjnego, a jedno dziecko 

z autyzmem z oddziału ogólnodostępnego nie otrzymało takiego wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 44, 69 – 71, 283, 286) 

3. Analiza zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz w IPET sześciorga dzieci objętych kształceniem specjalnym w oddziałach 

ogólnodostępnych, a także oględziny stanowisk pracy i dostępnych pomocy 

dydaktycznych, wykazały, że w Przedszkolu zapewniono dzieciom warunki 

do kształcenia integracyjnego.  

Podczas kontroli nie stwierdzono, aby w Przedszkolu nie zapewniono warunków 

do zajęć edukacyjnych, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci. 

W Przedszkolu było jedno pomieszczenie do pracy indywidualnej z dzieckiem, 

w którym w roku szkolnym 2016/2017 przez większą część dnia prowadzone były 

zajęcia logopedyczne i z psychologiem (w godzinach: 8:30 – 15:30 w poniedziałek, 

9:00 – 14:30 we wtorek, 8:30 – 14:00 w środę, 8:30 – 16:00 w czwartek i 9:30  

– 14:30 w piątek, z godzinną przerwą w ciągu dnia w piątek i w pozostałe dni 

z przerwą półgodzinną).  

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w Przedszkolu indywidualne zajęcia 

rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych były prowadzone bądź na sali ogólnej 

danego oddziału, w sytuacji przebywania pozostałych dzieci na zewnątrz, bądź 

w pokoju logopedy i psychologa (w roku szkolnym 2016/2017: w poniedziałek 

1 godzina /7:30 - 8:30/, we wtorek 1,5 godziny /7:30 - 9:00/, w środę 2 godziny /7:30 

- 8:30 i 14:00 -15:00/, w czwartek 1 godzina /7:30 – 8:30/ i w piątek 2,5 godziny 

/7:30 – 9:30 i 14:30 – 15:00/) oraz w zaadaptowanym od września 2016 r. 

pomieszczeniu byłego mieszkania, znajdującym się w osobnym budynku 

(w poniedziałek i we wtorek w godzinach 13:00 – 15:00). 

(dowód: akta kontroli str. 319-323) 

W Przedszkolu nie było pomieszczenia do indywidualnego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, w razie gdyby wystąpiła konieczność prowadzenia go 

w Przedszkolu. 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że gdyby zaistniała konieczność zapewnienia 

osobnego pomieszczenia, wówczas sekretariat zostałby przeniesiony 

do pomieszczenia księgowej i intendentki. 

                                                           
15 W przypadku przedszkoli ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi - od 1 września 2015 r., a w przypadku przedszkoli 
ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu m.in. na autyzm – od 1 stycznia 2016 r. 
16 Zatwierdzonym przez organ prowadzący Przedszkole dnia 4 lipca 2015 r. 
17 W roku szkolnym 2015/2016 zatrudniono dwóch nauczycieli przedszkolnych, jeden nauczyciel odszedł. 
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(dowód: akta kontroli str. 319-320) 

4. W objętych analizą latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, w których dzieci 

niepełnosprawne uczęszczały w Przedszkolu do oddziałów ogólnodostępnych, 

dzieciom tym zapewniono integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym 

z dziećmi pełnosprawnymi. Dzieci uczestniczyły m.in. w koncercie świątecznym 

„Kolędy czas” i wizycie gwiazdora, powitaniu wiosny, przedstawieniu teatru Vaska 

z Torunia „Bezpieczne zabawy w przedszkolu”. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159, 255, 256) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 

stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi nie realizowano w oparciu o wymiar 

godzinowy, który określono w IPET (lub który należało określić w IPET). Spośród 

zbadanych sześciu IPET obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 (jeden 

obowiązywał również w 2015/2016), w czterech IPET nie określono wymiaru godzin 

prowadzenia poszczególnych rodzajów zaplanowanych zajęć. W pozostałych 

dwóch przypadkach realizacja zajęć z dziećmi była niezgodna z określonym w IPET 

wymiarem godzinowym. W roku szkolnym 2014/2015 zajęcia rewalidacyjne dla 

dziecka z autyzmem realizowano w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas gdy 

w IPET określono 2 godziny tych zajęć, a zajęcia w integracji z grupą realizowano 

w wymiarze 23 godzin tygodniowo, pomimo wskazania w IPET 22 godzin. W roku 

szkolnym 2015/2016 zajęcia z psychologiem dla dziecka z autyzmem realizowano 

w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas gdy w IPET określono 2 godziny tych 

zajęć, a zajęcia logopedyczne realizowano w wymiarze 1 godziny tygodniowo, 

pomimo określenia w IPET 0,5 godziny.  

(dowód: akta kontroli str. 331-342, 158, 159) 

Dyrektor wyjaśniła, że zmiana godzin zajęć dziecka nastąpiła na życzenie rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 314, 316, 317) 

2. W roku szkolnym 2015/2016 nie objęto jednego dziecka z autyzmem 

dodatkowym wsparciem nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego tego 

dziecka. Było to niezgodne z § 7 ust. 1 (w przypadku przedszkola 

ogólnodostępnego z oddziałami integracyjnymi) i ust. 2 (w przypadku przedszkola 

ogólnodostępnego) rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

W Przedszkolu nie zatrudniono dodatkowo specjalisty bądź pomocy nauczyciela dla 

ww. dziecka. 

(dowód: akta kontroli str. 43, 44, 69 – 71, 283, 286) 

Odpowiedzialna za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w roku szkolnym 

2015/2016 w Przedszkolu występowały braki kadrowe (dwoje nauczycieli 

przebywało na urlopie zdrowotnym - na etat jednego z nich udało się pozyskać 

nauczyciela na zastępstwo). Dziecko z autyzmem zostało przydzielone 

do mniejszego,18-osobowego oddziału ogólnodostępnego, w którym była obecna 

pomoc personelu obsługowego. Dziecko to bardzo dobrze funkcjonowało w grupie, 

o czym świadczą postępy jakie uczyniło i diagnoza na zakończenie roku szkolnego 

2015/2016 oraz obecna, wydana na prośbę rodziców. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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(dowód: akta kontroli str. 309, 311) 

NIK wskazuje, że w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 w Przedszkolu było 

tylko jedno pomieszczenie wydzielone do prowadzenia zajęć indywidualnych. 

Pomieszczenie to w przeważającej części dnia było wykorzystywane przez 

logopedę do prowadzenia zajęć z wszystkimi dziećmi, również pełnosprawnymi. 

Z kolei, drugie, zaadaptowane od września 2016 r., pomieszczenie znajduje się w 

osobnym budynku i wymaga przejścia do niego z budynku głównego przez strefę 

zewnętrzną. Zdaniem NIK warunki te nie gwarantują oczekiwanego komfortu 

prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi niepełnosprawnymi. Do uzyskania 

poprawy takiego stanu może przyczynić się poinformowanie organu prowadzącego 

Przedszkole o trudnościach lokalowych związanych z prowadzeniem zajęć 

indywidualnych. 

(dowód: akta kontroli str. 319-323) 

W Przedszkolu, w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, realizowano właściwe 

formy wsparcia dzieci niepełnosprawnych, zgodne ze wskazanymi w orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Stwierdzono jednak przypadki nieustalenia 

w IPET godzinowego wymiaru takiego wsparcia albo nierealizowania ustalonych 

form wsparcia w pełnym zakresie godzinowym. 

4. Nadzór i monitorowanie procesu wspierania kształcenia dzieci 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

W objętych szczegółową kontrolą latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 

w Przedszkolu monitorowano proces kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w tym m.in. dokonywano wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dzieci w ustawowych terminach.  

Analiza dokumentacji sześciorga dzieci objętych kształceniem specjalnym 

w oddziałach ogólnodostępnych wykazała m.in., że wielospecjalistyczne oceny 

poziomu ich funkcjonowania zostały sporządzone rzetelnie. Zawierały pozytywne 

oceny efektywności zajęć specjalistycznych, wspierających proces terapeutyczny 

w odniesieniu do wstępnej diagnozy (m.in. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

rewalidacyjnych, itp.), jak i odnotowywane postępy tych dzieci w zakresie zajęć 

edukacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 41) 

W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 do Dyrektor Przedszkola nie wpłynęły 

decyzje o odroczeniu obowiązku szkolnego. W roku szkolnym 2016/2017 wpłynęły 

dwie takie decyzje dotyczące dwójki dzieci z autyzmem. 

(dowód: akta kontroli str. 41) 

W IPET sześciorga dzieci objętych w Przedszkolu kształceniem specjalnym 

w oddziałach ogólnodostępnych w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016, 

dokonano zapisów o treści: „Współpraca z poradnią psychologiczno  

– pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi” (w czterech IPET) lub 

„Wskazania współpracy: inni specjaliści pracujący z dzieckiem (Zespół Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju Dziecka), poradnia” (w dwóch IPET) bez podania zakresu 

czy form tej współpracy.  

(dowód: akta kontroli str. 41) 

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 współpraca 

z poradnią psychologiczno – pedagogiczną ograniczała się do okazjonalnych 

spotkań organizowanych przez tą placówkę oraz odwiedzin ich przedstawiciela. 

Uwaga dotycząca 

badanej działalności  

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
Ocena cząstkowa 

Opis stanu 

faktycznego 
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W roku szkolnym 2016/17 Poradnia psychologiczno - pedagogiczna zorganizowała 

cykl spotkań dla nauczycieli, które odbywały się raz na dwa miesiące: 

10 października 2016 r. spotkanie inauguracyjne, 12 grudnia 2016 r. temat - 

diagnoza przedszkolna, 13 lutego 2016 r. temat - psychologia dziecka w wieku 

przedszkolnym, 24 kwietnia 2016 r. temat - metody nauki czytania, 24 maja 2016 r. 

spotkanie z neonatologiem na temat więzi tworzących się pomiędzy dzieckiem 

a rodzicem, ostatnie spotkanie podsumowujące mijający rok i mające na celu 

zaplanowanie następnego przewidziane zostało na 12 czerwca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 309-312) 

Przedszkole nie miało zawartych umów bądź porozumień o współpracy 

z podmiotami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspierającymi proces 

kształcenia specjalnego, tj. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami 

szkolno-wychowawczymi i socjoterapii, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

bibliotekami pedagogicznymi bądź organizacjami pozarządowymi, a proces 

tworzenia IPET odbywał się bez udziału specjalistów zewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 41) 

W latach szkolnych 2014/2015 – 2016/2017 sprawozdania z nadzoru 

pedagogicznego były przedstawiane radzie pedagogicznej Przedszkola, a zawarte 

w nich wnioski z ewaluacji wskazywały m.in., że: 

- w Przedszkolu organizowano zajęcia rewalidacyjne dla dzieci 

z niepełnosprawnością oraz specjalistyczne zajęcia odpowiednie do rozpoznanych 

potrzeb każdego dziecka, 

- przeprowadzona przez Dyrektor w roku szkolnym 2014/2015 kontrola stanu 

dokumentacji pedagogicznej, w tym dokumentacji dotyczącej przypadków pracy 

z dzieckiem wymagającym dodatkowego wsparcia, zakończyła się pozytywnym 

wnioskiem odnośnie prowadzenia dokumentacji w sposób staranny i rzetelny oraz 

zwróceniem uwagi na przestrzeganie przez nauczycieli przepisów dotyczących 

dokumentacji, 

- w Przedszkolu jest grupa nauczycieli systematycznie doskonalących się. 

(dowód: akta kontroli str. 250-280) 

1. NIK zwraca uwagę, że brakowi w czterech IPET wymiaru godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej miały być 

realizowane (opis w pkt 3 sekcji: ustalone nieprawidłowości części III.1.) mógł 

zapobiec wzmożony nadzór Dyrektor Przedszkola na etapie sporządzania 

tej dokumentacji. 

2. NIK wskazuje na zasadność podjęcia stałej współpracy z różnego rodzaju 

instytucjami zewnętrznymi, których celem jest m.in. wspieranie placówek 

ogólnodostępnych w procesie realizacji kształcenia i opieki nad dziećmi 

z niepełnosprawnościami. Zdaniem NIK, taka współpraca (nawiązana w sposób 

formalny np. na podstawie umów czy porozumień) pozwoliłaby na zbudowanie 

na terenie gminy kompleksowego systemu wsparcia dziecka z niepełnosprawnością 

(i jego rodziny). Mogłoby się do tego przyczynić również uszczegółowienie w IPET 

zakresu współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi z podaniem 

konkretnych działań, które może wykonać poradnia w ramach swych kompetencji.  

 

Uwagi dotyczące 

badanej działalności  
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W Przedszkolu właściwie monitorowano i nadzorowano proces wspierania 

kształcenia specjalnego dzieci, w tym dokonywano wielospecjalistycznych ocen 

funkcjonowania dzieci.  

IV. Uwagi i wnioski 

W dniu 12 czerwca 2017 r. Dyrektor Przedszkola została poinformowana, 

na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o NIK, o stwierdzeniu bezpośredniego 

niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego, występującego na terenie 

Przedszkola. Dotyczyło to uszkodzonych schodów prowadzących do 

pomieszczenia, w którym przebywały dzieci niepełnosprawne. 

Dyrektor Przedszkola powiadomiła kontrolera o działaniach podjętych w celu 

likwidacji przedmiotowego zagrożenia.  

(dowód: akta kontroli str. 326 - 328) 

Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli18, wnosi o podjęcie działań zmierzających do: 

1) dostosowania treści statutu Przedszkola do zakresu prowadzonej działalności 

i obowiązujących przepisów, 

2) zapewnienia prawidłowej liczebności oddziałów przedszkolnych, 

3) zapewnienia zamieszczania w SIO rzetelnych danych dotyczących dzieci 

z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

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 wykonania 

wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 

tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 

zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, dnia 7 lipca 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

Kontroler 

 

Dyrektor 

 

z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 

Ewa Kruszyńska 

specjalista kontroli państwowej 

                                                           
18 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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