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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 Mariusz Kubiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/64/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Szkół w Stawiszynie, ul. Szkolna 8, 62-820 Stawiszyn (dalej:  Zespół Szkół). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Joanna Woszczyk, Dyrektor Zespołu Szkół (dalej: Dyrektor1). 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność Zespołu Szkół w zbadanym 
zakresie, w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 (do 30 kwietnia)3. 

Wszystkim uczniom z niepełnosprawnościami, których rodzice przedstawili dokumenty 
uprawniające do objęcia ich dzieci kształceniem specjalnym i innymi formami wsparcia 
(indywidualnym nauczaniem), umożliwiono dostęp do edukacji i opieki. Rzetelenie 
zaplanowano i realizowano formy oraz sposoby wsparcia, zgodnie z zaleceniami zawartymi 
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego (dalej: orzeczenie). Terminowo 
i z należytą starannością dokonywano także wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania 
uczniów (dalej: WOPFU), weryfikując i modyfikując następnie indywidualne programy 
edukacyjno terapeutyczne (dalej: IPET). Do organizacji procesu wsparcia włączano też 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne podmioty. Efektem podejmowanych 
działań było stworzenie warunków do integracji uczniów z niepełnosprawnościami 
ze środowiskiem rówieśniczym. 

W dokumentach wewnątrzszkolnych w sposób prawidłowy i spójny określono zasady 
wspierania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w systemie 
informacji oświatowej4 (dalej: SIO) umieszczano kompletne i prawidłowe dane dotyczące 
tych uczniów. Prawidłowo też planowano i monitorowano wydatki związane z realizacją 
kształcenia specjalnego. 

Na szczególne podkreślenie zasługuje znakomita współpraca Zespołu Szkół z innymi 
placówkami w zakresie ewaluacji i modyfikacji wsparcia kształcenia specjalnego oraz 
wspomagania nauczycieli i rodziców. 

                                                      
1 Od dnia 1 września 2006 r. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Dalej także: okres objęty kontrolą. 
4 Polski, elektroniczny system baz danych służący do gromadzenia informacji o szkołach, placówkach oświatowych, 
nauczycielach. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1. W Statucie Zespołu Szkół5 zapisano, że każdemu uczniowi zapewnia się warunki 
niezbędne dla jego rozwoju. W tym celu w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej 
prowadzone są zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne dla uczniów z zaburzeniami 
rozwojowymi. Dla realizacji ww. zadań zagwarantowano uczniom korzystanie m.in. z 
gabinetu pielęgniarskiego, pedagoga oraz z sali integracji sensorycznej. Do kompetencji 
Rady Rodziców (w porozumieniu z Radą Pedagogiczną), zarezerwowano uchwalenie 
programu wychowawczego oraz programu profilaktyki. W Statucie określono także 
organizację i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym m.in. kwestie dotyczące 
IPET, zajęć rewalidacyjnych oraz indywidualnego nauczania. 

(dowód: akta kontroli str. 65-120) 

W programie wychowawczym Zespołu Szkół w zakresie dotyczącym „dążenia 
do samorozwoju” przewidziano zajęcia specjalistyczne6 oraz zajęcia rewalidacyjne7 
wspierające rozwój uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 121-154) 

2. Dotyczące procesu rekrutacji do Zespołu Szkół na rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017 
regulacje prawne wydane przez Dyrektora, organ prowadzący oraz Radę Gminy i Miasta 
Stawiszyn, nie zawierały postanowień o stosowaniu przy naborze preferencji wobec 
kandydatów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 170-177, 178-248) 

3. W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 do Zespołu Szkół przyjęto wszystkich uczniów, 
których rodzice (opiekunowie) przedstawili orzeczenia oraz inne wymagane dokumenty 
określone w regulaminach rekrutacji8. Uczniowie ci zamieszkiwali w obwodzie Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum. Spośród dziewięciu uczniów z orzeczeniami, dla ośmiu (89%) 
prowadzono indywidualne nauczanie. Uczniów tych przypisano do klas o liczebności 
zgodnej z określoną w Statucie Zespołu Szkół9. 

W latach szkolnych 2014/2015-2016/2017 nie składano do Zespołu Szkół wniosków 
o przyjęcie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
zamieszkujących poza obwodami szkół tworzących Zespół. W tym okresie, ani w Szkole 
Podstawowej, ani w Gimnazjum nie prowadzono klas integracyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 24-120, 155-248, 298-299, 325-328, 403-407, 420, 424-425, 
438-442, 492-495, 558-562, 665-668, 683-687, 761-765, 799-804, 838-843, 886-887, 929-

932, 985) 

4. W Zespole Szkół sporządzano IPET dla każdego ucznia objętego kształceniem 
specjalnym. Opracowanie IPET każdorazowo poprzedzał sporządzenie WOPFU. Przy 
sporządzeniu IPET zachowano wymogi określone 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 

                                                      
5 Do Zespołu Szkół należała Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pola w Stawiszynie (dalej: Szkoła Podstawowa) oraz 
Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Stawiszynie (dalej: Gimnazjum). 
6 Tj. zajęcia logopedyczne, inegracja sensoryczna, terapia taktylna, masaż rehabilitacyjny. 
7 Są to zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspomagające rozwój dziecka niepełnosprawnego. Podstawowym celem takich 
zajęć jest ułatwienie dziecku funkcjonowania w roli ucznia, przy minimalizowaniu ograniczeń wynikających 
z niepełnosprawności, tak aby osiągnąć postęp edukacyjny. Zajęcia rewalidacyjne nie mają zastępować terapii prowadzonej 
przez specjalistyczne placówki. 
8 Do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej (w roku szkolnym 2015/2016) przyjęto jednego ucznia, a do pierwszej klasy 
Gimnazjum, w kontrolowanym okresie, zostało przyjętych sześciu uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością. 
9 Zgodnie z § 22 Statutu przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 20 do 30 uczniów, w oddzia le 
intregracyjnym 15-20, w tym od trzech do pięciu uczniów niepełnosprawnych. Liczba uczniów w oddziałach I-III Szkoły 
Podstawowej nie mogła być wyższa niż 25. 
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społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych10 
oraz w § 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. Spośród 
zbadanych 11 IPET, sześć nie dotyczyło uczniów z niepełnosprawnością inteletualną, 
a spośród pozostałych pięciu, w dwóch zmieniono określenie „upośledzenie umysłowe” 
na „niepełnosprawność intelektualną”, w myśl § 1 pkt 1, § 2 ust. 4 i 5 rozporządzenia 
o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

We wszystkich obowiązujących po dniu 30 września 2015 r. dziewięciu IPET (100% 
zbadanych), prawidłowo ujęto: 
- działania mające na celu integrację uczniów objętych kształceniem specjalnym ze 

środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi (wymóg określony w § 5 
ust. 1 pkt 5 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2015 r.),  

- zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty12, do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy (§ 6 ust. 1 pkt 1), 

- zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia (§ 6 ust. 1 pkt 6 ),  
- tematykę zajęć rewalidacyjnych dla uczniów słabosłyszących i z autyzmem, w tym 

z zespołem Aspergera (§ 6 ust. 2).  
Zbadane IPET opracowano w terminie do dnia 30 września, zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 1 ww. 
rozporządzenia. W trzech z nich zamieszczono informacje pedagoga o działaniach 
związanych z preorientacją zawodową uczniów. Dokonano też zmiany jednego IPET w roku 
szkolnym 2014/2015, po uzyskaniu na wniosek rodziców, orzeczenia o nauczaniu 
indywidualnym. 

 (dowód: akta kontroli str. 9-11, 294-318, 329-354, 364, 375-377, 410-423, 427, 443-460, 
482-491, 496-518, 524-525, 547-549, 563-584, 592-603, 616, 631-634, 646-652, 655-659, 
669-682, 688-703, 716, 718-722, 750-752, 757-759, 766-781, 805-823, 830-834, 844-847, 

863-880, 888-904, 909-913, 919-957, 972-974, 984, 1515-1518) 

5. Zakres wsparcia uczniów objętych kształceniem specjalnym, rekomendowany w IPET 
przez zespoły opracowujące te programy, był zgodny z zaleceniami orzeczeń. Dyrektor 
ustaliła na tej podstawie zakres i formy wsparcia poszczególnych uczniów, uwzględniła je 
w arkuszach organizacyjnych obu szkół oraz w IPET. Rodzicom uczniów, którzy zostali 
objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Dyrektor doręczała odrębne decyzje, 
w których ustalono m.in.: zakres i tygodniowy wymiar godzinowy nauczania indywidualnego, 
jego miejsce (teren Zespołu Szkół), nauczyciela prowadzącego, ewentualnie nauczycieli 
z odpowiednim podziałem godzin. Oprócz tego, rodzicom uczniów doręczano pismo 
informacyjne o objęciu ich dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w którym 
podawano: rok szkolny w jakim uczeń został objęty pomocą i rodzaj, z wyszczególnieniem 
zajęć: logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz 
rewalidacyjnych wraz z tygodniową liczbą ich godzin. Rodzice uczniów potwierdzali odbiór 
ww. decyzji oraz akceptację proponowanych form pomocy. Każdorazowo do prowadzenia 
zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych Dyrektor wyznaczała nauczycieli posiadających 
odpowiednie kwalifikacje dla wskazanej w orzeczeniach oraz w IPET formy terapii. 

(dowód: akta kontroli str. 250-258, 298-318, 325-354, 364, 375-377, 403-427, 438-460, 482-
518, 524-525, 547-549, 558-584, 592-603, 616, 631-634, 646-652, 655-659, 665-703, 716-

722, 750-752, 757-781, 799-823, 830-847, 863-880, 886-957, 972-974, 985, 995-1037) 

Dyrektor podała, że w okresie objętym kontrolą, nie wystąpiły sytuacje, w których rodzice 
uczniów zrezegnowali z zalecanego w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wsparcia. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 13) 

                                                      
10 Dz.U. z 2014 r. poz. 414, (dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2010 r.). 
11 Dz.U. z 2015 r. poz. 1113, (dalej: rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r.). 
12 Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm., (dalej: ustawa o systemie oświaty). 

http://lex.nik.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=1493194198287_1789122341&nro=18215928&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-04-26&fullTextQuery.query=&baseHref=http%3A%2F%2Flex.nik.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1869206:part=a44(b)u8p1&full=1
http://lex.nik.gov.pl/lex/content.rpc?reqId=1493194198287_1789122341&nro=18215928&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2017-04-26&fullTextQuery.query=&baseHref=http%3A%2F%2Flex.nik.gov.pl%2Flex%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1869206:part=a44(b)u8p1&full=1
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

 

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

1. Oględziny wykazały, że budynek Zespołu Szkół, w którym realizowano kształcenie 
specjalne uczniów z niepełnosprawnościami, nie posiadał barier architektonicznych i był 
dostosowany do potrzeb tych osób. Był m.in. wyposażony w toalety dla niepełnosprawnych, 
odpowiednie windy i dżwig towarowo-osobowy do przewożenia osób na wózkach 
inwalidzkich, a przed podjazdem przy wejściu do budynku usytuowane były miejsca do 
parkowania pojazdów dowożących osoby niepełnosprawne. W budynku zapewniono 
wydzielone pomieszczenia do realizacji indywidualnego nauczania, salę integracji 
sensorycznej, świetlicę oraz halę sportową z zapleczem. Pomieszczenia przystosowano do 
pracy w grupach 2–3 osobowych lub niezbędnych dla odizolowania i wyciszenia uczniów 
z dysfunkcjami. Zapewniono w nich właściwe oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Sprzęty, 
z których korzystali uczniowie pozostający pod opieką Zespołu Szkół, dostostosowane były 
do wymagań ergonomii, a stanowiska nauki (stoliki) do warunków antropometrycznych 
uczniów. W budynku usytuowany był także gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej z odpowiednim wyposażeniem, zgodnym z określonym w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej13. Uczniowie z orzeczeniem mogli korzystać 
z opieki pielęgniarskiej w ramach pełnionych tam dyżurów14. Dyrektor podała, że jeden 
uczeń  z orzeczeniem, ze względu na ryzyko wystąpienia ataku epileptycznego, wymagał 
doraźnego podania leku wskazanego przez matkę i lekarza specjalistę. Ze sposobem 
rozpoznania objawów zbliżającego się ataku choroby, jak i z procedurami podania 
lekarstwa, zostali zapoznani nauczyciele, którzy podpisami potwierdzili przyjęcie 
do realizacji wypracowanych procedur. 

 (dowód: akta kontroli str. 8, 13-14, 16-21, 290-293) 

Dyrektor podała, że w celu dostosowania warunków nauczania do realizacji procesu 
wsparcia kształcenia specjalnego uczniów niepełnosprawnych, stworzono salę integracji 
sensorycznej i wyposażono ją w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, zakupiono pomoce 
logopedyczne, szafki mobilne z klockami, tablice interaktywne, zestawy gier, piłki. 
Przeprowadzono remont schodów. Zakupiono ławki i krzesełka, odmalowano klasy, 
wymieniono wykładzinę. 

 (dowód: akta kontroli str. 7, 12, 290-292) 

Dyrektor wyjaśniła, że uczniowie niepełnosprawni objęci kształceniem specjalnym mają 
możliwość korzystania z opieki świetlicowej, ale w zdecydowanej większości z niej 
nie korzystają, gdyż nie pozostają w szkole po zajęciach. Uczniowie przywożeni na zajęcia 
przez członków rodziny, w przerwach pomiędzy zajęciami korzystali z indywidualnej opieki 
nauczyciela lub asystenta nauczyciela. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 13-14, 1503-1514) 

2. W latach szkolnych 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017, liczba uczniów ogółem15 
w Szkole Podstawowej i Gimnazjum wynosiła odpowiednio: 260 i 133; 296 i 131; 256 i 128, 
w tym udział uczniów z orzeczeniem wynosił odpowiednio: 1,5% i 3,8%; 1,0% i 4,6%; 0,8% 

                                                      
13 Dz.U. z 2016, poz. 86 j.t. 
14 W poniedziałki w godz. 800 – 1330, we wtorki w godz. 1130 – 1530, w czwartki w godz. 800 – 1330. Pielęgniarka przeprowadzała 
testy przesiewowe oraz badania dodatkowe pod kątem danej jednostki chorobowej. 
15 Dane wg stanu na dzień 30 września. 
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i 4,7%16. Jeden uczeń z orzeczoną niepełnosprawnością, kontynuował i zakończył w roku 
szkolnym 2014/2015 edukację w Szkole Podstawowej z wydłużonym okresem nauki17. 
Dyrektor zapewniła odpowiednią kadrę do pracy z uczniami wymagającymi specjalnych 
potrzeb edukacyjnych. W Zespole Szkół, w poszczególnych ww. latach, zatrudniono 
ogółem, odpowiednio: 42, 40 i 42 nauczycieli na odpowiednio: 40,78; 38,73 i 40,08 
etatach18. Dyrektor podała, że zadania doradcy zawodowego wykonują: pedagog w ramach 
swojego etatu, nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne, wychowawca klasy. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 23-64, 249-258, 1553-1554) 

W roku szkolnym 2014/2015, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne z dziewięcioma 
uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prowadziły cztery 
nauczycielki-specjalistki posiadające kwalifikacje w zakresie: pedagogiki specjalnej, 
logopedii, oligofrenopedagogfiki19, terapeutyki sensorycznej, surdopedagogiki20 osób 
z głębokim upośledzeniem, terapii taktylnej21. W roku szkolnym 2015/2016, zajęcia 
rewalidacyjne i specjalistyczne z dziewięcioma uczniami posiadającymi orzeczenia 
prowadziło sześcioro nauczycieli-specjalistów posiadających kwalifikacje w zakresie: 
pedagogiki specjalnej, logopedii, oligofrenopedagogfiki, terapeutyki sensorycznej, 
surdopedagogiki, arteterapii22 osób z głębokim upośledzeniem, gimnastyki korekcyjnej. 
W roku szkolnym 2016/2017 (do dnia 30 kwietnia), zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne 
z ośmioma takimi uczniami prowadziło czworo nauczycieli-specjalistów posiadających 
kwalifikacje w zakresie: pedagogiki specjalnej, logopedii, oligofrenopedagogfiki, terapeutyki 
sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej. Dane ww. nauczycieli/specjalistów były ujęte 
w odpowiednich arkuszach organizacyjnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 24-64, 250-258) 

Zatrudnieni w Zespole Szkół nauczyciele/specjaliści o odpowiednich kwalifikacjach, 
posiadali przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej, zgodne z rodzajem terapii 
rekomendowanej w poszczególnym IPET do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, 
specjalistycznych oraz do współorganizowania procesu kształcenia specjalnego uczniów. 

(dowód: akta kontroli str. 250-258) 

W latach 2014/2015-2016/2017 (do 30 kwietnia), nauczyciele prowadzący zajęcia 
z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, odbyli łącznie 
80 szkoleń/warsztatów tematycznych podnoszących kwalifikacje, z tego w roku szkolnym 
2014/2015 – 17 szkoleń, w których uczestniczyły cztery nauczycielki; w roku szkolnym 
2015/2016 – 40 szkoleń z uczestniczącymi w nich sześcioma nauczycielami; w roku 
szkolnym 2016/2017 (do 30 kwietnia) – 23 szkolenia, w których wzięło udział czworo 
nauczycieli. 

(dowód: akta kontroli str. 261-289) 

W bibliotece Zespołu Szkół zgromadzono m.in. 34 pozycje książkowe z zakresu edukacji 
dzieci/uczniów dotkniętych niepełnosprawnością wydane po 2010 r., m.in. „Terapie 
wspomagające rozwój osób z autyzmem” oraz „Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej 
upośledzonych”. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia, 
korzystali także ze zbiorów Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. 
Do ich dyspozycji pozostawało 45 monografii wydanych po 2010 r. związanych 
z przedmiotową tematyką.  

                                                      
16 W Szkole Podstawowej liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym realizujących indywidualne 
nauczanie wynosiła w poszczególnych latach: 4 uczniów i 3 realizujący indywidualne nauczanie; 3 i 3; 2 i 2. W Gimnazjum 
liczby tych uczniów w poszczególnych latach były następujące: 5 i 3; 6 i 5; 6 i 5. 
17 Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego uczniowi na poziomie klasy piątej w Szkole Podstawej, pozytywnie zaopiniował 
zespół, którego zadaniem było planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
18 W tym: jednego pedagoga szkolnego zatrudnionego na jednym etatcie, logopedę (jedna osoba w roku szkolnym 2014/2015 
i 2016/2017 zatrudniona odpowiednio na ½ etatu i 0,68 etatu oraz dwie osoby w roku szkolnym 2015/2016 zatrudnione na 
0,61 etatu), jednego asystenta nauczyciela zatrudnionego na jednym etacie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017. 
19 Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
20 Dział pedagogiki specjalnej zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób głuchych i niedosłyszących, a także ich 
rodzinami i otoczeniem. 
21 Głównym założeniem terapii taktylnej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów 
skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. 
22 Leczenie przez sztukę. 
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(dowód: akta kontroli str. 1134-1143) 

3. Dyrektor prawidłowo planowała środki na realizację zadań wymagających stosowania 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci/uczniów posiadających orzeczenia. 
Zarządzeniem Nr 03/2015 z dnia 30 marca 2015 r.23, Dyrektor określiła zasady 
wyodrębniania wydatków związanych z realizacją w Szkole Podstawowej i Gimnazjum 
zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
i młodzieży. Zdefiniowane zostały współczynniki proporcjonalności dla ujmowanych 
w księgach rachunkowych operacji gospodarczych. Ww. współczynniki24 obliczane były 
na podstawie danych zawartych w SIO według stanu na dzień 30 września danego roku 
szkolnego, poprzedzającego rok budżetowy. W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia 
określono, że wydatek przeznaczony wyłącznie na realizację zadań wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwalifikuje się 
na podstawie opisu merytorycznego dokumentu źródłowego i w 100% przyporządkowuje 
do kosztów funkcjonowania w rozdziale 80150. Natomiast koszty wynagrodzeń pedagoga, 
należało kwalifikować wskaźnikiem procentowym, który w przypadku uczniów 
posiadających orzeczenie był zwiększany o 30%. 

(dowód: akta kontroli str. 1173-1180) 

W 2015 r. organ prowadzący zaplanował dla Zespółu Szkół w rozdziale 80150 kwotę 
461.896,00 zł. Kwota zwiększonej subwencji oświatowej, należna w 2015 r. Zespołowi Szkół 
z tytułu objęcia kształceniem uczniów niepełnosprawnych, wynosiła 390.587,63 zł i była 
niższa o 70.339,16 zł od przyznanej przez organ prowadzący i wydatkowanej w rozdziale 
80150 kwoty 460.926,79 zł (11,6% wydatków ogółem w dziale 801). W 2016 r. w rozdziale 
80150 zaplanowano wydatki w kwocie 460.267,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 
457.549,84 zł (99,4%). Kwota zrealizowanych w 2016 r. wydatków w rozdziale 80150 
przewyższała o 64.302,57 zł kwotę zwiększonej subwencji oświatowej i stanowiła 11,4% 
wydatków ogółem poniesionych w dziale 801. W 2015 r. i 2016 r. Dyrektor monitorując 
środki wydatkowane na realizację kształcenia specjalnego, sześciokrotnie wnioskowała 
do organu prowadzącego o dokonanie zmian w planie finansowym, w tym dotyczących 
zmian w rozdziale 80150. Według Dyrektora, przy planowaniu wydatków na wsparcie 
procesu kształcenia specjalnego, uwzględniano indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów 
ujęte w IPET. 

(dowód: akta kontroli str. 8, 14-15, 1172, 1181-1267) 

Burmistrz Stawiszyna podała, że pracownicy Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie 
monitorowali stopień realizacji przez Zespół Szkół zaplanowanych wydatków w rozdziale 
80150 poprzez systematyczną analizę przedkładanych sprawozdań budżetowych Rb-28S 
i opisowych. Dodała, że nawet w sytuacji, gdy nie było obowiązku wyodrębniania kosztów 
finansowania edukacji uczniów niepełnosprawnych, wydatki związane z realizacją tego 
zadania były ponoszone zarówno z dochodów pochodzących z subwencji oświatowej jak 
też z dochodów własnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1268-1282) 

W „Raporcie z ewaluacji całościowej”25 sporządzonym przez zespół wizytatorów 
ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu m.in. oceniono, że Dyrektor podejmuje 
skuteczne działania zapewniające szkole wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do jej 
potrzeb, nadając temu obszarowi badawczemu „poziom wysoki”. 

 (dowód: akta kontroli str. 1120) 

                                                      
23 W sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej kwalifikowania kosztów w związku z nowym rozdziałem 80150 w klasyfikacji 
budżetowej. 
24 Odrębnie obliczano współczynnik (wskaźnik) procentowy: udziału liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego do ogólnej liczby uczniów w szkole (dla zapisu operacji gospodarczych w rozdziale 80150); udziału 
liczby uczniów Szkoły Podstawowej nieobjętych specjalną organizacją nauki do ogólnej liczby uczniów w szkole (dla zapisu 
operacji gospodarczych w rozdziale 80101); udziału uczniów Gimnazjum nieobjętych specjalną organizacją nauki do ogólnej 
liczby uczniów w szkole (dla zapisu operacji gospodarczych w rozdziale 80110). Przykładowo, współczynniki te wynosiły w 
roku szkolnym 2015/2016 (od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.) odpowiednio: 1,87%; 68,76%; 29,37%. 
25 Szerzej opisanym w pkt III.4 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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Dyrektor podała, że Zespół Szkół w latach szkolnych 2014/2015-2016/2017, pozyskał 
na realizację wsparcia kształcenia specjalnego środki zewnętrzne pochodzące m.in. 
z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. w wysokości 2,5 tys. zł, przeznaczone 
na utworzenie pracowni do zajęć sensorycznych dla dzieci oraz z rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 2,0 tys. zł, przyznanej na dofinansowanie 
zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej, w celu podniesienia jakości 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i prowadzonych zajęć rewalidacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str. 1515-1516) 

4. Od dnia 1 września 2011 r. w Zespole Szkół obowiązywała, określona przez Dyrektora, 
„Procedura postępowania z orzeczeniami i opiniami wydanymi przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną”. Postępowanie z dokumentacją dotyczącą uczniów objętych 
kształceniem specjalnym, zgodne z ww. procedurą, zapewniało ochronę wrażliwych danych 
osobowych. Dane zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego znajdowały 
prawidłowe odzwierciedlenie w SIO. 

(dowód: akta kontroli str. 24-64, 298-299, 325-328, 403-407, 492-495, 558-562, 665-668, 
761-765, 799-804, 838-843, 886-887, 929-932, 1283) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

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

 

3. Realizacja zaplanowanych działań w zakresie wsparcia 
kształcenia specjalnego 

1. W Zespole Szkół rzetelnie udokumentowano, zaplanowaną w IPET, realizację kształcenia 
specjalnego 10 uczniów, w latach 2014/2015-2016/201726. Zajęcia rewalidacyjne, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w orzeczeniach, rozpoczynano w pierwszych dniach września 
i ukierunkowano na usprawnianie zaburzonych funkcji, wzmacnianie i kompensację. 
Nie służyły one uzupełnianiu braków w wiadomościach. Udokumentowano również 
realizację zaplanowanych zajęć specjalistycznych27 i dydaktyczno-wyrównawczych 
w wymiarze określonym w IPET oraz działań wspierających rodziców uczniów objętych 
kształceniem specjalnym. Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz zajęcia z zakresu masażu leczniczego były prowadzone na podstawie 
programów tych zajęć przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje. Ww. zajęcia były 
prowadzone w oparciu o programy indywidualnie opracowane dla każdego ucznia. 
Z przebiegu każdego takiego zajęcia sporządzano sprawozdanie. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 250-258, 315-321, 352-361, 375-384, 430-437, 458-481, 
520-541, 547-553, 592-603, 617-661, 700-705, 718-726, 732-756, 778-783, 819-825, 832-
836, 848-862, 877-882, 902-906, 911-916, 921-926, 954-961, 972-976,  1038-1054, 1284-

1285, 1290-1485) 

Dwóch spośród dziesięciu uczniów realizujących w latach 2014/2015-2016/2017 
zaplanowane w IPET formy wsparcia, zakończyło III etap edukacji28. Dwoje spośród 
pozostałych ośmiu uczniów, w roku szkolnym 2014/2015 zakończyło II etap edukacji, 
a w roku 2015/2016 rozpoczęło III etap. Pozostałych sześciu uczniów kontynuowało 
rozpoczęte etapy edukacji29. Jeden uczeń, na wniosek rodzica, kontynuował w roku 
szkolnym 2016/2017 rozpoczętą w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie pierwszej 
Szkoły Podstawowej. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 250-258, 1535-1542) 

                                                      
26 100% objęto szczegółowym badaniem. 
27 W tym: zajęcia z integracji sensorycznej i terapii taktylnej, logopedyczne, masaż leczniczy.  
28 Tj. gimnazjum. I etap to I-III klasa szkoły podstawowej, a II etap to IV-VI klasy tej szkoły. 
29 Czworo uczniów kontynuowało III etap edukacji; po jednym uczniu kontynuowało I i II etap. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Przeprowadzanie zajęć rewalidacyjnych były dokumentowane w stosownych dziennikach30. 
Dyrektor monitorowała realizację liczby godzin tych zajęć, przewidzianych w ramowym 
planie nauczania. Dla 10 uczniów z orzeczeniami, zaplanowano i zrealizowano zajęcia 
rewalidacyjne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo po 60 minut każda. W zakończonych, 
w latach 2014/2015-2016/2017, etapach edukacyjnych31 nauczyciele zrealizowali 
z sześcioma uczniami zajęcia rewalidacyjne w łącznym wymiarze od 190 do 204 godzin 
przeznaczonych dla jednego ucznia, co stanowiło od 90% do 95% łącznej liczby godzin 
zaplanowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 250-258, 1093-1108, 1286-1289, 1318-1349, 1362-1385, 1398-
1439, 1444-1485) 

Dyrektor nie powierzyła nauczycielom/specjalistom do realizacji zajęć rewalidacyjnych na 
podstawie art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela32. 

(dowód: akta kontroli str. 250-258, 1515-1518) 

W objętym kontrolą okresie, rodzice dziewięciu uczniów odbyli łącznie: 171 indywidualnych 
spotkań z pedagogiem szkolnym; 195 spotkań ze specjalistami oraz 149 spotkań 
z wychowawcami klas.  

(dowód: akta kontroli str. 259-260) 

2. W okresie od 1 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół nie zatrudniano dodatkowo nauczycieli 
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta 
czy pomocy nauczyciela (tj. osób, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia o kształceniu 
specjalnym z 2015 r.), którzy mieliby współorganizować kształcenie uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na autyzm, w tym zespół 
Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. Dyrektor wyjaśniła, że nie było to konieczne, 
albowiem zajęcia z uczniami realizującymi kształcenie specjalne w ramach nauczania 
indywidualnego prowadzili nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej. Ponadto, w orzeczeniach uczniów objętych kształceniem specjalnym nie było 
zaleceń dotyczących zatrudnienia dodatkowo nauczyciela wspomagającego. Dodała, 
że od 1 września 2016 r. zatrudniono asystenta nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 
który wspomaga pracę z uczniem objętym kształceniem specjalnym ze względu 
na niepełnosprawność ruchową. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 1515-1517, 1551-1552, 1557-1558) 

3. W Zespole Szkół zapewniono warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki 
dydaktyczne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne uczniów realizujących kształcenie specjalne. 
Równomierność obciążenia ucznia zajęciami oraz zapewnienia warunków higieny pracy 
umysłowej potwierdził „Raport z ewaluacji całościowej”33. Spośród 11 zbadanych orzeczeń o 
potrzebie kształcenia specjalnego dotyczących 10 uczniów Zespołu Szkół i 13 orzeczeń 
o potrzebie kształcenia indywidualnego ośmiorga z nich, tylko w jednym orzeczeniu 
wskazano na potrzebę używania sprzętu specjalistycznego. Zalecono aby w pracy 
doskonalącej kompetencje matematyczne ucznia dokonywał on obliczeń na liczydle. 
W wydzielonym pomieszczeniu przeznaczonym do indywidualnego nauczania 
matematycznego znajdowało się liczydło. 

(dowód: akta kontroli str. 250-258, 290-377, 403-460, 482-525, 547-603, 616, 631-703, 716-
722, 750-781, 799-847, 863-932, 1112-1133, 1144-1171) 

                                                      
30 Dzienniki zajęć rewalidacyjnych były prowadzony dla każdego ucznia, względnie dla grupy uczniów, w każdym roku 
szkolnym. Dziennik był prowadzony odrębnie dla każdego okresu obowiązywania kształcenia specjalnego w Zespole Szkół. 
Karty dziennika zajęć były kolejno ponumerowano i trwale połączone (zabezpieczone przed zdekompletowaniem).  
31 I etap zakończył jeden uczeń, II etap - troje; III etap – dwoje. 
32 Dz.U. z 2016, poz.1379 j.t. 
33 Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej przez wizytatorów ds. ewaluacji Kuratororium 
Oświaty w Poznaniu. Podano w nim m.in., że plan zajęć uwzględnia potrzebę równomiernego obciążenia uczniów zajęciami 
w poszczególnych dniach tygodnia, zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o stałej porze, ułożenie przedmiotów w planie dnia 
sprzyja uczeniu się, w każdym dniu są zajęcia z elementami ruchu. Wskazano, że nie łączy się w kilkugodzinne bloki zajęć 
z tego samego przedmiotu oraz iż zapewniony jest odpoczynek między lekcjami. 
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4. Uczniom realizującym w latach 2014/2015-2016/2017 w Zespole Szkół kształcenie 
specjalne (w tym także indywidualne nauczanie) zapewniono możliwość integracji 
ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi, m.in. poprzez 
uczestniczenie w wycieczkach, wyjściach klasowych, uroczystościach szkolnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 261-289, 313-314, 364, 393, 429, 464, 508, 608, 611, 635, 653, 
782-783, 829, 835-837, 882-884, 907-910, 926-927, 962-984, 1038-1054, 1523-1550) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

 

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

1. W Zespole Szkół prawidłowo dokonywano WOPFU uczniów posiadających orzeczenie, 
uwzględniając ocenę efektywności udzielanej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
a wyniki tej oceny wykorzystywano do modyfikacji zaplanowanego wsparcia oraz 
monitorowania procesu realizacji kształcenia specjalnego. W wyniku tych ocen dokonano 
zmian w trzech IPET, a w przypadku jednego ucznia zmiany dokonano w roku szkolnym 
2014/2015, po uzyskaniu na wniosek rodziców orzeczenia o potrzebie nauczania 
indywidualnego. W przypadku dwóch uczniów zmiana została dokonana w roku 2015/2016 
na podstawie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej im udzielanej. 
Natomiast jednemu uczniowi w roku szkolnym 2016/2017 zorganizowano zajęcia w celu 
normalizacji napięcia mięśniowego (terapię taktylną).  

(dowód: akta kontroli str. 300-301, 312, 329-330, 362-374, 385-400, 408-409, 428-429, 443-
445, 508, 533-534, 546, 563-569, 585-586, 597-603, 614-615, 646-654, 662-671, 688-689, 
706-717, 766-767, 784-798, 818, 826-829, 844-847, 897-898, 918-920, 933-939, 962-971, 

977-983, 1515-1522) 

W Zespole Szkół okresowej WOPFU dokonywano dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, 
co było zgodne z § 5 ust. 9 rozporządzenia o kształceniu specjalnym z 2010 r. i § 6 ust. 9 
rozporządzenie o kształceniu specjalnym z 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 9-11, 1519-1522) 

W latach 2014/2015-2016/2017 (do 30 kwietnia) nie wystąpiły przypadki rezygnacji uczniów 
niepełnosprawnych z nauki w Zespole Szkół. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 9-11, 13) 

2. Dyrektor obejmowała nadzorem organizację procesu wsparcia kształcenia specjalnego 
oraz realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach i wspomagała nauczycieli w realizacji 
kształcenia specjalnego uczniów. W planach nadzoru pedagogicznego34 na poszczególne 
lata okresu objętego kontrolą, Dyrektor uwzględniła kierunki realizacji polityki oświatowej 
państwa, ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 
ustawy o systemie oświaty, w tym m.in. edukację włączającą uczniów niepełnosprawnych. 
Nadzór procesu wsparcia kształcenia specjalnego oraz realizacji zaleceń ujętych 
w orzeczeniach był sprawowany w sposób planowy, z uwzględnieniem w szczególnosci 
jawności wymagań, współdziałania Dyrektora z nauczycielami, tworzenia warunków 
sprzyjających rozwojowi Zespołu Szkół, pozyskiwania informacji zapewniających 
obiektywną i pełną ocenę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. W planie 
ewaluacji ujęto m.in. działanie szkoły związane z edukacją włączającą uczniów 
niepełnosprawnych, termin  wykonania ewaluacji (VI 2015) oraz osoby odpowiedzialne. 

                                                      
34 Plan ten składał się z: planu ewaluacji; planu kontroli; wspomagania (plan doskonalenia); harmonogramu obserwacji zajęć 
i innych zadań statutowych prowadzonych przez nauczycieli. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Natomiast w planie kontroli ujęto prawidłowość realizacji zaleceń określonych w opiniach 
i orzeczeniach dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W planie 
doskonalenia (na rok szkolny 2014/2015) uwzględniono szkolenia indywidualne oraz 
wymianę doświadczeń w zespołach nauczycieli uczących dany oddział 
i międzyprzedmiotowych. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Dyrektor przedstawiała 
wnioski z ww. nadzoru, z których wynikało, że: 
- włączanie uczniów niepełnosprawnych w życie klasy i szkoły sprawia, że czują się oni 

członkami społeczności szkolnej, uczestniczą we wszystkich wydarzeniach z życia tej 
społeczności i buduje się w stosunku do nich atmosferę życzliwości, otwartości i empatii, 

- społeczność szkolna akceptuje niepełnosprawność, uczy tolerancji w środowisku 
lokalnym, promuje bezinteresowność, przełamuje stereotypy i przerywa milczenie 
o problemach uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin, 

- oferta zajęć specjalistycznych, wyrównujących braki edukacyjne i rozwijających 
zainteresowania jest adekwatna do potrzeb uczniów i umożliwia im osiągnięcie sukcesu 
edukacyjnego. 

 
(dowód: akta kontroli str. 1055-1092) 

W 2015 r. zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty w Poznaniu przeprowadził całościową 
ewaluację zewnętrzną w Szkole Podstawowej, która polegała na zebraniu 
i przeanalizowaniu informacji o funkcjonowaniu szkoły w 12 obszarach wyznaczonych przez 
państwo. W części dotyczącej wniosków, m.in. podano, że: 
- badania potwierdzają udział nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej i wdrażaniu działań 

adekwatnych do wniosków dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,  
- w opinii większości respondentów działania dyrektora są skuteczne w pozyskiwaniu 

zasobów zewnętrznych na rzecz rozwoju szkoły, 
- wypracowany wspólnie z rodzicami program wychowawczy i profilaktyki oparty jest na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu, a zasady postępowania i współpracy w szkole są 
przestrzegane, co ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego 
uczniów.  

Badania wizytatorów ds. ewaluacji m.in. potwierdziły, że:  
- zajęcia specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego 

wsparcia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla 
uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia, 

 - zdaniem rodziców, uczący nauczyciele i wychowawcy służą im radą oraz wsparciem 
w trudnych sytuacjach,  

- ustalano wspólne działania wychowawcze nauczycieli z pedagogiem wobec uczniów 
wymagających wsparcia,  

- wykorzystywano zasoby szkoły na rzecz wzajemnego rozwoju, w tym organizowanie 
imprez i wydarzeń okolicznościowych, m.in. włączenie się w Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu, 

- formułowane, w ramach nadzoru, wnioski są wdrażane,  
- wszyscy nauczyciele uczestniczą w działaniach ewaluacyjnych i w różnych formach 

doskonalenia zawodowego oraz mogą liczyć na wsparcie ze strony dyrektora przy 
wprowadzaniu nowych rozwiązań 

- przy konstruowaniu planu zajęć uwzględniono potrzebę równomiernego obciążenia 
uczniów zajęciami w kolejnych dniach tygodnia, a ułożenie przedmiotów w ciągu dnia 
sprzyjało uczeniu się. 

(dowód: akta kontroli str. 1112-1133) 

3. Zakres współpracy Zespołu Szkół z innymi placówkami w zakresie ewaluacji i modyfikacji 
wsparcia kształcenia specjalnego oraz wspomagania nauczycieli i rodziców - w ocenie NIK - 
miał charakter modelowy. Zespół Szkół udokumentował korzystanie z pomocy: poradni 
psychologiczno-pedagogicznej (260 razy), specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego 
(14 razy), placówek doskonalenia nauczycieli (80 razy), bibliotek pedagogicznych (23 razy), 
oraz innych instytucji (m.in. Poradni Zdrowia Psychicznego w Kaliszu – 54 razy). 
W opracowanych IPET planowano ww. współdziałanie. 

(dowód: akta kontroli str. 261-289, 294-297, 325-402, 757-760, 761-798, 799-837, 838-885) 
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4. Pięciu nauczycieli/specjalistów, którzy w objętym kontrolą NIK okresie, prowadziłi 
w Zespole Szkół najwięcej zajęć lekcyjnych/specjalistycznych/dydaktyczno-wyrównawczych 
/rewalidacyjnych z uczniami objętymi kształceniem specjalnym, w tym jeden wychowawca 
oddziału, do którego uczęszczał uczeń z niepełnosprawnością, było zgodnych co do bardzo 
wysokiej efektywności działań w zakresie udzielania w Zespole Szkół pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Jako potwierdzenie tej oceny, wszyscy zapytani wskazali 
ww. raport ewaluacyjny z 2015 r. Według udzielających wyjaśnień, na efektywność działań, 
korzystnie wpływa nowoczesna baza lokalowa, kształcenie ustawiczne nauczycieli, 
różnorodność działań podejmowanych na rzecz uczniów z niepełnosprawnościami (turnieje, 
projekty i konkursy edukacyjne, wycieczki zawodoznawcze, imprezy środowiskowe, akcje 
charytatywne, wypoczynek letni i zimowy, kiermasze przedświąteczne, cykle zajęć dla 
uczniów i rodziców). W opinii na temat realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach, 
zgodnie podano, że ze względu na specyfikę pracy, efekty pracy z uczniami nie zawsze są 
mierzalne. Niektóre umiejętności wymagają stałego, systematycznego powtarzania 
i utrwalania. Programy zajęć (…) są realizowane z uwzględnieniem tempa pracy 
i możliwości psychofizycznych ucznia niejednokrotnie przez cały etap edukacyjny. Jako 
czynniki utrudniające właściwą realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach, wskazano: 
brak bogatej oferty wydawniczej – podręczników, kart pracy dla ucznia, przypadki 
niedostosowania oferty do indywidualnych potrzeb uczniów, brak zeszytów ćwiczeń, system 
egzaminów zewnętrznych, które nie spełniają funkcji diagnostycznej w przypadku uczniów 
z rozpoznaniem autyzmu i zespółu Aspergera. Nauczyciele podali, że na podstawie zaleceń 
zawartych w orzeczeniach, dostosowują metody i formy w pracy z uczniem, a niestety 
arkusz egzaminacyjny jest ujednolicony (jedynie zmienia się czcionka i uczniowie mają 
wydłużony czas pisania egzaminu), co skutkuje brakiem indywidualnego podejścia. 
Wskazali, że w ich ocenie należy postulować zwolnienie tych uczniów z egzaminów 
zewnętrznych, z uwagi na sytuację stresogenną. 

(dowód: akta kontroli str. 1486-1502) 

Nauczyciele podali, że za prowadzenie zajęć specjalistycznych oraz zajęć indywidualnych 
otrzymywali wynagrodzenie oraz dodatek za warunki pracy, zgodnie z postanowieniami 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, 
nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku 
mieszkaniowego35. Czworo nauczycieli zostało w 2015 r. nagrodzonych za osiągnięcia 
w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i współpracę z rodzicami. 

(dowód: akta kontroli str. 1488-1489, 1493, 1496, 1499, 1501-1502) 

Odnosząc się do identyfikacji szans i zagrożeń realizacji edukacji włączającej oraz 
ewentualnych propozycji ich poprawy, nauczyciele podali, że w pełni popierają edukację 
włączającą, gdyż niesie ona obopólne korzyści: zarówno dla dziecka niepełnosprawnego jak 
i pełnosprawnego. Dzięki niej dziecko niepełnosprawne czuje się pełnoprawnym członkiem 
społeczności klasowej, bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły, rozwija empatię 
i nawiązuje bliskie przyjaźnie z pełnosprawnymi uczniami. Dzięki edukacji włączającej dzieci 
uczą się wzajemnej odpowiedzialności za siebie, akceptacji, bezinteresownej pomocy 
innym. Nauczyciel z dwudziestoletnim stażem pedagoga podał także, że celem 
wychowawczym edukacji włączającej jest kształtowanie umiejętności rozpoznawania 
i nazywania emocji, a nade wszystko wczuwania się w przeżycia i emocje drugiego 
człowieka. W efekcie przynosi to poczucie podobieństwa emocji przeżywanych przez 
uczniów. Wraz ze zrozumieniem podobieństwa doświadczeń emocjonalnych wzrasta 
poziom sympatii, gotowość do pomagania. Dzięki edukacji włączającej uczniowie są 
bardziej empatyczni i wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. Wzrasta w uczniach 
poczucie własnej wartości i godności. Znikają stereotypy i rozbija się mur milczenia 
o problemach uczniów niepełnosprawnych i ich rodzin. 

 W wypowiedziach postulowano aby edukacja dzieci niepełnosprawnych stanowiła 
integralną część systemu oświaty. Wymaga to zmian systemowych prowadzących do: 

                                                      
35 Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniona jej uchwałą Nr XXX/167/2009 
z dnia 30 września 2009 r. 
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uelastycznienia programów i indywidualizacji nauczania zgodnie z tempem rozwoju uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przygotowania systemu wspomagania nauczycieli 
szkół ogólnodostępnych, wprowadzenia nowego modelu ich kształcenia obligatoryjnie 
uwzględniającego specyfikę dotyczącą niepełnosprawności, odpowiednie przygotowanie 
uczelni i nauczycieli akademickich. 

(dowód: akta kontroli str. 1488-1502) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

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

 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie skontrolowanej działalności 
Zespołu Szkół, Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje wniosków i nie oczekuje odpowiedzi 
na wystąpienie pokontrolne.  

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli36 
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. 

 

Poznań, dnia 10  lipca 2017 r. 

 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

  
 

  

Kontroler Dyrektor 
  z up. Tomasz Nowiński 

Wicedyrektor 
Mariusz Kubiak 

gł. specjalista kontroli państwowej 

 

........................................................ 

 

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

 

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