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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 02 

 mankamenty procesu nauczania w szkołach (wyniki kontroli NIK)  

 wzrost skali problemów wychowawczych w szkołach 

 niepowodzenie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 

 

 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie przepisów prawa oświatowego. 



 Czy uczniom zapewniono  pomoc psychologiczno-pedagogiczną? 

– Czy działania MEN sprzyjały dostosowaniu nauczania  
do możliwości uczniów? 

– Czy działania MEN ułatwiały dostęp do pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej? 

– Czy funkcjonowanie szkół sprzyjało prawidłowemu rozwojowi 
uczniów? 

– Czy pomoc udzielana uczniom była łatwo dostępna  
i wystarczająca? 

– Czy współpraca szkół z poradniami odbywała się w sposób 
systemowy? 

 
 
 

 

Co kontrolowaliśmy? 03 



Kogo kontrolowaliśmy? 04 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 szkoły i publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

 badanie kwestionariuszowe  

– 1 856 dyrektorów szkół  

– 2 354 nauczycieli  

– 540 pedagogów i psychologów szkolnych  

– 337 dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych 

 badanie ankietowe (491 uczniów i 346 rodziców z kontrolowanych szkół) 

 okres objęty kontrolą: 2014-2016 



Stwierdzony stan – Ministerstwo Edukacji Narodowej  05 

 dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów  

 brak analiz dotyczących wpływu procesu dydaktycznego na zdrowie 
uczniów 

 zastosowany wskaźnik nie pozwalał na ocenę efektów pomocy  
(liczba dzieci i młodzieży objętych różnymi formami pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w stosunku do liczby uczniów ogółem)  

 ogólny obowiązek zapewnienia opieki psychologiczno-pedagogicznej 



Stwierdzony stan – szkoły 06 

 brak specjalistów w 44% szkół 

– 60% techników 

– 55% szkół zawodowych 

– 46% szkół podstawowych 

 plany zajęć nie uwzględniały  
w pełni zasad higieny pracy  
umysłowej 

 błędnie zaprojektowane programy 
profilaktyczne i wychowawcze 

 niewłaściwa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 zróżnicowanie w dostępie do psychologów i pedagogów w szkołach 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Systemu 
Informacji Oświatowej. 



Stwierdzony stan – zróżnicowanie w dostępie do opieki 07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej. 



 

 wzrost liczby uczniów (5,3%) 
 wzrost liczby orzeczeń (28,7%) 
 wzrost liczby specjalistów (5,1%) 
 działania na rzecz poprawy 

dostępności usług i współpracy 
ze szkołami 

 potrzeba bardziej szczegółowych 
wskazań w opiniach 

 trudności w ustaleniu czasu oczekiwania na diagnozę lub terapię  
 bariery w systemie doskonalenia specjalistów 
 trudności w zapewnieniu warunków do diagnozy i terapii 

 

Stwierdzony stan  
– poradnie psychologiczno-pedagogiczne 08 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych z 
Systemu Informacji Oświatowej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania kwestionariuszowego NIK. 

 

Stwierdzony stan – bariery w funkcjonowaniu 
poradni psychologiczno-pedagogicznych 

09 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania kwestionariuszowego NIK przeprowadzonego wśród dyrektorów szkół  
i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkolnych psychologów i /lub pedagogów.  

Stwierdzony stan – wzrost skali problemów 
dzieci i młodzieży 

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania kwestionariuszowego NIK przeprowadzonego wśród dyrektorów szkół  
i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz szkolnych psychologów i /lub pedagogów. 

 

Stwierdzony stan – problemy dzieci i młodzieży 11 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród rodziców uczniów  
z kontrolowanych szkół. 

 

Stwierdzony stan – słabe strony pracy szkół  
w opinii rodziców uczniów z kontrolowanych szkół 

12 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK wśród rodziców uczniów  
z kontrolowanych szkół. 

 

Stwierdzony stan – mocne strony pracy szkół  
w opinii rodziców uczniów z kontrolowanych szkół 13 



Ocena ogólna  14 

System oświaty nie gwarantuje dzieciom i młodzieży szkolnej łatwej dostępności  

do opieki psychologiczno-pedagogicznej. W latach 2014–2016 blisko połowa szkół 

publicznych różnych typów (44,2%) nie zatrudniała na odrębnym etacie ani 

pedagoga ani psychologa. Uczniowie potrzebujący wsparcia mogli liczyć w tych 

szkołach jedynie na nauczycieli posiadających dodatkowe kwalifikacje lub doraźnie 

na specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

W przepisach oświatowych sformułowany jest zaledwie ogólny obowiązek 

zapewnienia uczniom przez organ prowadzący nieodpłatnej opieki psychologiczno- 

-pedagogicznej. W konsekwencji, decyzja o zatrudnieniu specjalistów w szkole jest 

uwarunkowana nie skalą potrzeb, lecz przede wszystkim sytuacją ekonomiczną 

samorządu.  

Brakuje również standardów opieki psychologiczno-pedagogicznej, które 

zobowiązywałyby szkoły do świadczenia usług na zbliżonym poziomie.  

 



 przeprowadzenie analiz dotyczących wpływu organizacji procesu 
dydaktycznego na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży szkolnej,  
w szczególności związanych z: dostosowaniem treści podstawy 
programowej do możliwości psychofizycznych uczniów (w tym tygodniowy 
wymiar zajęć, liczba uczniów na zajęciach dydaktycznych, opiekuńczych  
i wychowawczych, powierzchnia przypadająca na jednego ucznia) 

 określenie standardów opieki psychologiczno-pedagogicznej 

 monitorowanie zakresu i dostępności pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej z uwzględnieniem miejsca zamieszkania oraz typu  
i rodzaju szkoły, a także podejmowanie adekwatnych działań korygujących 

 

Wnioski – Ministerstwo Edukacji Narodowej 15 



 
 zapewnienie dostępności do usług poradni dla osób  

z niepełnosprawnością ruchową 

 większą popularyzację indywidualizacji nauczania, w tym dostosowanie 
warunków, sposobu oraz treści nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów 

 monitorowanie i usprawnianie pracy szkoły z uwzględnieniem 
dostosowania warunków, sposobu i treści nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów 

 

Wnioski – dyrektorzy szkół i poradni 
psychologiczno-pedagogicznych 

16 



 
 
 zapowiedź określenia standardów pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej i wypracowania rozwiązań dotyczących zadań 
specjalistów zatrudnionych w szkołach 
 

 analiza oceny skutków finansowych wprowadzenia rozważanego 
obowiązku zatrudnienia psychologów i pedagogów w szkołach 

Działania po kontroli – MEN 17 



Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Nauki, Oświaty 
i Dziedzictwa Narodowego 
 


	PRZECIWDZIAŁANIE ZABURZENIOM PSYCHICZNYM U DZIECI I MŁODZIEŻY
	Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
	Co kontrolowaliśmy?
	Kogo kontrolowaliśmy?
	Stwierdzony stan – Ministerstwo Edukacji Narodowej 
	Stwierdzony stan – szkoły
	Stwierdzony stan – zróżnicowanie w dostępie do opieki
	Stwierdzony stan �– poradnie psychologiczno-pedagogiczne
	Stwierdzony stan – bariery w funkcjonowaniu poradni psychologiczno-pedagogicznych
	Stwierdzony stan – wzrost skali problemów dzieci i młodzieży
	Stwierdzony stan – problemy dzieci i młodzieży
	Stwierdzony stan – słabe strony pracy szkół �w opinii rodziców uczniów z kontrolowanych szkół
	Stwierdzony stan – mocne strony pracy szkół �w opinii rodziców uczniów z kontrolowanych szkół
	Ocena ogólna 
	Wnioski – Ministerstwo Edukacji Narodowej
	Wnioski – dyrektorzy szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznych
	Działania po kontroli – MEN
	Slajd numer 18

