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Wyk az stosowanych sk rótów i pojęć
MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej.

u.s.o.

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

SIO

system informacji oświatowej.

Oddział

podstawowa jednostka organizacyjna szkoły.

Kształcenie specjalne

k sz tałcenie uczniów z niepełnosprawnościami, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz
predyspozycjami, wymagające stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie
nauki w szkołach ogólnodostępnych, w tym: szkołach integracyjnych
lub z oddziałami integracyjnymi, szkołach lub oddziałach specjalnych
i ośrodkach, tj.: młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodkach wychowawczych
dla dzieci i młodzieży wymagającej stosowania specjalnej organizacji
nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodkach umożliwiających
udział dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi
(art. 71b ust. 1 u.s.o.).

Uczniowie
z niepełnosprawnościami
ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi

uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, którzy nie muszą być niepełnosprawni w rozumieniu
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, podobnie jak uczniowie z niepełnosprawnościami
nie muszą mieć orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła specjalna

szkoła tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego (art. 3 ust. 1a lit. a u.s.o.).

SOSW

specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, w skład którego wchodzi
szkoła specjalna oraz internat dla uczniów z niepełnosprawnościami.

Szkoła integracyjna

szkoła, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi
(art. 3 ust. 2c u.s.o.).

Oddział integracyjny

oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem
z pozostałymi uczniami. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym
powinna wynosić od 15 do 20 uczniów, w tym od 3 do 5 uczniów
z niepełnosprawnościami (art. 3 ust. 2a u.s.o.).

Niepełnosprawność
sprzężona

występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego,
niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową,
z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze
jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Edukacja integrac yjna edukacja uczniów z niepełnosprawnościami wspólnie z innymi
(włączająca)
uczniami. W takich przypadkach uczniowie z niepełnosprawnościami
mogą pozostawać pod opieką nauczycieli wspierających. Wymagania
edukacyjne, wynikające z programu nauczania, nauczyciel
dostosowuje do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Zajęcia specjalistyczne

zajęcia organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz
wymagających wspomagania rozwoju (z zaburzeniami rozwojowymi).
W ramach zajęć specjalistycznych prowadzone są zajęcia korekcyjnokompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia rewalidacyjne

zajęcia wychowawcze, terapeutyczne i nauczanie prowadzone
z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami mające na celu
umożliwienie im w jak największym zakresie funkcjonowanie
w społeczeństwie.
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Z ało ż enia kontroli
1.1 Temat kontroli
Kontrola pn. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
(nr P/12/057) została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola dotyczy lat szkolnych:
2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012.

1.2 Cel i zakres kontroli
Celem kontroli była ocena organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych oraz finansowania zadań w tym zakresie. Ocena dotyczyła w szczególności:
1. r ealizacji przez Ministra Edukacji Narodowej polityki oświatowej państwa w odniesieniu do
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,
2. r ealizacji zadań dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami przez organy
prowadzące szkoły publiczne, w tym: szkoły integracyjne lub z oddziałami integracyjnymi,
szkoły specjalne, kształcące na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym,
przestrzegania obowiązujących zasad organizacji nauczania i zapewnienia warunków kształcenia.
Kontrolą objęto 58 jednostek, w tym: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 13 urzędów miast
i trzy starostwa powiatowe (organy prowadzące szkoły) oraz 40 szkół publicznych, w tym 22 szkoły
specjalne i 18 szkół ogólnodostępnych (cztery integracyjne i 14 z oddziałami integracyjnymi) oraz
jedną samorządową jednostkę budżetową utworzoną do obsługi ekonomiczno-administracyjnej
szkół prowadzonych przez powiat.
Wykaz skontrolowanych jednostek organizacyjnych i osób kierujących tymi jednostkami oraz
ocen skontrolowanej działalności, zawartych w wystąpieniach pokontrolnych NIK, stanowi załącznik
nr 3 do niniejszej Informacji.
Kontrolę w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN) przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1, z uwzględnieniem kryteriów określonych
w art. 5 ust. 1 tej ustawy, tj. pod względem: legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
a kontrolę w organach prowadzących szkoły i samorządowej jednostce budżetowej oraz w szkołach
publicznych – na podstawie art. 2 ust. 2 ww. ustawy, pod względem legalności, gospodarności
i rzetelności (art. 5 ust. 2 ustawy o NIK).
Ponadto w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK uzyskano od dyrektorów 97 ogólnodostępnych
szkół publicznych informacje i wyjaśnienia dotyczące kształcenia przez te szkoły uczniów
z niepełnosprawnościami.
W celu właściwego przygotowania oraz oceny wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli
zorganizowała dwa spotkania panelowe z udziałem ekspertów reprezentujących naukę
i praktykę. Celem panelu w dniu 19 kwietnia 2012 r. było zapoznanie się z opinią ekspertów oraz
przeprowadzenie dyskusji na temat najważniejszych problemów dotyczących kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami. Celem spotkania w dniu 15 listopada 2012 r. było zapoznanie się z opinią
ekspertów oraz odbycie dyskusji na temat najważniejszych problemów związanych z kształceniem
uczniów z niepełnosprawnościami na tle wstępnych wyników kontroli NIK.
W trakcie kontroli Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła również anonimową ankietę wśród
rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz wśród nauczycieli skontrolowanych szkół publicznych
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1 Dz. U. z 2012 r., poz. 82, ze zm., zwana dalej ustawą o NIK.
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(na próbie odpowiednio 1.460 i 1.800 osób), dotyczącą oceny kształcenia specjalnego oraz
przygotowania szkół w tym zakresie. Szczegółowe wyniki ankiety zawarte zostały w załączniku nr 4
do niniejszej Informacji.
W roku szkolnym 2011/2012 funkcjonowało w kraju 28. 375 szkó ł public znych
(z tego: 13.772 podstawowych, 7.331 gimnazjów i 7.272 szkół ponadgimnazjalnych), do których
uczęszczało łącznie 4.798,3 tys. uczniów (odpowiednio: 2.187,2 tys. , 1.210 tys. i 1.401,1 tys. ). W roku
szkolnym 2011/2012 kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (łącznie 126,6 tys. uczniów, tj. 2,6%) prowadziły:
1) 2
 .103 szkoły specjalne (786 podstawowych, 830 gimnazjów i 487 szkół ponadgimnazjalnych,
do których uczęszczało łącznie 68,8 tys. uczniów, tj. 55% (odpowiednio: 23,8 tys. , 28,6 tys. i 16,4 tys.
uczniów),
2) s zkoły ogólnodostępne z 22.862 oddziałami ogólnodostępnymi (34,1 tys. uczniów, tj. 27%),
z 305 oddziałami specjalnymi (1,8 tys. uczniów, tj. 1%) i z 5.870 oddziałami integracyjnymi
(21,9 tys. uczniów, tj. 17%)2.

2

Według GUS, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012, Warszawa 2012, str. 135, 149-154.
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P odsumowanie wyników kontroli
2.1 Ogólna ocena kontrolowanej działalności
Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie3 realizację przez Ministra Edukacji Narodowej
polityki oświatowej państwa w odniesieniu do kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
oraz pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację zadań dotyczących
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami przez skontrolowane organy prowadzące
szkoły i szkoły publiczne.
Minister Edukacji Narodowej podjął w skontrolowanym okresie działania zmierzające
do usprawnienia kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, w szczególności poprzez: wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących
kształcenia specjalnego, realizację projektu systemowego pn. Podniesienie efektywności kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w latach 2010–2011, którego celem była poprawa jakości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,
zapewnienie w podziale części oświatowej subwencji ogólnej środków na finansowanie kształcenia
specjalnego oraz zapewnienie podręczników szkolnych uczniom niewidomym i słabowidzącym.
Przyjęty w Polsce system kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach specjalnych
(55% uczniów) i w szkołach ogólnodostępnych (45%) umożliwia ich rodzicom (opiekunom prawnym)
wybór formy kształcenia specjalnego oraz pomoc specjalistyczną przy dokonywaniu tego wyboru.
Na kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami przeznaczane były corocznie środki publiczne
w znacznej wysokości, tj. ponad 10% części oświatowej subwencji ogólnej przy 2,6% populacji tych
uczniów w stosunku do uczniów ogółem4. W latach 2010–2011 w skontrolowanych szkołach średni
miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia był najwyższy w szkołach specjalnych (odpowiednio
2.187 zł i 2.321 zł), natomiast w szkołach integracyjnych odpowiednio 918 zł i 979 zł, tj. od 24% do 28%
wyższy niż w szkołach z oddziałami integracyjnymi (odpowiednio 718 zł i 787 zł). [str. 14–17 oraz str. 32]
Warunki kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach prowadzonych przez
skontrolowane organy prowadzące szkoły poprawiły się. Zwiększono liczbę szkół ogólnodostępnych
integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi (o 4%) oraz szkół specjalnych (o 3,5%), przy spadku
liczby uczniów wszystkich typów szkół z 35.432 do 34.834 uczniów, tj. o 1,7%. Ocenę tę potwierdzają
wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez NIK w trakcie kontroli wśród rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami, według których: pomoc, jaką uzyskują dzieci w szkole jest wystarczająca
(77%), szkoła na stałe współpracuje z rodzicami, przez co mają oni wpływ na działania szkoły (99%).
[str. 18–19, załącznik nr 4 do niniejszej Informacji]
Na efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
niekorzystny wpływ miały stwierdzone nieprawidłowości w działalności organów prowadzących
szkoły i szkół publicznych5 świadczące o tym, że szczególne potrzeby edukacyjne tych uczniów
3
4
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Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości,
negatywna.
W latach 2010, 2011 i 2012 wielkość subwencji oświatowej wyniosła odpowiednio: 35.009,9 mln zł; 36.924,8 mln zł
i 39.161,1 mln zł. Po uwzględnieniu w algorytmie podziału subwencji oświatowej wag dotyczących zadań związanych
z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami wysokość środków finansowych na te zadania wyniosła odpowiednio:
3.557,1 mln zł (10,2%), 3.808,3 mln zł (10,3%) i 4.112,3 mln zł (10,5%). Przyjęte w systemie podziału części oświatowej
subwencji ogólnej zwiększenia z tytułu niepełnosprawności (od 1,4 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, do 9,5 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, w stosunku do współczynnika 1 przyjętego
do standardowego ucznia) umożliwiały finansowanie kształcenia specjalnego.
W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych przez NIK do organów prowadzących szkoły ich działalność oceniono
w pięciu przypadkach pozytywnie i w 11 przypadkach pozytywnie – mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Działalność
dyrektorów szkół publicznych oceniono w pięciu przypadkach pozytywnie, w 34 przypadkach pozytywnie, mimo
stwierdzonych nieprawidłowości oraz w jednym przypadku – negatywnie.

P odsumowanie wyników kontroli

nie były zaspakajane w pełnym zakresie określonym w przepisach prawnych i w orzeczeniach
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. Istotną przeszkodą w zapewnieniu tym
uczniom przyjaznego środowiska szkolnego były również bariery architektoniczne, które ograniczały
swobodne przemieszczanie się uczniów na terenie szkoły i w jej bezpośrednim otoczeniu.
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności organów prowadzących szkoły polegały
w szczególności na:
1) n
 aruszeniu przepisów prawnych przez pięć organów prowadzących szkoły (31%) przy zapewnianiu
bezpłatnego dowozu i opieki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami
w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni, [str. 22]
2) n
 iezapewnieniu przez dziewięć organów prowadzących szkoły (56%) właściwego nadzoru nad
przestrzeganiem w szkołach obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pobytu uczniów i nauczycieli w szkołach, [str. 22–23]
3) b
 raku skutecznego nadzoru w siedmiu organach prowadzących szkoły (44%) nad
wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu informacji oświatowej (SIO) o liczbie uczniów
z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczeniu należnej części oświatowej
subwencji ogólnej. [str. 21–22]
Stwierdzone nieprawidłowości w działalności szkół publicznych polegały w szczególności na:
1) n
 ieprzestrzeganiu w pięciu szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi
(28% skontrolowanych szkół tego typu) wymaganej przepisami prawnymi ogólnej liczby uczniów
w oddziale integracyjnym, w tym dopuszczalnej liczby uczniów z niepełnosprawnościami
w tych oddziałach, [str. 26]
2) n
 iewywiązaniu się przez dyrektorów czterech szkół (10%) z obowiązku rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów
z niepełnosprawnościami i niezaplanowaniu sposobów ich zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, [str. 26]
3) n
 iewywiązaniu się przez dyrektorów ośmiu szkół (20%) z obowiązku zapewnienia prawidłowej
organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami
[str. 27]
4) z aniechaniu w czterech szkołach (10%) organizowania zajęć specjalistycznych, zalecanych uczniom
z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych
(lub prowadzeniu ich w ograniczonym zakresie), [str. 28]
5) s prawowaniu nadzoru pedagogicznego w sześciu szkołach (15%) z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawnych, [str. 28–29]
6) n
 ierzetelnym dokumentowaniu przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej
i opiekuńczej przez dyrektorów sześciu szkół (15%), [str. 29]
7) n
 iedostosowaniu przez dyrektorów siedmiu szkół (18%) treści statutów szkół do obowiązujących
przepisów prawnych, [str. 29–30]
8) n
 iezapewnieniu w trzech szkołach (8%) zatrudnienia kadry pedagogicznej o odpowiednich
kwalifikacjach, [str. 31–32]
9) z realizowaniu wydatków przez dyrektorów dwóch szkół (5%) z naruszeniem zasad, formy lub
trybu określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, [str. 33]
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10) n
 iezapewnieniu w 16 szkołach (40%) bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania
z obiektów szkolnych, [str. 34-35]
11) n
 iezapewnieniu w czterech szkołach (10%) prawidłowo zorganizowanej profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami z niepełnosprawnościami, [str. 34]
12) w
 prowadzaniu do systemu informacji oświatowej (SIO) przez dyrektorów czterech szkół (10%)
nieprawdziwych danych o liczbie i rodzaju niepełnosprawności uczniów. [str. 32-33]
Ustalono również, że skontrolowane szkoły publiczne nie monitorowały losów absolwentów
(byłych uczniów z niepełnosprawnościami). Działania szkół w tym zakresie ograniczały się do
zapraszania absolwentów na okolicznościowe spotkania. Wynika to z braku jednoznacznego określenia
obowiązku w tym zakresie w przepisach u.s.o. [str. 30]
W opinii nauczycieli zatrudnionych w skontrolowanych szkołach, wyrażonej w badaniu
ankietowym przeprowadzonym w trakcie kontroli przez NIK, preferowaną formą edukacji dla
uczniów z niepełnosprawnościami powinno być kształcenie w szkołach specjalnych (47%), a edukację
integracyjną (włączającą) poparło tylko 17% ankietowanych. Zdaniem nauczycieli integracyjna
(włączająca) forma kształcenia jest odpowiednia dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową
(24% ankietowanych popierających edukację włączającą), niedosłuchem (16%) i niedowidzeniem
(13%). Tylko 2% ankietowanych nauczycieli popierających edukację integracyjną (włączającą) jest
przekonanych, że na edukacji włączającej skorzysta każdy uczeń z niepełnosprawnością i to niezależnie
od typu niepełnosprawności.
Z informacji uzyskanych przez NIK w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od dyrektorów 97 szkół
publicznych kształcących m.in. uczniów z niepełnosprawnościami (nieobjętych kontrolą) wynika,
że również w tych szkołach nie zawsze zapewnione zostały odpowiednie warunki do organizowania
kształcenia i wychowania dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Dostęp uczniów z niepełnosprawnościami do kształcenia specjalnego w tych szkołach ograniczał
przede wszystkim:
1) b
 rak w 44 szkołach (45%) odpowiednich warunków lokalowych do organizowania kształcenia
specjalnego (bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów) oraz brak sprzętu specjalistycznego
i pomocy dydaktycznych;
2) b
 rak w 29 szkołach (30%) wsparcia ze strony organów nadzoru pedagogicznego w organizowaniu
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami;
3) n
 iewystarczająca liczba zatrudnionych specjalistów (tylko w 14 szkołach, tj. 14% zatrudniono
dodatkowo specjalistów w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami). [str. 30–31]

2.2 Uwagi i wnioski
Ratyfikowana przez Polskę 6 w dniu 6 września 2012 r. Konwencja o prawach osób
niepełnosprawnych, która – w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej – weszła w życie 25 października
2012 r.7 wskazuje, że podstawą edukacji uczniów z niepełnosprawnościami powinna być edukacja
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Na podstawie ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 882)
Zgodnie z oświadczeniem rządowym z dnia 25 września 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1170).
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integracyjna (włączająca), z której osoby z niepełnosprawnościami będą korzystać na zasadzie
równości z innymi osobami8.
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Minister Edukacji Narodowej powinien w szczególności:
1) m
 onitorować, we współpracy z kuratorami oświaty i organami prowadzącymi szkoły,
zatrudnienie w szkołach kształcących uczniów z niepełnosprawnościami odpowiedniej kadry
nauczycielskiej, wyposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, likwidację
barier architektonicznych oraz zapewnienie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny
przebywania uczniów i nauczycieli w szkole;
2) a nalizować funkcjonowanie i efekty kształcenia specjalnego w różnych formach organizacyjnych
z uwzględnieniem ponoszonych kosztów i postanowień Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych oraz wspierać integracyjny (włączający) system kształcenia specjalnego,
umożliwiający integrację uczniów z niepełnosprawnościami z innymi uczniami na wszystkich
poziomach edukacji;
3) m
 onitorować nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty i dyrektorów szkół oraz
kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli z uwzględnieniem problematyki kształcenia
specjalnego;
4) r ozważyć wyraźne określenie w przepisach prawnych obowiązku dyrektorów szkół publicznych
w zakresie monitorowania losów absolwentów tych szkół.
W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości organy prowadzące szkoły powinny:
1) z apewnić wyposażenie szkół kształcących uczniów z niepełnosprawnościami w niezbędny do ich
edukacji i rehabilitacji sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne;
2) z apewnić bezpieczne i higieniczne warunki w szkołach, w tym terminową realizację zaleceń
nadzoru budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w zakresie
zapewnienia tych warunków oraz spowodować sukcesywne usuwanie barier architektonicznych
w obiektach szkolnych;
3) z apewnić rzetelną weryfikację danych o uczniach zamieszczanych w systemie informacji
oświatowej;
4) r ozważyć możliwość stworzenia na szczeblu organu prowadzącego szkoły systemu monitoringu
edukacji uczniów z niepełnosprawnościami (od okresu przedszkolnego poczynając) oraz losów
absolwentów, celem dostosowania sieci szkół oraz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej
osób z niepełnosprawnościami.
Dyrektorzy szkół powinni:
1) z apewnić przestrzeganie prawa w organizacji kształcenia i wychowania oraz opieki nad
uczniami z niepełnosprawnościami, w tym m.in.: dostosować treść statutów szkół do
wymogów zawartych w ramowych statutach publicznych szkół, przestrzegać ustalonego
czasu trwania zajęć specjalistycznych i liczby uczniów w oddziale integracyjnym, rozpoznawać
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów
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Zgodnie z art. 24 Konwencji Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez
dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewniają włączający system kształcenia (…) Realizując to prawo
Państwa Strony zapewniają że osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego
wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami, w społecznościach, w których
żyją.
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z niepełnosprawnościami, sprawować nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli w szkole,
rzetelnie dokumentować przebieg nauczania oraz zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki
korzystania z obiektów szkolnych;
2) z organizować w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych doradztwo edukacyjno-zawodowe
oraz określać sposób jego realizacji;
3) z apewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniom z niepełnosprawnościami oraz
rzetelnie prowadzić dokumentację postępowania powypadkowego, a ponadto w sposób
udokumentowany omawiać z pracownikami szkoły okoliczności oraz przyczyny wypadków
i ustalać środki zapobiegawcze;
4) z apewnić przy wydatkowaniu środków finansowych przestrzeganie zasad, formy i trybu
określonego w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych9
oraz rzetelnie prowadzić bazę danych systemu informacji oświatowej.
Na potrzebę rozwiązania istotnych problemów związanych z kształceniem specjalnym oraz
usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli NIK wskazali również eksperci (naukowcy
i praktycy) biorący udział w zorganizowanych przez NIK w dniach 19 kwietnia i 15 listopada 2012 r.
panelach ekspertów. Uczestnicy paneli podkreślili m.in., że:
1) kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych to jedno
z najtrudniejszych zadań systemu oświaty, głównie ze względu na potrzebę troski państwa o tych
uczniów, skalę i różnorodność form niepełnosprawności oraz kosztów kształcenia, wychowania
i opieki;
2) szkoły specjalne mają wielkie i niekwestionowane osiągnięcia i zalety, ale współcześnie powinno
się dążyć do tego, żeby jak najwięcej uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych trafiło do szkół ogólnodostępnych (z odpowiednim wsparciem finansowym,
medycznym i dydaktycznym);
3) zasadne jest rozważenie przyjęcia priorytetu, zgodnie z którym w szczególności uczniowie
z lekkimi niepełnosprawnościami powinni być kształceni poza systemem szkół specjalnych;
4) edukacja integracyjna (włączająca) wymaga nowego podejścia do organizacji pracy szkoły,
m.in.: nowych programów nauczania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, nowych metod
współpracy szkół z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami; wielka rola w tym zakresie
przypada sprawnemu i skutecznemu nadzorowi pedagogicznemu;
5) wobec konieczności wspierania edukacji integracyjnej (włączającej) niezbędne jest specjalistyczne
kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej; potrzeby w tym zakresie powinny
być uwzględnione zarówno w programach studiów pedagogicznych, jak i w doskonaleniu
zawodowym nauczycieli zatrudnionych w szkołach ogólnodostępnych;
6) n auczycielom kształcącym uczniów z niepełnosprawnościami potrzebne jest nie tylko
doskonalenie warsztatu pracy, ale również system wsparcia w trudnych sytuacjach
wychowawczych lub zdrowotnych uczniów (nauczyciele nie mogą czuć się bezradni
i osamotnieni);
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7) z asadne jest rozważenie innego niż dotychczas finansowania edukacji integracyjnej (włączającej),
stosowanego z powodzeniem w innych krajach europejskich, poprzez finansowanie
wyszacowanych usług edukacyjnych i terapeutycznych wybranych z przyjętego katalogu;
8) p
 roblemem, nad którym należy się zastanowić, są również losy absolwentów szkół (byłych
uczniów z niepełnosprawnościami) po ukończeniu szkoły i ich wchodzenie w dorosłość.
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W a ż niejsze wyniki kontroli
3.1 Realizacja przez Ministra Edukacji Narodowej polityki oświatowej państwa
w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
3.1.1. Uwzględnianie w polityce oświatowej państwa problematyki kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami
1. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie działania Ministra Edukacji Narodowej
związane z uwzględnianiem w polityce oświatowej państwa problematyki kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami.
W skontrolowanym okresie – w wyniku działań podjętych w Ministerstwie Edukacji
Narodowej – wprowadzone zostały nowe rozwiązania prawne w zakresie kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyjęte nowe rozwiązania
prawne dotyczą m.in: szczegółowych zasad działania poradni psychologiczno-pedagogicznych
i zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami10.
Ponadto w Ministerstwie Edukacji Narodowej przeprowadzono analizę dostępu do podręczników
szkolnych i pomocy dydaktycznych dla dzieci niewidzących i słabowidzących oraz analizę organizacji
indywidualnego nauczania w Polsce oraz wybranych krajach europejskich, a przedstawiciele
Ministerstwa uczestniczyli w pracach Europejskiej Agencji Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi
Potrzebami11.
Minis ter Eduk acji Naro dowej uw zględnił problemat ykę k s z tałcenia uc zniów
z niepełnosprawnościami w ustalanych corocznie, na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 u.s.o.,
podstawowych kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa,
w tym zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego. W latach 2009–2012 problematyka związana
z kształceniem uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
omawiana była w trakcie 11 z 78 posiedzeń Kolegium Ministerstwa.
2. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Edukacji Narodowej zrealizowało
projekt systemowy pn. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Celem tego projektu, realizowanego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia
2011 r., była poprawa jakości kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami.
Budżet projektu, przeznaczony na realizację 17 zadań szczegółowych, ustalono w kwocie
7.420 tys. zł, w tym 4.901, 2 tys. zł na 2010 r. i 2.518,8 tys. zł na 2011 r.
Celami szczegółowymi projektu było m.in.: przygotowanie dyrektorów szkół, nauczycieli i innych
pracowników pedagogicznych oraz pracowników nadzoru pedagogicznego, przedstawicieli jednostek
10 Wydano m.in.: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie: udzielania i organizacji
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),
rozporządzenie 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 integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 ze zm.), rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1489, ze zm.).
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami jest organizacją powstałą w 1996 r. na drodze
porozumienia ministrów krajów członkowskich. Aktualnie zrzesza 28 państw członkowskich: Austrię, Belgię, Cypr, Czechy,
Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Węgry, Islandię, Irlandię, Włochy, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę,
Holandię, Norwegię, Polskę (od 2006 r.), Portugalię, Słowenię, Hiszpanię, Szwecję, Szwajcarię oraz Wielką Brytanię i Słowację.
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samorządu terytorialnego i organów założycielskich szkół i placówek do zapewnienia dzieciom
wsparcia i zindywidualizowanej pomocy i wspieranie ww. pracowników w prawidłowym wdrażaniu
zmian, w szczególności poprzez informowanie, szkolenie oraz dostarczenie materiałów edukacyjnych.
W wyniku realizacji ww. projektu m.in.: przygotowanych zostało 489 liderów zmian w zakresie:
nowych zadań szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
wynikających z regulacji prawnych; nowego modelu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz przygotowania nauczycieli do rozpoznawania zdolności, predyspozycji
i rozpoznawania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; realizacji zadań z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Liderzy
zmian przeprowadzili m.in.: spotkania szkoleniowo-informacyjne dla około 50 tys. nauczycieli
oraz dyrektorów szkół i placówek na terenie całej Polski w celu podniesienia wiedzy i umiejętności
w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; spotkania szkoleniowoinformacyjne dla: kadry sprawującej nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami (190 osób),
przedstawicieli organów prowadzących szkoły i organów założycielskich (1.182 osób), pracowników
poradni psychologiczno-pedagogicznych (1.092 osób) oraz przedstawicieli uczelni posiadających
wydziały pedagogiczne (89 osób).
W wyniku realizacji projektu opracowano siedem publikacji specjalistycznych, kierowanych do
kadry zarządzającej oświatą, nauczycieli i rodziców, tj.:
1) M
 ateriały szkoleniowe cz. 1 (41.200 egz.) – zawierające opis regulacji prawnych związanych
z organizacją i udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunkami kształcenia
specjalnego, a także problematykę specyficznych trudności w uczeniu się;
2) M
 ateriały szkoleniowe cz. 2 (41.200 egz.) – zawierające model pracy z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole
ponadgimnazjalnej, w tym współpracę uczeń – nauczyciel;
3) M
 ateriały dla nauczycieli (168.000 egz.);
4) J ak organizować edukację uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przewodnik dla nauczycieli
(168.000 egz.);
5) S pecjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki
(53.000 egz.);
6) S pecjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców
grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach
i placówkach (40.000 egz.);
7) M
 oje dziecko w przedszkolu i szkole – poradnik dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych (40.000 egz.).
Przeprowadzono również program pilotażowy w 103 szkołach, konferencje podsumowujące
spotkania konsultacyjno-informacyjne prowadzone przez liderów zmian oraz konferencje
podsumowujące projekt, pokazujące przykłady dobrych praktyk zaprezentowane przez szkoły biorące
udział w pilotażu. Z przeprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej badań ankietowych
wśród 1.938 nauczycieli uczestniczących w programie pilotażowym wynikało m.in., że:
1) n
 owa formuła udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej miała pozytywny wpływ
na ofertę szkoły dotyczącą pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (72%

15

wa ż niejsze wyniki kontroli

odpowiedzi twierdzących). Zaledwie 9% nauczycieli uznało, że nowa formuła nie miała
pozytywnego wpływu, a kolejne 19% nie miało zdania na ten temat;
2) w
 śród uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nauczyciele wskazywali m.in. na: konieczność organizacji wielu spotkań i związane z tym trudności
organizacyjne; zbyt liczne oddziały klasowe w dużych szkołach; potrzebę zwiększenia liczby
godzin na dodatkowe zajęcia; zbyt małą liczbę specjalistów w szkołach, szczególnie psychologów;
trudności związane z przygotowaniem wymaganej dokumentacji; niewystarczającą współpracę
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; konieczność doskonalenia wiedzy przez nauczycieli
w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz potrzebę doposażenia
i wzmocnienia kadrowego szkół.
Ankietą objęto również 1.576 rodziców. Wśród uwag i spostrzeżeń dotyczących organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej rodzice wskazali jako pozytywy: wprowadzenie nowej indywidualnej
ścieżki terapeutycznej w pracy z dzieckiem, możliwość udziału w zespole, wysokie kompetencje
nauczycieli, bardziej efektywną organizację pomocy i opieki dla dziecka, dobrą współpracę ze szkołą.
Jednocześnie podali, że nie zawsze realizowane są zalecenia zawarte zarówno w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3. W Ministerstwie Edukacji Narodowej podejmowane są działania wspierające na rzecz zapewnienia
osobom z niepełnosprawnościami szerszego niż dotychczas korzystania z integracyjnego
(włączającego) nauczania obowiązkowego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym
i ponadgimnazjalnym.
Zgodnie z art. 24 ust. 2 lit. b ww. Konwencji osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego,
bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim,
na zasadzie równości z innymi osobami w społecznościach, w których żyją. Należy wskazać, że u.s.o.
nie zawiera wyraźnego ukierunkowania na określoną formę kształcenia specjalnego (zgodnie z art. 71b
ust. 1 u.s.o. kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych,
szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i specjalnych ośrodkach).
4. Ministerstwo Edukacji Narodowej uwzględniło problematykę kształcenia specjalnego w planach
kontroli zewnętrznych (w 2009 r. zaplanowano i przeprowadzono pięć kontroli, a w 2012 r. – cztery).
W wyniku tych kontroli sformułowane zostały wystąpienia zawierające uwagi i zalecenia pokontrolne.
I tak:
1) w
 2009 r. przeprowadzono kontrolę we wszystkich typach szkół i placówek pn. Sprawowanie
nadzoru pedagogicznego w zakresie jakości kształcenia specjalnego oraz kontrolę w kuratoriach
oświaty w Rzeszowie, Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim pn. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego
dotyczącego funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie orzecznictwa,
w tym prawidłowości powoływania zespołów orzekających.
W wyniku tych kontroli zalecono kuratorom oświaty: prowadzenie analizy danych, dotyczących
liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zapewnienie przez
szkoły standardów kształcenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; wzmocnienie nadzoru
pedagogicznego nad przestrzeganiem przez szkoły obowiązku opracowywania indywidualnych
programów edukacyjnych i systematycznego dokonywania specjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania każdego ucznia z niepełnosprawnościami oraz wzmocnienie nadzoru nad
zapewnieniem zgodności zapisów statutów wszystkich szkół, w tym niepublicznych, zgodnie
z obowiązującym prawem oświatowym.
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W przypadku kontroli dotyczącej sprawowania nadzoru pedagogicznego w zakresie
funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych odnośnie orzecznictwa, w tym
prawidłowości powoływania zespołów orzekających, nie stwierdzono nieprawidłowości.
2) w
 2012 r. przeprowadzono kontrole dotyczące: prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację
zadania pn. Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów
niewidomych (dwie kontrole) oraz pn. Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism
przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w druku powiększonym.
W wystąpieniach pokontrolnych, dotyczących realizacji zadania pn. Dofinansowanie wydruku
podręczników szkolnych …, skierowanych do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
zalecono: przestrzeganie terminów przekazywania sprawozdań z realizacji zadań; ustalanie
wartości zamówień z należytą starannością oraz umieszczanie w dokumentach daty odbioru
zamówień. Do Prezesa Zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach wnioskowano
o zwrócenie większej uwagi na poprawność prowadzonej dokumentacji.
Ponadto w latach szkolnych 2009/2010–2011/12 Ministerstwo Edukacji Narodowej zleciło kuratorom
oświaty przeprowadzenie łącznie 881 kontroli w zakresie kształcenia specjalnego.
3.1.2. Finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami ze środków publicznych
1. Środki przeznaczone na finansowanie kształcenia specjalnego przekazywane były corocznie
organom prowadzącym szkoły w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
W latach 2010, 2011 i 2012 algorytm wyliczania części oświatowej subwencji ogólnej, ustalany
corocznie na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wydanego na podstawie art. 28
ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego12, określał
wielkość subwencji oświatowej odpowiednio na: 35.009,9 mln zł, 36.924,8 mln zł i 39.161,1 mln zł.
W kwotach tych uwzględnione zostały odrębne wagi dla zadań oświatowych, obejmujące m.in.
zwiększenia z tytułu kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, odpowiednio: w 2010 r. –
3.557,1 mln zł (tj. 10,2%), w 2011 r. – 3.808,3 mln zł (tj. 10,3%) i w 2012 r. – 4.112,3 mln zł (tj. 10,5%).
Wagi te, w stosunku do standardu oświatowego na jednego ucznia (waga 1), wynosiły
od 1,4 w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim do 9,513 w przypadku
uczniów z upośledzeniem w stopniu głębokim, realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach
podstawowych i gimnazjach oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z zespołem
Aspergera.
Z wyjaśnień uzyskanych przez NIK w Ministerstwie Edukacji Narodowej wynika, że zmiana przepisów
prawnych, w wyniku której środki finansowe uwzględniane w części oświatowej subwencji ogólnej
na potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami przekazywane byłyby bezpośrednio na finansowanie
tej grupy uczniów, wymagająca wyłączenia ich z tej subwencji i przekazania bezpośrednio do szkół
w formie dotacji celowych, nie jest rozważana.

12 Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.
13 Standard oświatowy na jednego ucznia (waga 1) wynosił: w 2010 r. – 4.364, 39 zł, w 2011 r. – 4.699,97 zł i 2012 r. – 4.955,81 zł.
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2. Na finansowanie wydatków związanych z tworzeniem warunków prawnych i organizacyjnych,
dotyczących kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, w tym na zapewnienie podręczników
szkolnych uczniom niewidomym i słabowidzącym, Ministerstwo Edukacji Narodowej wykorzystało
środki finansowe (w ramach części 30 – Oświata i wychowanie oraz w ramach środków europejskich)
w wysokości: w 2010 r. – 9.503 tys. zł, w tym 4.150 tys. zł z budżetu państwa (43,6%) i 5.353 tys. zł
ze środków europejskich (56,3%), a w 2011 r. – 6.528 tys. zł, w tym 4.885 tys. zł z budżetu państwa
(74,8%) i 1.643 zł ze środków europejskich (25,2%).
Środki te zostały ujęte w budżecie państwa w układzie zadaniowym w ramach funkcji 3. Edukacja,
wychowanie i opieka oraz poszczególnych podzadań, tj.: w 2010 r. podzadania 3.2.1. Dostępność
kształcenia, w 2011 r. podzadania 3.1.7. Wspieranie dostępu do podręczników i podzadania 3.1.5.
Wspieranie uczniów zdolnych oraz dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
w 2012 r. podzadania 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe, ustawiczne i 3.1.5. Wspieranie dzieci
i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych.
3. Obowiązujący od 2009 r. system zapewniania uczniom niewidomym i słabowidzącym dostępu do
podręczników szkolnych polega na zlecaniu i finansowaniu ze środków budżetowych Ministerstwa
Edukacji Narodowej dostosowania, wskazanych przez szkoły i placówki tytułów podręczników
i książek pomocniczych do potrzeb tych uczniów.
Wersje elektroniczne podręczników szkolnych wykonanych w systemie Braille’a zamieszczane są
na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie w przygotowanym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej systemie informatycznym, umożliwiającym dyrektorom szkół ich wydruk. W miarę
posiadanych środków podręczniki te są również drukowane na zlecenie Ministerstwa i przekazywane
do szkół i placówek. Z danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie wynika, że do końca 2010 r. – przy
współpracy z Uniwersytetem Warszawskim – dostosowano 91 tytułów podręczników, a z Katolickim
Uniwersytetem Lubelskim – 105 tytułów podręczników (w 2011 r. odpowiednio 84 i 80 tytułów
podręczników). W systemie informatycznym umożliwiającym pobieranie i drukowanie w całości lub
części podręczników w systemie Braille’a zamieszczonych zostało 171 tytułów podręczników.
Szkoły i placówki otrzymują, zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Edukacji Narodowej
zapotrzebowaniem, podręczniki wykonane w druku powiększonym przeznaczone dla uczniów
słabowidzących. Do 2009 r. Ministerstwo dofinansowywało również zakup podręczników
opracowanych specjalnie dla uczniów niesłyszących oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim. Podręczniki te nadal są dostępne dla szkół i placówek, do których uczęszczają uczniowie
niesłyszący i z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

3.2 Gospodarowanie środkami publicznymi oraz wykonywanie zadań przez organy
prowadzące szkoły w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
3.2.1. Gospodarowanie środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie kształcenia
uczniów z niepełnosprawnościami
1. Skontrolowane organy prowadzące szkoły prowadziły następujące rodzaje szkół publicznych
kształcących uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
1) w
 roku szkolnym 2010/2011 – 144 szkoły ogólnodostępne (17.941 uczniów z niepełnosprawnościami),
w tym: 9 szkół z oddziałami specjalnymi (99 uczniów z niepełnosprawnościami), 124 szkoły
z oddziałami integracyjnymi (3.279 uczniów z niepełnosprawnościami) i 11 szkół integracyjnych
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(1.607 uczniów z niepełnosprawnościami) oraz 163 szkoły specjalne (8.703 uczniów), a także
33 SOSW (3.803 uczniów);
2) w
 roku szkolnym 2011/2012 – 150 szkół ogólnodostępnych (17.417 uczniów z niepełnosprawnościami),
w tym: 10 szkół z oddziałami specjalnymi (97 uczniów z niepełnosprawnościami), 129 szkół
z oddziałami integracyjnymi (3.067 uczniów z niepełnosprawnościami) i 11 szkół integracyjnych
(1.630 uczniów z niepełnosprawnościami) oraz 168 szkół specjalnych (8.584 uczniów), a także
35 SOSW (4.039 uczniów).
W skontrolowanych organach prowadzących szkoły w roku szkolnym 2011/2012 w porównaniu
z rokiem szkolnym 2010/2011, w zakresie form kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, stwierdzono następujące zmiany:
1) z większyła się liczba szkół ogólnodostępnych (o sześć, tj. o 4%), w tym szkół z oddziałami
specjalnymi (o jedną, tj. o 10%) oraz szkół z oddziałami integracyjnymi (o pięć, tj. o 4%), a także
szkół specjalnych (o pięć, tj. o 3%) i SOSW (o dwa, tj. o 6%);
2) z mniejszyła się liczba uczniów z niepełnosprawnościami pobierających naukę w szkołach
ogólnodostępnych (o 542 uczniów, tj. 3%), w tym: w szkołach z oddziałami specjalnymi (o dwóch
uczniów, tj. 2%), w szkołach z oddziałami integracyjnymi (o 212 uczniów, tj. 6,5%) oraz w szkołach
specjalnych (o 119 uczniów, tj. 1,4%); w szkołach integracyjnych liczba uczniów zwiększyła się
o 23 osoby (tj. o 1,4%), a w SOSW – o 236 osób (tj. 6%).
Warunki kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w szkołach prowadzonych przez skontrolowane organy prowadzące poprawiły się. Zwiększono liczbę
szkół ogólnodostępnych integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi (o 4%) oraz szkół specjalnych
(o 3,5%), przy spadku liczby uczniów wszystkich typów szkół z 35.432 do 34.834, tj. o 1,7%.
Liczbę poszczególnych typów szkół prowadzonych przez skontrolowane organy prowadzące
szkoły oraz liczbę uczniów z niepełnosprawnościami kształcących się w tych szkołach w latach
szkolnych 2010/2011 i 2011/2012 przedstawia poniższa tabela nr 1.
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Tabela nr 1
Liczba szkół ogólnodostepnych
2010–2011/2011–2012
Lp.

Urząd Miasta

8

SOSW*

Liczba szkół
specjalnych
2010–2010/
2011–2012

Liczba
uczniów
w szkołach
specjalnych**
bez SOSW
2010–2011/
2011–2012
863/870

liczba uczniów w szkołach 2010–2011/2011–2012

z oddziałami z oddziałami
z oddziałami z oddziałami
integracyjnych
integracyjnych
specjalnymi integracyjnymi
specjalnymi integracyjnymi

1.

BIAŁYSTOK

2/4

16/15

2/2

23/33

409/412

425/409

1/76/1/74

15/15

2.

SUWAŁKI

0/0

20/4

0/0

0/0

82/100

0/0

2/168/2/158

0/0

0/0

3.

TORUŃ

0/0

10/10

0/0

0/0

873/864

0/0

0/0

5/5

313/295

4.

BYDGOSZCZ

2/2

10/10

4/4

17/13

252/272

257/270

0/2/207

12/12

869/833

5.

CZĘSTOCHOWA

1/1

8/8

0/0

10/18

137/125

0/0

2/174/2/164

5/5

541/544

6.

CHORZÓW

0/0

2/2

1/1

0/0

336/68

68/78

0/0

2/2

325/312

7.

KIELCE

1/1

2/2

1/1

7/6

198/246

659/672

4/407/4/402

14/14

707/660

8.

Starostwo
powiatowe
BUSKO–ZDRÓJ

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/279/2/290

14/15

409/373

9.

LUBLIN

2/2

9/9

0/0

39/27

199/212

0/0

5/366/5/324

16/16

911/885

10.

ŁÓDŹ

0/0

12/12

2/2

0/0

304/289

91/92

6/659/6/653

10/10

1151/1054

11.

Starostwo
powiatowe
ZGIERZ

0/0

1/25

0/0

0/0

57/56

0/0

2/164/2/164

11/11

309/298

12.

OLSZTYN

0/0

1/1

0/0

0/0

197/210

0/0

2/336/2/314

17/17

b/d

13.

POZNAŃ

0/0

18/18

0/0

0/0

b/d

b/d

2/313/2/288

32/32

1759/1672

14.

KALISZ

0/0

3/2

0/0

0/0

15/7

0/0

2/186/2/220

9/10

476/448

15.

RADOM

1/0

12/11

1/1

3/0

220/206

107/109

1/193/1/217

0/3

0/270

16

Starostwo
powiatowe
w OTWOCKU

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

2/482/2/564

1/1

70/70

9/10

124/129

11/11

99/97

3279/3067

1607/1630

33/3803/35/4039

163/168

8703/8584

RAZEM

* Liczba SOSW/liczba uczniów pobierających naukę w szkołach zorganizowanych w tych placówkach
** Liczba uczniów bez uczniów pobierających naukę w szkołach zorganizowanych w SOSW
Źródło: opracowanie NIK na podstawie wyników kontroli w organach prowadzących szkoły

2. Wydatki na finansowanie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach
edukacyjnych ponoszone były przez organy prowadzące szkoły w ramach działu 801 – Oświata
i wychowanie14 oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza15.
W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębniane były tylko wydatki na funkcjonowanie
szkół specjalnych i SOSW. Wydatki na działalność pozostałych form kształcenia tych uczniów w szkołach
ogólnodostępnych nie są w rachunkowości organów prowadzących szkoły wyodrębniane.
3. W przypadku 10 skontrolowanych organów prowadzących szkoły 16 (62,5%) stwierdzono
sfinansowanie realizacji zadań w zakresie kształcenia specjalnego w kwotach wyższych niż wysokość
otrzymanych subwencji (od 10% przez Miasto Toruń do 28% przez Miasto Poznań).
Trzy skontrolowane organy prowadzące szkoły (19%) nie wykorzystały w 100% przyznanych im
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej środków na finansowanie zadań w zakresie kształcenia
14 Wydatki w dziale 801 obejmowały finansowanie: szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102), gimnazjów specjalnych
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(rozdział 80111), liceów ogólnokształcących specjalnych (rozdział 80121), liceów profilowanych specjalnych (rozdział 80124)
oraz szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134).
15 Wydatki w dziale 854 obejmowały m.in. finansowanie: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdział 85403)
oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (rozdział 85419).
16 Dotyczyło to Miast: Białystok, Bydgoszcz, Chorzów, Częstochowa, Kielce, Lublin, Poznań, Radom, Toruń oraz Powiatu
Zgierskiego.
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uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Część tych środków
wykorzystana została na realizację innych zadań oświatowych związanych głównie z prowadzeniem
szkół ogólnodostępnych. I tak:
yy Miasto Łódź – w 2011 r. otrzymało w ramach części oświatowej subwencji ogólnej 271.820,7 tys. zł na realizację
zadań związanych z organizowaniem kształcenia specjalnego. Faktyczne wykonanie wyniosło 212.814,2 tys. zł,
tj. (78%). Pozostałą kwotę 59.006,5 tys. zł Miasto wykorzystało na realizację innych zadań oświatowych;
yy Miasto Kalisz – w 2011 r. z części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na realizację zadań z zakresu
kształcenia specjalnego w kwocie 14.571,3 tys. zł wykorzystało 12.426.3 tys. zł (85,3%). Pozostałe środki w kwocie
2.145 tys. zł Miasto przeznaczyło na realizację innych zadań oświatowych;
yy Powiat Otwocki – w 2011 r. z części oświatowej subwencji ogólnej przypadającej na realizację zadań z zakresu
kształcenia specjalnego w kwocie 20.057 tys. zł wykorzystał 17.951,9 tys. zł (89,5%). Pozostałe środki w kwocie
1.712,3 tys. zł przeznaczył na realizację innych zadań oświatowych.

4. W siedmiu organach prowadzących szkoły (44%) stwierdzono brak skutecznego nadzoru
nad wprowadzaniem przez szkoły danych do systemu informacji oświatowej o liczbie uczniów
z niepełnosprawnościami, co skutkowało m.in. błędami w naliczeniu należnej części oświatowej
subwencji ogólnej.
Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na: nierzetelnej weryfikacji danych zawartych
w wykazie prowadzonych szkół i placówek otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz
informacji zawartych w przekazywanych przez szkoły bazach danych oświatowych o liczbie uczniów
posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności, rodzaju i stopniu tej niepełnosprawności,
które następnie wprowadzano do systemu informacji oświatowej, a także na błędnym przypisaniu
prowadzenia szkół do zadań gminy zamiast do zadań powiatu. Najwyższa Izba Kontroli poinformowała
Ministra Edukacji Narodowej o stwierdzonych nieprawidłowościach w ww. zakresie.
Na przykład:
yy Miasto Poznań – nierzetelnie zweryfikowało dane wg stanu na dzień 30 września 2010 r. zawarte w wykazie szkół
i placówek prowadzonych przez Miasto Poznań, przekazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spośród
czterech zgłoszonych przez dyrektorów szkół korekt danych o liczbie uczniów tylko w dwóch przypadkach
dokonano stosownych zmian, co skutkowało naliczeniem na 2011 r. nienależnej części oświatowej subwencji
ogólnej dla powiatu w kwocie 1.235,90 zł. Ponadto nie powierzono żadnemu z pracowników Wydziału Oświaty
odpowiedzialności za analizę i weryfikację danych zamieszczanych w SIO dotyczących szkół i placówek specjalnych,
szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, dla których Miasto Poznań jest organem
prowadzącym oraz odpowiedzialności za analizę i weryfikację materiałów przekazywanych przez MEN dotyczących
naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Miasta Poznania;
yy Miasto Chorzów – w 2010 r. nierzetelnie weryfikowało informacje zawarte w przekazywanych przez szkoły bazach
danych oświatowych o liczbie uczniów posiadających aktualne orzeczenia o niepełnosprawności oraz rodzaju
i stopniu tej niepełnosprawności, które następnie wprowadzano do systemu informacji oświatowej. W toku
weryfikacji nie skorygowano nieprawidłowego ujęcia przez szkoły sześciu uczniów (na 471 wskazanych w bazie
danych), którzy na dzień 30 września 2010 r. nie posiadali wymaganych orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznych o potrzebie kształcenia specjalnego. W wyniku powyższego kwota uzupełniająca subwencji
przypadająca w 2011 r. na tych uczniów wyniosła ogółem 57.679,00 zł. Nie zapewniono również poprawności danych
o liczbie uczniów posiadających na dzień 30 września 2010 r. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania.
Spośród 15 uczniów z niepełnosprawnościami wykazanych w SIO dwóch wspomnianych orzeczeń nie posiadało;
yy Miasto Kielce – w roku szkolnym 2009/2010 błędnie przypisało prowadzenie III Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi i XI Liceum Ogólnokształcącego do zadań gminy zamiast do zadań powiatu. W wyniku
powyższego część oświatowa subwencji ogólnej naliczona dla tych szkół została zawyżona o kwotę 181.280,83 zł.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego, w przypadku otrzymania przez organ prowadzący części oświatowej
subwencji ogólnej w kwocie wyższej od należnej minister właściwy do spraw finansów publicznych,
w drodze decyzji, zmniejsza o odpowiednią kwotę część oświatową subwencji ogólnej w zakresie
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subwencji na dany rok budżetowy oraz potrąca z kolejnej raty nienależnie otrzymaną kwotę
wynikającą ze zmniejszenia tej części subwencji. Jeżeli nienależnie otrzymana kwota jest wyższa
od jednej raty – wstrzymuje przekazywanie rat, bądź gdy nienależnie otrzymana kwota jest wyższa
od kwoty pozostałej do przekazania do końca roku budżetowego – wstrzymuje przekazywanie rat
i zobowiązuje do zwrotu pozostałej części nienależnie pobranej kwoty części subwencji.
3.2.2. Realizacja zadań przez organy prowadzące szkoły w zakresie tworzenia warunków
do działalności szkół kształcących uczniów z niepełnosprawnościami
1. W pięciu organach prowadzących szkoły (31%)17 zadanie polegające na zapewnieniu bezpłatnego
dowozu i opieki oraz zwrotu kosztów przejazdu uczniów z niepełnosprawnościami oraz ich
opiekunów, w przypadkach, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni,
organy prowadzące realizowały z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych
(art. 17 ust. 3 i 3a u.s.o.).
Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na: niezawieraniu umów z przewoźnikami realizującymi
bezpłatny dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do szkół, które powinny określać zasady opieki
i zwrotu kosztów przejazdu; nieuregulowaniu kwestii dotyczącej zapewnienia opieki nad uczniami
w czasie przejazdów; niezwracaniu kosztów przejazdu do szkoły zarówno uczniom, jak i rodzicom
lub ich opiekunom prawnym.
Na przykład:
yy Miasto Łódź – nie zawarło stosownych umów z przewoźnikami (MPK i Radio Taxi) realizującymi bezpłatny dowóz
uczniów z niepełnosprawnościami do szkół, w tym m.in. nie uregulowano kwestii dotyczącej zapewnienia opieki
nad tą grupą uczniów w czasie przejazdów, a ponadto nie zwracano kosztów przejazdu do szkoły zarówno uczniom,
jak i ich opiekunom (wszystkie wnioski o refundacje tych kosztów zostały załatwione odmownie);
yy Miasto Bydgoszcz – nie zapewniło uczniom z niepełnosprawnościami opieki podczas bezpłatnego transportu
środkami komunikacji publicznej oraz ograniczyło uprawnienia rodziców lub opiekunów tych uczniów do zwrotu
kosztów przejazdów, wynikające z art. 17 ust. 3a u.s.o. Na ponad 1.700 uczniów z niepełnosprawnościami jedynie
dla 21 uczniów w 2010 r. i 25 uczniów w 2011 r. zapewniono transport od domu do szkoły przez wynajętego
przewoźnika. Zaledwie w jednym przypadku opiekun uzyskał zwrot kosztów dojazdu do szkoły. Wydział Edukacji
UM nie posiadał szczegółowego rozeznania dotyczącego liczby uczniów z niepełnosprawnościami uprawnionych
do faktycznego korzystania z bezpłatnego transportu i opieki;
yy Poniesione przez Miasto Toruń koszty bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji MZK (bezpłatnych biletów
MZK) dla uczniów z niepełnosprawnościami i ich rodziców (prawnych opiekunów) w latach szkolnych 2009/2010,
2010/2011 i 2011/2012 (do 31 maja) wyniosły 1.083,9 tys. zł. Zakupu wspomnianych biletów Miasto dokonało
z pominięciem wymogów określonych w art. 17 ust. 3a pkt 3 u.s.o, gdyż nie zawarto stosownych umów z rodzicami
lub opiekunami określających zasady opieki i zwrotu kosztów przejazdu.

2. W dziewięciu organach prowadzących szkoły (56%) stwierdzono niezadawalający nadzór nad
przestrzeganiem przez szkoły obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
w szkołach18. Ustalono, że organy prowadzące szkoły nie zapewniły szkołom środków w wysokości
umożliwiającej terminową realizację zaleceń właściwych organów inspekcji i kontroli.
Na przykład:
yy Miasto Chorzów – nie egzekwowało od dyrektorów szkół obowiązku przekazywania organowi prowadzącemu
kopii protokołów z przeprowadzonych w szkołach kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym warunków nauki. Spośród 129 protokołów dotyczących kontroli
przeprowadzonych w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 przez dyrektorów 28 szkół, w których
17 Dotyczyło to Miasta: Łódź, Bydgoszcz, Białystok, Częstochowa, Toruń.
18 Wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
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kształcili się uczniowie z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, do Urzędu przekazano
tylko 50, tj. 39%. Pozostałe protokoły szkoły dostarczyły do Urzędu w maju 2012 r., tj. w toku kontroli NIK, w tym
osiem szkół, tj. 28,6% spośród 28 ww., dostarczyło protokoły za okres ostatnich trzech lat;
yy Miasto Kielce – nie dokonywało kontroli dotyczących przeglądu warunków bezpieczeństwa w szkołach i ośrodkach
specjalnych w latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, opierając się na informacjach otrzymanych od dyrektorów
szkół o braku nieprawidłowości w tym zakresie. Kontroli tych nie przeprowadzano pomimo napływających do
Urzędu ze szkół wniosków o zwiększenie planów finansowych placówek w celu dokonania remontów, konieczność
których wynikała m.in. z zaleceń organów nadzoru budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej
Inspekcji Sanitarnej;
yy Miasto Poznań w sposób nie w pełni skuteczny sprawowało nadzór nad realizacją przez dyrektorów szkół
i placówek obowiązku corocznego dokonywania kontroli sprawowania nadzoru związanego z zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki oraz przekazywania ustaleń z tych kontroli do organu prowadzącego. Ponadto
Miasto nie przekazywało szkołom/placówkom, w tym w stosunku do których wydana została np. decyzja
Państwowego Inspektora Sanitarnego środków, w wysokości umożliwiającej terminowe doprowadzenie
do właściwego stanu sanitarno-higienicznego obiektów szkolnych.

W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do prezydentów i burmistrzów miast oraz
starostów, Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała o:
1) p
 odjęcie działań mających na celu dostosowanie budynków szkolnych do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnościami, w tym wyegzekwowanie od dyrektorów szkół obowiązku
zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wokół szkoły w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie wtargnięcie uczniów na jezdnię;
2) z apewnienie terminowej realizacji przez szkoły zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej
w zakresie doprowadzenia do właściwego stanu technicznego obiektów szkolnych;
3) e
 gzekwowanie od dyrektorów szkół bieżącego przedkładania organowi prowadzącemu
protokołów z przeprowadzonych kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów szkoły;
4) o
 kreślenie w statutach szkół zasad rekrutacji uczniów z niepełnosprawnościami oraz liczby
uczniów w poszczególnych oddziałach szkolnych;
5) z apewnienie rzetelnej weryfikacji danych wprowadzanych do systemu informacji oświatowej
przez szkoły kształcące uczniów z niepełnosprawnościami;
6) z apewnienie takiego sposobu planowania i wykonania budżetu na zadania oświatowe
w zakresie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, by zapewniał on tej grupie osób
odpowiednie warunki do nauki;
7) r zetelne realizowanie obowiązku organów prowadzących szkoły dokonywania zwrotu
kosztów dowozu do szkół uczniów z niepełnosprawnościami na warunkach określonych
w obowiązujących przepisach.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne prezydenci i burmistrzowie miast oraz starostowie
poinformowali Najwyższą Izbę Kontroli o podjęciu działań mających na celu:
1) z większenie nadzoru nad szkołami i placówkami kształcącymi uczniów z niepełnosprawnościami
(m.in. zobowiązano dyrektorów szkół do monitorowania zmian zachodzących w przepisach
oświatowych oraz dokonywania odpowiednich zmian w organizacji pracy szkoły);
2) t worzenie odpowiednich warunków do nauki i przebywania uczniów w szkole, w tym
likwidowanie barier architektonicznych oraz tworzenie warunków bezpieczeństwa w tych
placówkach;

23

wa ż niejsze wyniki kontroli

3) w
 yeliminowanie zjawiska nierzetelnego wprowadzania do systemu informacji oświatowej
przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych danych o liczbie uczniów z poszczególnymi
rodzajami niepełnosprawności;
4) d
 ostosowanie zasad bezpłatnego dowozu do szkół uczniów z niepełnosprawnościami
do obowiązujących w tym zakresie przepisów ustawy o systemie oświaty.

3.3 Organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach publicznych
3.3.1. Realizacja zadań dydaktycznych i wychowawczych dotyczących kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami
1. W latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 do skontrolowanych 40 szkół publicznych
uczęszczało łącznie odpowiednio: 3.875, 3.809 i 3.799 uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych, w tym:
1) d
 o szkół ogólnodostępnych w ww. latach szkolnych odpowiednio: 1.360, 1.355 i 1.366, tj.: 35,1%,
35,6% i 35,9%, z tego:
a) d
 o szkół integracyjnych: 799, 808 i 796, tj.: 20,6%, 21,2% i 20,9%;
b) do szkół z oddziałami integracyjnymi: 561, 547 i 570, tj.: 14,5%, 14,4% i 15%,
2) d
 o szkół specjalnych: 910, 869 i 888, tj.: 23,5%, 22,8% i 23,4% oraz szkół specjalnych działających
w ramach SOSW: 1.605, 1.585 i 1.545, tj. 41,4%, 41,6% i 40,6%.
Liczbę uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w poszczególnych skontrolowanych szkołach przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej Informacji.
W skontrolowanych szkołach specjalnych przyjęto do szkół 44 uczniów z niepełnosprawnościami
(około 1,3% uczniów kształcących się corocznie w tych szkołach) bez ważnego orzeczenia publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych19 w chwili podejmowania,
na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, nauki w szkole specjalnej lub w oddziale specjalnym
uczeń powinien posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół
orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 16 w Białymstoku w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 bez ważnej
diagnozy psychologiczno–pedagogicznej i medycznej przyjęto na kolejny etap kształcenia odpowiednio: pięciu,
dziewięciu i ośmiu uczniów. Z wyjaśnień dyrektora Zespołu wynikało, że troską dyrekcji było, aby uczniowie ci nie
pozostali poza systemem kształcenia, a rodziców tych uczniów zobowiązano do uaktualnienia wspomnianych
badań;
yy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 w Kaliszu co piąty nowo przyjęty uczeń nie posiadał
aktualnej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej. Powyższy stan wynikał z niedopilnowania przez rodziców
terminów złożenia wniosków oraz późnym wyznaczeniem przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną
terminów badania bądź zwołania przez nią zespołu orzekającego.

Najdłuższy okres oczekiwania na przyjęcie dziecka do szkoły w czasie trwania roku szkolnego
wynosił 14 dni w SOSW dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku i 28 dni w SOSW nr 2
w Kaliszu. W okresach wakacyjnych w dziewięciu przypadkach oczekiwanie na przyjęcie do szkoły
trwało od dwóch do trzech miesięcy.
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Na przykład:
yy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Słabo Słyszących i Niesłyczących w Kielcach stwierdzono
dziewięć przypadków uczniów oczekujących na umieszczenie w Ośrodku od 2 do 3 miesięcy;
yy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie uczniowie oczekiwali
na umieszczenie w Ośrodku od trzech do 53 dni kalendarzowych, od momentu złożenia wniosku przez rodziców
lub opiekunów do wydania decyzji prezydenta miasta.

2. NIK pozytywnie ocenia zorganizowanie w 32 szkołach (80%) nauczania indywidualnego.
Nauczanie to we wszystkich przypadkach zorganizowane zostało w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę i w wymiarze zgodnym z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych.
Wszystkim uczniom objętym nauczaniem indywidualnym dyrektorzy szkół zapewnili wykonanie,
określonych w orzeczeniach publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie
indywidualnego nauczania, zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych oraz
form pomocy, w tym odpowiedni zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
W 34 skontrolowanych szkołach różnych typów (85%) zorganizowano zajęcia specjalistyczne:
korekcyjno-kompensacyjne (organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się), logopedyczne (organizowane dla uczniów
z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę),
socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym (organizuje się je dla uczniów z dysfunkcjami
i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne). Rodzaj i organizacja tych zajęć odpowiadała
zaleceniom zawartym w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie prowadzono zajęcia w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniach
o potrzebie kształcenia specjalnego, np. rewalidację indywidualną, co obejmowało; gimnastykę korekcyjną,
logopedię, hipoterapię, integrację sensoryczną, muzykoterapię;
yy w SOSW nr 1 w Suwałkach w roku szkolnym 2011/2012 badanie 36 (30%) z 119 uczniów wykazało m.in. że we
wszystkich przypadkach realizowano zajęcia specjalistyczne (np. terapia mowy, terapia ruchowa, usprawnianie
małej motoryki, usprawnianie funkcji analizatorów) zalecone uczniom w orzeczeniach poradni psychologicznopedagogicznych.

Pozytywna ocena dotyczy również organizacji przez szkoły specjalne i ogólnodostepne
integracyjne oraz z oddziałami integracyjnymi licznych form i rodzajów zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia
takie zorganizowano w każdej ze skontrolowanych szkół.
Na przykład:
yy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie zorganizowano zajęcia:
sportowe, turystyczno-krajoznawcze, ekologiczne, kulinarne, językowe, informatyczne, plastyczne, wokalnomuzyczne i przygotowujące do egzaminu zawodowego;
yy w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łodzi każdego roku szkolnego funkcjonowało od
dziewięciu do 50 różnych form zajęć pozalekcyjnych, w których brało udział średnio po 90 uczniów z orzeczeniami
o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. W realizacji planów i programów nauczania, przewidzianych dla poszczególnych form kształcenia
oraz organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami, stwierdzono
nieprawidłowości, dotyczące:
1) n
 iezachowania wymaganej przepisami prawnymi liczby uczniów w oddziale integracyjnym;
2) b
 raku rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
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3) n
 ieprawidłowej organizacji udzielania uczniom z niepełnosprawnościami pomocy psychologicznopedagogicznej;
4) n
 ieprawidłowego opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
5) z aniechania organizowania zajęć specjalistycznych;
6) n
 ieprawidłowego sprawowania nadzoru pedagogicznego,
7) n
 ierzetelnego dokumentowania przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczej
i opiekuńczej;
8) n
 iedostosowania treści statutów szkół do obowiązujących przepisów prawnych.
3.1. W pięciu szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi (28% skontrolowanych
szkół tego typu) nie przestrzegano wymaganej przepisami prawnymi 20 ogólnej liczby uczniów
w oddziale integracyjnym, w tym dopuszczalnej liczby uczniów z niepełnosprawnościami w tych
oddziałach. Przekraczanie ogólnej liczby uczniów w oddziałach integracyjnych, w tym liczby uczniów
z niepełnosprawnościami, mogło negatywnie oddziaływać na przebieg procesu edukacyjnego i jego
efekty oraz pogarszało warunki bezpieczeństwa i higieny pobytu uczniów w szkole.
Na przykład:
yy w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łodzi w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011
i 2011/2012 przekroczono dopuszczalną górną granicę liczby uczniów z niepełnosprawnościami w każdym
z oddziałów o dwóch uczniów;
yy w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach, z powodu przyjęcia w trakcie roku szkolnego nowego ucznia
z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej w jednym oddziale w roku szkolnym 2010/2011 uczyło się
sześciu uczniów z niepełnosprawnościami, natomiast w Gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 przekroczono
maksymalną liczbę uczniów (zachowując maksymalną dopuszczalną liczbę uczniów z niepełnosprawnościami)
o jednego ucznia, a w roku szkolnym 2011/2012 o dwóch uczniów.

3.2. Dyrektorzy czterech szkół 21 (10%) nie wywiązali się z obowiązku rozpoznania indywidualnych
potrzeb roz wojow ych i edukac yjnych oraz możliwości psychof iz ycznych uczniów
z niepełnosprawnościami i nie zaplanowali sposobów ich zaspokojenia, w tym zwłaszcza działań
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w szkole jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. Obowiązek stworzenia takich zespołów oraz
zapewnienie prawidłowej ich organizacji, w tym zaplanowanie zajęć z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego i sposobu ich realizacji w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej,
należy do obowiązków dyrektora szkoły. Zaniechanie prowadzenia dla ww. grupy uczniów zajęć
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery
zawodowej mających na celu wspomaganie tych osób w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych nie sprzyjało m.in. integracji społeczno-zawodowej uczniów.

20 § 5 ust. 2 załącznika nr 2 i nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
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statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
21 Dotyczy to dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Suwałkach, Zespołu Szkół Specjalnych
Nr 30 w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Integracyjnych w Chorzowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie, którzy nie zaplanowali żadnych zajęć z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego.
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3.3. W ośmiu skontrolowanych szkołach22 (20%) dyrektorzy nie wywiązali się z obowiązku udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z niepełnosprawnościami oraz ich rodzicom23,
co mogło zakłócać prawidłowe rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów.
Dotyczyło to w szczególności zaniechania powoływania zespołów w szkołach, koordynujących
udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz:
1) o
 późnień w ustalaniu zakresu i form tej pomocy przez zespoły składające się z nauczycieli oraz
specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami oraz okresów jej udzielania i wymiaru godzin
poszczególnych form pomocy;
2) n
 iepowiadamiania na piśmie rodziców uczniów o ustalonych formach, sposobach i okresach
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin poszczególnych
form tej pomocy.
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy nie utworzono zespołów planujących i koordynujących udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W konsekwencji: nie ustalono zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, nie określono zalecanych form, sposobów i okresów udzielania tej pomocy,
a w przypadku uczniów gimnazjum – nie zaplanowano działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Nie poinformowano również na piśmie rodziców uczniów m.in. o ustalonych formach, sposobach i okresach
udzielania wspomnianej pomocy;
yy w Zespole Szkół Integracyjnych w Chorzowie zadania dotyczące ustalenia zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej zrealizowano w przypadku uczniów I i II klasy gimnazjum z miesięcznym opóźnieniem
w stosunku do wymaganego terminu, a w przypadku losowo wybranej próby 10 uczniów szkoły podstawowej
z czteromiesięcznym opóźnieniem. Ponadto dyrektor Szkoły nie wywiązała się z obowiązku terminowego ustalenia
uczniom gimnazjum zleconych przez zespoły form, sposobów, okresów udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form tej pomocy24.

3.4. W dwóch szkołach (5%) nie opracowano dla uczniów z niepełnosprawnościami posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wymaganych przepisami prawa indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych lub opracowane programy były niekompletne25. Skutkowało
to nieokreśleniem form i metod pracy z uczniami oraz niedostosowaniem wymagań edukacyjnych
wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów. I tak:
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy w latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dla żadnego z uczniów
nie opracowano indywidualnego programu edukacyjnego-terapeutycznego, poprzedzonego wielospecjalistyczną
oceną poziomu funkcjonowania każdego ucznia, dokonywaną na danym etapie edukacyjnym (nie rzadziej
niż raz w roku) przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem. W roku szkolnym 2011/2012 dla ośmiorga
22 Dotyczyło to: SOSW Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu, SOSW w Olsztynie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3

w Olsztynie, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, Zespołu Szkół
Integracyjnych w Chorzowie, Zespołu Szkół Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30
w Bydgoszczy i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Częstochowie.
Do
dnia 1 lutego 2011 r. zagadnienia te regulowały przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
23
7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), a od dnia 1 lutego 2011 r. rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w tej samej sprawie (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
Terminy
te zostały określone w § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
24
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
25 Zagadnienia z tego zakresu zostały uregulowane przepisami 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 specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach w ośrodkach.
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uczniów nie opracowano IPET, a w kolejnych dziewięciu przypadkach w sporządzonych IPET- ach nie określono
form, sposobów i okresów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin,
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz działań wspierających rodziców ucznia, zakresu
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, oraz zakresu współpracy
nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia;
yy w SOSW Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lublinie dla co drugiego ucznia (Zasadniczej Szkoły Zawodowej)
nie opracowano indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, a w pozostałych IPET-ach nie
zawarto danych dotyczących działań wspierających` rodziców ucznia oraz zakresu współdziałania z poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz zakresu współpracy nauczycieli
i specjalistów z rodzicami ucznia.

3.5. W czterech szkołach26 (10%) stwierdzono zaniechanie organizowania zajęć specjalistycznych
zalecanych uczniom z niepełnosprawnościami w orzeczeniach publicznych poradni psychologicznopedagogicznych (lub prowadzono je w ograniczonym zakresie). Jako przyczynę wystąpienia tej
nieprawidłowości dyrektorzy szkół wskazali m.in. na brak odpowiedniej liczby etatów przydzielanych
przez organy prowadzące szkoły, umożliwiających zatrudnienie specjalistów.
Na przykład:
yy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Chorzowie w latach szkolnych 2009/2010, 2010/2011
i 2011/2012 nie zapewniono udziału w zajęciach logopedycznych 27 uczniom z niepełnosprawnościami zaleconych
w orzeczeniach publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego w związku
z brakiem specjalistów;
yy Zespole Szkół Nr 5 im. A. Fiedlera w Toruniu, w Gimnazjum Nr 18 w roku szkolnym 2009/2010 na 32 uczniów
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do pięciu nie zrealizowano zajęć
socjoterapeutycznych, a dla kolejnego ucznia – zajęć z zakresu terapii logopedycznej. W roku szkolnym 2010/2011
na 25 uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w stosunku do trzech nie zrealizowano
zaleconych zajęć socjoterapeutycznych, a w przypadku jednego ucznia – zajęć z zakresu terapii logopedycznej.
W roku szkolnym 2011/2012 na 23 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie zrealizowano
w przypadku trzech uczniów zaleconych zajęć socjoterapeutycznych i w jednym – zajęć z zakresu terapii
logopedycznej.

W trzech przypadkach27 (8%) dyrektorzy szkół nie zapewnili wymaganego czasu trwania zajęć
specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym), co mogło mieć negatywny wpływ na ich skuteczność. Zajęcia
te organizowano w wymiarze 45 minut (tzw. godzina lekcyjna), podczas gdy zajęcia te powinny
być organizowane w wymiarze jednej godziny zegarowej, stosownie do § 13 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
3.6. W sześciu skontrolowanych szkołach28 (15%) nadzór pedagogiczny sprawowano z naruszeniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych29.
Nieprawidłowości w tym zakresie polegały na: nieprzestrzeganiu przez dyrektorów szkół
obowiązku przedstawiania radom pedagogicznym do dnia 31 sierpnia każdego roku wniosków
wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (obowiązek ten wynika z § 22
26 Dotyczy to: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy, Gimnazjum Nr 18 w Zespole Szkół Nr 5 im. A. Fiedlera w Toruniu,
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Szkoły Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie oraz Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach.
Dotyczyło
to: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie, Zespołu Szkół
27
Specjalnych Nr 102 w Warszawie Międzylesiu i SOSW Nr 1 w Lublinie.
28 Dotyczyło to: Zespołu Szkół Nr 5 im. A. Fiedlera w Toruniu, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy, Gimnazjum
Integracyjnego Nr 32 w Zespołu Szkół Nr 14 w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Integracyjnych w Chorzowie, Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Chorzowie, Zespół Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu.
29 Tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
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rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego), nieprzedstawianiu planów nadzoru pedagogicznego radom pedagogicznym
w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczyły (§ 21 ust. 1 rozporządzenia
w sprawie nadzoru pedagogicznego), a także niezawarciu w planach nadzoru pedagogicznego m.in.
celów i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej oraz tematyki szkoleń pracowników pedagogicznych
(§ 21 ust. 2 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego).
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Nr 5 im. A. Fiedlera w Toruniu, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Chorzowie
i Zespole Szkół Integracyjnych w Chorzowie rady pedagogiczne nie podejmowały uchwał w sprawie opiniowania
planów finansowych tych szkół. W tym ostatnim przypadku w planie nadzoru pedagogicznego nie zawarto celów
i harmonogramu ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2010/2011 oraz nie określono tematyki szkoleń kadry
pedagogicznej szkoły;
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy, a w roku szkolnym 2009/2010 również w Zespole Szkół
Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu, plan nadzoru pedagogicznego przedstawiono radzie pedagogicznej
z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie terminów.

3.7. W sześciu skontrolowanych szkołach30 (15%) nierzetelnie dokumentowano przebieg nauczania oraz
działalności wychowawczej i opiekuńczej31. Polegało to na: zaniechaniu odnotowywania w dziennikach
lekcyjnych obecności uczniów na zajęciach szkolnych, podpisów nauczycieli o zrealizowaniu (lub nie)
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, nieprawidłowym prowadzeniu (lub całkowitym jego zaniechaniu)
księgi ewidencji dzieci i młodzieży podlegającej obowiązkowi szkolnemu, niekompletności zapisów w
tych dokumentach, niezamieszczeniu w dziennikach zajęć specjalistycznych informacji dotyczących
planu pracy oraz wykazów uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej.
Na przykład:
yy w Szkole Podstawowej Nr 28 w Lublinie, w dziewięciu dziennikach lekcyjnych brak było wpisanych faktycznie
zrealizowanych tematów zajęć lekcyjnych, podpisów nauczycieli o odbytych zajęciach, wpisów przeprowadzonych
zajęć w dniach wolnych od nauki oraz adnotacji o wycieczkach szkolnych zorganizowanych w dniach nauki szkolnej;
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Warszawie Międzylesiu – nie prowadzono Księgi ewidencji dzieci i młodzieży
podlegających obowiązkowi szkolnemu i zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej i gimnazjum. Zapisy
w Księdze uczniów były nierzetelne, ponieważ nie zamieszczono w niej wszystkich wymaganych danych,
w dziennikach zajęć prowadzonych przez psychologów szkolnych nie zamieszczono wykazu uczniów
zakwalifikowanych do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w dziennikach pracy świetlicy z lat
2010/2011 i 2011/2012 nie zamieszczono planu pracy, a zamieszczone w dziennikach informacje o uczniach były
niekompletne. Nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg arkuszy ocen zostały usunięte w czasie trwania kontroli.

3.8. W siedmiu szkołach32 (17%) nie dostosowano treści statutów szkół do obowiązujących przepisów
prawnych33. Należy zaznaczyć, że statuty szkół publicznych nie muszą stanowić literalnego powtórzenia

30 Dotyczyło to: Szkoły Podstawowej Nr 28 w Lublinie, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 w Warszawie-Międzylesiu, Zespołu

Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach, Zespołu Szkół Integracyjnych w Chorzowie,
SOSW Nr 1 w Kaliszu.
31 Zagadnienia te regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.).
32 Dotyczyło to: Zespołu Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy, Szkoły Podstawowej Nr 28 w Lublinie, Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie, Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach, Zespołu Szkół Nr 16 w Białymstoku, Zespołu
Szkół Integracyjnych w Chorzowie, SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej w Lublinie.
33 Określonych w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).
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treści ramowych statutów, tym nie mniej powinny one wyznaczać zakres statutowego „minimum
treści” zawartych w ramowych statutach publicznych szkół34.
Dotyczyło to nieuregulowania w statutach szkół takich istotnych kwestii, jak: zasady rekrutacji
uczniów; tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia; terminy i formy usprawiedliwiania
nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych; przypadki, w których dyrektor szkoły może wystąpić
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły; zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami
z niepełnosprawnościami oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki w oddziałach
integracyjnych.
Na przykład:
yy w statucie Szkoły Podstawowej Nr 28 w Lublinie – w zasadach przyjmowania uczniów z niepełnosprawnościami
nie uwzględniono: obligatoryjnego wymogu posiadania wydanego przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego; nie określono zasad bezpieczeństwa i opieki nad
uczniami z niepełnosprawnościami; nie określono warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
w oddziałach integracyjnych, a ponadto nie dostosowano wymagań i ocen Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
w odniesieniu do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stosownie do wymagań
edukacyjnych zawartych w orzeczeniu, w tym również w stosunku do uczniów, którzy objęci zostali indywidualnym
programem nauczania;
yy w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach – zarówno w statucie Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum nie określono:
zasad organizacji oddziałów integracyjnych i oddziałów sportowych, form opieki i pomocy uczniom, liczby
uczniów w oddziałach integracyjnych oraz przypadków, w których dyrektor może wystąpić do kuratora oświaty
z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Skontrolowane szkoły nie posiadały informacji o losach absolwentów – byłych uczniów
z niepełnosprawnościami. Działania dyrektorów szkół w zakresie monitorowania losów absolwentów
polegały najczęściej na zapraszaniu byłych uczniów (wychowanków) na różnego rodzaju imprezy
szkolne (w tym wycieczki).
Obowiązek monitorowania losów absolwentów jedynie pośrednio wynika z załącznika
do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego, według którego dla uznania, że szkoła choćby w podstawowym stopniu spełnia
jedno z wymagań w zakresie podlegającym ewaluacji zewnętrznej konieczne jest, by wykorzystywała
informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania i w różnych
formach współpracowała ze swoimi absolwentami.
Na przykład:
yy w SOSW Nr 1 w Suwałkach i Zespole Szkół Nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy nie monitorowano losów absolwentów,
Z wyjaśnień dyrektora SOSW Nr 1 w Suwałkach wynikało, że: nie było takiej potrzeby albowiem wiadomym jest,
że 90% absolwentów ośrodka pozostaje w domach ewentualnie uczestniczy w warsztatach terapii zajęciowej,
a dyrektor Zespołu Szkół nr 30 w Bydgoszczy stwierdził ponadto, że szkoła nie ma takiego obowiązku.

5. Z informacji uzyskanych w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od dyrektorów ogólnodostępnych
szkół publicznych, w których uczyli się m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych wynika, że w 29 z 97 szkół (30%) brak było wsparcia ze strony organu
nadzoru pedagogicznego przy organizacji pomocy uczniom z niepełnosprawnościami.
Zaledwie w 14 z ww. 97 szkół (14%) w celu współorganizowania kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami zatrudniono dodatkowo, za zgodą organu prowadzącego szkoły,
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej (zgodnie z § 6 ust. 2
rozporządzenia Ministra Edukacji w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
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34 M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty. Komentarz, Wydawnictwo ABC, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, str. 651.
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i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych), zatrudnianie dodatkowych nauczycieli
z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej jest dla organów prowadzących zadaniem
fakultatywnym.
Niezatrudnienie dodatkowych nauczycieli specjalistów nie gwarantuje prawidłowego prowadzenia
zajęć edukacyjnych (np. zajęć z udziałem dzieci z autyzmem) oraz może ujemnie wpływać na przebieg
realizowanych przez nauczycieli działań i zajęć, określonych w programach nauczania i wychowania.
3.3.2. Zatrudnienie oraz kwalifikacje nauczycieli w szkołach kształcących uczniów
z niepełnosprawnościami
1. Nauczyciele zatrudnieni w skontrolowanych szkołach podnosili kwalifikacje zawodowe poprzez
kształcenie i doskonalenie zawodowe.
Kształcenie zawodowe prowadzone było w formie studiów magisterskich i licencjackich oraz
studiów podyplomowych, a doskonalenie zawodowe – poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych
i doskonalących, szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach – wymianę doświadczeń
pomiędzy poszczególnymi szkołami (w tym z nauczycielami z krajów UE) oraz korzystanie z ofert
placówek doskonalenia nauczycieli. Problematyka doskonalenia zawodowego obejmowała m.in.:
kształcenie umiejętności budowania i podtrzymania relacji z rodzicami dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie z uwzględnieniem psychologicznych aspektów takiej relacji; komunikację alternatywnowspierającą w procesie pracy z uczniem z niepełnosprawnością; doskonalenie indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych; kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole integracyjnej.
Na przykład:
yy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Chorzowie - prowadzone były przez podmioty
zewnętrzne szkoleniowe rady pedagogiczne oraz szkolenia dla wybranych grup nauczycieli m.in. dotyczące pracy
z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 16 w Białymstoku – organizowano szkolenia na terenie placówki dla poszczególnych
grup nauczycieli, umożliwiono udział nauczycieli w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez placówki
doskonalenia nauczycieli, prowadzono działalność szkoleniową w formie wymiany doświadczeń z nauczycielami
szkolnictwa specjalnego z innych placówek oraz krajów UE.

2. W trzech szkołach35 (8%) nie zapewniono zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej36. W pozostałych szkołach (oddziałach) specjalnych i szkołach (oddziałach)
integracyjnych zatrudnieni w nich nauczyciele posiadali wymagane przepisami kwalifikacje
(wykształcenie i przygotowanie zawodowe), które zapewniały prawidłowy przebieg procesu
dydaktyczno-rewalidacyjnego. Brak specjalistycznego przygotowania nauczycieli mógł mieć wpływ
na obniżenie poziomu kształcenia specjalnego w tych szkołach.
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy w roku szkolnym 2011/2012 dyrektor Zespołu bez wymaganej
zgody organu nadzoru pedagogicznego (Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty) powierzył nauczanie dzieci

35 Zespół Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy, szkoły działające w SOSW dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

w Kielcach i w Zespole Szkół Integracyjnych w Chorzowie.
36 Zagadnienia te zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić
nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400,
ze zm.).
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z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym dziewięciu nauczycielom nieposiadającym
wymaganych kwalifikacji;
yy w szkołach działających w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących
w Kielcach dwie osoby zatrudnione w roku szkolnym 2011/2012 w charakterze nauczyciela muzyki i nauczycielawychowawcy nie posiadały wymaganych kwalifikacji, tj. ukończonych studiów z surdopedagogiki.

3.3.3. Wykorzystanie środków publicznych przez szkoły kształcące uczniów
z niepełnosprawnościami
1. W skontrolowanych szkołach podstawowym źródłem finansowania kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych była część oświatowa subwencji
ogólnej oraz inne źródła, z których szkoły pozyskiwały środki na sfinansowanie swoich zadań, w tym
m.in. środki Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (PFRON) oraz dochody własne tych jednostek.
Średni miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia w skontrolowanych szkołach uzależniony
był od rodzaju i typu szkoły i wynosił w latach 2010–2011 w: szkołach specjalnych (łącznie ze
szkołami specjalnymi działającymi w strukturze SOSW) odpowiednio: 2.187 zł i 2.321 zł, w szkołach
ogólnodostępnych integracyjnych: 918 zł i 979 zł oraz w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami
integracyjnymi: 718 zł i 787 zł.
Na przykład:
yy w 2010 r. miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynosił: w Zespole Szkół Specjalnych w Ozorkowie 1.741 zł,
w szkole specjalnej działającej w ramach SOSW dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach – 3.616 zł, w Zespole
Szkół Integracyjnych w Chorzowie – 772 zł, w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 Częstochowie –
1.054 zł, w III Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach (z oddziałami integracyjnymi) – 555 zł, w Szkole Podstawowej
Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie – 1.012 zł;
yy w 2011 r. miesięczny koszt utrzymania jednego ucznia wynosił: 1.800 zł w Zespole Szkół w Toruniu, w szkole
specjalnej działającej w ramach SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie – 3.593 zł, w Zespole
Szkół Integracyjnych w Chorzowie – 799 zł, w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie –
1.103 zł, w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach– 577 zł, w Szkole Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 28 w Lublinie –.118 zł.

2. Dyrektorzy czterech skontrolowanych szkół 37 (10%) nierzetelnie prowadzili bazy danych
oświatowych38. Dotyczyło to: wprowadzania do SIO danych uczniów bez orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego lub na podstawie nieaktualnych orzeczeń albo niezgodnie z zapisami
zawartymi w tych orzeczeniach. Przekazanie do organu prowadzącego szkoły nierzetelnych danych
skutkowało m.in. nieprawidłowym naliczeniem dla tych jednostek wysokości części oświatowej
subwencji ogólnej. I tak:
yy w III Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach przy wprowadzaniu
danych o uczniach z niepełnosprawnościami do SIO w 2009 r. dwóch uczniów wykazano jako przewlekle chorych,
podczas gdy z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego to nie wynikało, dwóch uczniów wykazano jako
niedostosowanych społecznie, podczas gdy z orzeczeń wynikało, że są to uczniowie zagrożeni niedostosowaniem
społecznym, co skutkowało zaniżeniem subwencji oświatowej dla organu prowadzącego szkołę na rok 2010
o kwotę 13.284,04 zł. W 2010 r. wprowadzając dane o uczniach do SIO w wyniku popełnionych błędów zaniżona
została dla organu prowadzącego należna kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. w wysokości
14.396,74 zł i w roku 2011 w wyniku błędnie wprowadzonych danych o uczniach z niepełnosprawnościami należna
organowi prowadzącemu części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. została zaniżona o kwotę 51.288,56 zł.
37 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach, Gimnazjum Nr 18
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w Zespole Szkół Nr 5 w Toruniu, SOSW w Lidzbarku Warmińskim, SOSW Nr 2 w Kaliszu.
Zagadnienia
te reguluje ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814 ze zm.),
38
która weszła w życie 30 kwietnia 2012 r. – poprzednio obowiązywała ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463, ze zm.).
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W omawianym okresie w wyniku błędnie wprowadzonych danych do SIO nastąpiło uszczuplenie należnej organowi
prowadzącemu części oświatowej subwencji ogólnej na kwotę ogółem - 78.969,34 zł;
yy SOSW Nr 2 w Kaliszu – nierzetelnie wprowadził do SIO dane o liczbie uczniów wg stanu na dzień 30 września 2009
i 2010 r., albowiem zawyżył ogólną liczbę uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
o jednego ucznia w każdym roku. Dane te posłużyły do naliczenia nienależnych kwot części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta Kalisza w wysokości ogółem 64.146,74 zł odpowiednio: 47.607,96 zł w 2010 r. i 16.538,78 zł w 2011 r.;
yy SOSW Nr 1 im. J. Korczaka w Kaliszu – nierzetelnie wprowadził do SIO dane o liczbie uczniów wg stanu na dzień
30 września 2010 r. albowiem w ogólnej liczbie uczniów wg stanu na ten dzień uwzględniono jednego ucznia bez
ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dane tego ucznia posłużyły do naliczenia dla organu
prowadzącego nienależnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. w wysokości 6.431,75 zł;
yy Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 40 w Poznaniu nierzetelnie wprowadzała dane do SIO.
Dyrektor szkoły wykazała, że dwoje uczniów posiadało orzeczenia o niepełnosprawności z powodu upośledzenia
umysłowego w stopniu umiarkowanym lub znacznym, podczas gdy niepełnosprawność tych uczniów polegała
na upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, co spowodowało zawyżenie przyznanej organowi prowadzącemu
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 r. o 19.795,55 zł

3. W dwóch przypadkach szkoły zrealizowały wydatki z naruszeniem zasad, formy lub trybu
określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
yy W Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu udzielono dwóch zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
W obydwu przypadkach Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy nie dokonał zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu tych zamówień, czym naruszył art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych;
yy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie w dniu
30 grudnia 2011 r. Dyrektor Ośrodka udzieliła zamówienia (umowa obowiązywała od stycznia do czerwca 2012 r.)
publicznego na świadczenie usługi dowozu dzieci z niepełnosprawnościami wykonawcy, który nie został wybrany
w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych na kwotę ogółem 77.596, 40 (brutto) i 71.848,52 zł
(netto). Wyczerpywało to znamiona czynu, o którym mowa w art. 17 ust. 1b pkt 1 (art. 17 ust.1 pkt 1 w brzmieniu
obowiązującym w dniu 30 grudnia 2011 r.) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie
ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 ze zm.). W związku z powyższym NIK skierowała
zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

3.3.4. Zapewnienie uczniom z niepełnosprawnościami pomieszczeń i wyposażenia
oraz podręczników szkolnych, a także profilaktycznej opieki zdrowotnej
i bezpiecznych warunków pobytu w szkole
1. W 26 z 97 (26,8%) szkół ogólnodostępnych, z których NIK uzyskała informację w trybie art. 29
pkt 2 lit. f ustawy o NIK, sale lekcyjne nie były odpowiednio przystosowane do prowadzenia
zajęć (np. z uczniami słabowidzącymi). Wystąpiły braki w wyposażeniu w sprzęt specjalistyczny.
Jako przyczynę tego stanu rzeczy dyrektorzy szkół wskazywali m.in., że do kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dotychczas
uczących się w szkole sprzęt specjalistyczny nie był wymagany.
Niezapewnienie odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki mogło mieć negatywny
wpływ na prawidłowy przebieg procesu edukacyjno-wychowawczego oraz rehabilitację uczniów
z niepełnosprawnościami. Z wyjaśnień udzielonych w Ministerstwie Edukacji Narodowej wynikało
m.in., że w latach 2010-2011 MEN nie planowało ani nie realizowało zakupów specjalistycznego sprzętu
dydaktycznego dla szkół.
2. W kształceniu uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
w zależności od rodzaju niepełnosprawności, stosowane były zarówno podręczniki specjalistyczne,
jak i podręczniki ogólnodostępne przeznaczone dla szkół, przy czym nauczyciele dostosowywali
zawarte w nich treści do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnościami.
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W 17 skontrolowanych szkołach (42,5%) nauczyciele zgłaszali problem braku podręczników
specjalistycznych, przy czym dotyczyło to przede wszystkim kształcenia uczniów z niepełnosprawnością
polegającą na upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim, co może wynikać z trudności
w adaptowaniu podręczników dla szkół ogólnodostępnych. Nauczyciele wskazywali ponadto na braki
podręczników dostosowanych do nowej podstawy programowej, np. dla szkół przysposabiających
do pracy, jak również wznowień określonych tytułów z lat ubiegłych i relatywnie niewielką ofertą
nowo opracowywanych tytułów podręczników przeznaczonych dla kształcenia specjalnego.
3. W czterech skontrolowanych szkołach39 (10%) dyrektorzy szkół nie wywiązali się z obowiązku
zapewnienia uczniom z niepełnosprawnościami prawidłowo zorganizowanej profilaktycznej opieki
zdrowotnej, uzasadniając to w szczególności tym, że opiekę tę zapewniają rodzice.
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Nr 10 w Suwałkach i w Zespole Szkół Specjalnych nr 102 w Warszawie Międzylesiu nie zapewniono
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami z niepełnosprawnościami sprawowanej przez lekarza dentystę
oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

4. W czterech skontrolowanych szkołach (10%) dyrektorzy nierzetelnie prowadzili postępowania
powypadkowe. Polegało to na niepowiadamianiu społecznego inspektora pracy, organu prowadzącego
szkołę i rady rodziców o wypadkach uczniów mających miejsce na terenie szkoły. Ponadto brak było
udokumentowania, aby dyrektorzy szkół omawiali z pracownikami szkoły okoliczności oraz przyczyny
wypadków lub ustalali środki mające na celu zapobieżenie im. I tak:
yy w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie w rejestrze wypadków uczniów brak było
adnotacji odnośnie zamierzonych środków zapobiegawczych i wydanych na powyższą okoliczność stosownych
zarządzeń. O mających miejsce na terenie szkoły wypadkach w pięciu przypadkach nie poinformowano społecznego
inspektora pracy, a w 10 przypadkach – organu prowadzącego szkołę i rady rodziców;
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy i w Zespole Szkół nr 6 w Toruniu nie wywiązano się z obowiązku
omówienia z pracownikami szkoły przyczyn wypadków oraz nie ustalono środków niezbędnych do ich zapobiegania,
dodatkowo w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy nie powiadomiono o wypadku organu prowadzącego
szkołę oraz rady rodziców;
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 102 w Warszawie Międzylesiu brak było udokumentowania, że z treścią protokołów
powypadkowych i innymi materiałami postępowania powypadkowego zapoznano rodziców (opiekunów prawnych)
ucznia. O zaistniałych wypadkach uczniów nie powiadamiano organu prowadzącego i rady rodziców.

5. W 16 skontrolowanych szkołach dyrektorzy nie zapewnili bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z obiektów szkolnych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki.
W 12 skontrolowanych szkołach (30%) i w 44 szkołach ogólnodostępnych nie objętych
kontrolą NIK (45%), z których uzyskano informację w trybie art. 29 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, nie
usunięto barier architektonicznych, przez co budynki te były niedostosowane do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak było
m.in.: urządzeń technicznych zapewniających dostęp na wyższe kondygnacje budynku, podjazdów
dla wózków inwalidzkich przy wejściach do budynku oraz dostosowania pomieszczeń higienicznosanitarnych do potrzeb tej grupy osób. W skontrolowanych szkołach bezpieczeństwu uczniów
zagrażały: śliskie schody i niezabezpieczone poręcze przed zsuwaniem się po nich oraz brak
zabezpieczenia otwartych przestrzeni pomiędzy biegami schodów. W dwóch przypadkach nie
zabezpieczono szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający
bezpośrednie wyjście na jezdnię, a w kolejnych dwóch – nie ogrodzono terenu szkoły.
39 Dotyczyło to: Zespołu Szkół Nr 10 w Suwałkach, Szkoły Podstawowej Nr 28 w Lublinie, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2
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W trzech przypadkach boiska szkolne były w bardzo złym stanie technicznym, a w 11 szkołach
stwierdzono brak prawidłowego wyposażenia apteczek pierwszej pomocy oraz wywieszonych
w stosownych miejscach instrukcji udzielania pierwszej pomocy i procedur postępowania w razie
wypadku ucznia w szkole. W trzech skontrolowanych szkołach nie zapewniono uczniom możliwości
pozostawiania w szkole części podręczników szkolnych, zaś w kolejnych dwóch – nie przeszkolono
nauczycieli z zakresu udzielania pierwszej pomocy 40.
Na przykład:
yy w Zespole Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy nie zapewniono uczniom możliwości pozostawiania części
podręczników szkolnych po zakończonych zajęciach, nie zainstalowano urządzeń technicznych zapewniających
osobom z niepełnosprawnością ruchową dostępu na wyższe kondygnacje z pomieszczeniami użytkowymi,
z których powinni oni móc korzystać, nie zabezpieczono przestrzeni pomiędzy biegami schodów, w pokoju
nauczycielskim brak było instrukcji o zasadach udzielania pierwszej pomocy, przy maszynach i innych urządzeniach
technicznych nie wywieszono instrukcji bezpiecznej ich obsługi, pracowni biologiczno-chemicznej nie wyposażono
w środki ochrony indywidualnej. Spośród wszystkich 19 toalet cztery były zamknięte i niedostępne dla uczniów.
W przypadku 15 pozostałych sześć była pozbawiona drzwi, a w pozostałych drzwi otwierały się do wewnątrz i były
niesprawne, pozbawione klamek. We wszystkich czynnych ubikacjach muszle klozetowe nie posiadały spłuczek
(woda spłukiwana była za pomocą zaworów zamontowanych w rurach doprowadzających wodę). Część muszli
klozetowych posiadała ubytki desek sedesowych. Żadna z toalet nie była przystosowana do potrzeb uczniów
z niepełnosprawnością ruchową. Spośród 67 nauczycieli 44 (66%) nie było przeszkolonych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy;
yy w Szkole Podstawowej Nr 25 w Olsztynie nie zabezpieczono szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren
szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście (wtargnięcie) na jezdnię, schody zewnętrzne zawierały
liczne ubytki w zabezpieczeniach antypoślizgowych,
yy w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Chorzowie nie podjęto działań mających na celu
dostosowanie terenu i budynku Szkoły do zgodności z przepisami prawa: nie zlikwidowano progów w ośmiu
z 16 drzwi do sal lekcyjnych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i siłowni. Nie wyposażono toalety dla uczniów
z niepełnosprawnością ruchową w uchwyty ułatwiające korzystanie z umywalki oraz nie zainstalowano miski
ustępowej przystosowanej do osób z niepełnosprawnością ruchową.

6. Zagadnienia związane m.in. z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
były przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez NIK w III i IV kwartale 2008 r. pn. Organizacja
i finansowanie kształcenia specjalnego41.
Nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono wówczas w 14 skontrolowanych szkołach
specjalnych i ośrodkach szkolno-wychowawczych (48%). Polegały one m.in. na: niezapewnieniu
sprawności technicznej urządzeń sanitarno-higienicznych, nierównych nawierzchniach dróg
wewnętrznych i boisk, niezabezpieczeniu preparatów chemicznych, braku oznakowania terenu oraz
nierzetelnym prowadzeniu postępowań powypadkowych. Ponadto w trzech szkołach zaniechano
prowadzenia przeglądów technicznych obiektów, a w dwóch – nierzetelnie prowadzono książkę
obiektu budowlanego.
W wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do dyrektorów szkół publicznych, Najwyższa
Izba Kontroli wnioskowała o:
1) z apewnienie sporządzania indywidualnych programów edukacyjnych i terapeutycznych
niezwłocznie po przyjęciu dziecka do szkoły;

40 Zagadnienia te zostały uregulowane przepisami rozporządzeń: Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, ze zm.) oraz Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach.
41 Kontrola nr P/08/077. Kontrolą objęto lata szkolne 2006/2007-2007/2008.
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2) p
 rzyjmowanie do szkół specjalnych uczniów wyłącznie po przedłożeniu przez rodziców
(prawnych opiekunów) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
3) z apewnienie udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawa;
4) z apewnienie prawidłowego wymiaru zajęć rewalidacyjnych;
5) d
 okumentowanie monitorowania losów absolwentów;
6) skuteczne zapewnienie przestrzegania przepisów bhp;
7) zgodne z przepisami prawa dokumentowanie przebiegu nauczania;
8) d
 ostosowanie zapisów statutów szkół do wymogów w tym zakresie określonych w ramowych
statutach szkół publicznych;
9) z apewnienie skutecznego przestrzegania stanów liczbowych w oddziałach integracyjnych,
w tym liczby uczniów ogółem oraz liczby uczniów z niepełnosprawnościami;
10) z apewnienie dostosowania budynków szkolnych do wymogów odpowiadających potrzebom
osób z niepełnosprawnościami;
11) rzetelne sporządzanie baz danych SIO o uczniach z niepełnosprawnościami oraz terminowe
przekazywanie tych danych organom prowadzącym szkołę;
12) g
 ospodarowanie środkami publicznymi w sposób zapewniający pełne stosowanie przepisów
dotyczących udzielania zamówień publicznych;
13) z apewnienie udziału rad pedagogicznych w opiniowaniu planów finansowych szkoły;
14) z apewnienie prawid łowej profilak t ycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
z niepełnosprawnościami.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne dyrektorzy szkół poinformowali Najwyższą Izbę
Kontroli o podjęciu działań w celu:
1) z apewnienia właściwych warunków kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, w tym:
przestrzegania przepisów bhp, dostosowania budynków pod względem architektonicznym do
potrzeb ucniów z niepełnosprawnościami, dostosowaniu zapisów statutów szkół do wymogów
w tym zakresie określonych w ramowych statutach szkół publicznych;
2) z apewnienia przestrzegania zasad i organizacji kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami,
w tym: rzetelnego realizowania wymiaru zajęć rewalidacyjnych, dokumentowania przebiegu
nauczania, organizowaniu oddziałów integracyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa;
3) p
 rawidłowej realizacji zadań dotyczących kształcenia specjalnego, w tym: sporządzania
IPET-ów niezwłocznie po przyjęciu ucznia do szkoły oraz udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami;
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4) z apewnienia prawidłowego planowania i gospodarowania środkami finansowymi
przeznaczonymi na finansowanie poszczególnych form kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami, w tym: rzetelnego sporządzania baz danych oświatowych oraz
terminowego przedkładania tych danych organom prowadzącym szkoły, skutecznego
nadzorowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym niezwłocznego
zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń oraz opiniowania planów
finansowych szkół przez rady pedagogiczne.

4

I nformacje dodatkowe

Kontrolę planową (koordynowaną) pn. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych
potrzebach edukacyjnych poprzedziły dwie kontrole rozpoznawcze przeprowadzone w: Zespołach
Szkół Nr 90 w Warszawie i Nr 102 w Warszawie Międzylesiu. Wyniki tych kontroli wykazały
nieprawidłowości dotyczące m.in.: niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub zaniechania jej
prowadzenia; realizowania zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wymiarze niższym,
niż przewidywały obowiązujące w tym okresie przepisy prawa; niezgodnego z obowiązującymi
przepisami prawa prowadzenia dokumentacji dotyczącej wypadków uczniów; niezapewnienia
uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz możliwości swobodnego poruszania
się uczniom na wózkach inwalidzkich.
W wystąpieniach pokontrolnych, przy dokonywaniu ogólnej oceny skontrolowanej działalności,
zastosowano trójstopniową skalę ocen, tj.:
1) o
 cenę pozytywną, stosowaną wówczas, gdy nie zostały stwierdzone nieprawidłowości,
a uchybienia miały charakter formalny nie powodujący negatywnych następstw merytorycznych
dla kontrolowanej działalności, nie naruszający prawa i nie niosący żadnych skutków finansowych;
2) o
 cenę pozytywną, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, stosowaną wówczas, gdy wystąpiły
nieprawidłowości nie mające zasadniczego znaczenia dla kontrolowanej działalności, a przy
nieprawidłowościach finansowych nie został przekroczony próg istotności (powyżej 5%
nieprawidłowo wydatkowanych środków objętych kontrolą);
3) o
 cenę negatywną, stosowaną w przypadkach występowania działań nielegalnych, niegospodarnych
lub nierzetelnych, w tym niosących znaczące negatywne skutki finansowe oraz ograniczających
w sposób zasadniczy kontrolowaną działalność ze względu na kontekst zagadnień objętych
kontrolą.
W wyniku kontroli w wystąpieniach pokontrolnych NIK sformułowała 145 wniosków, w tym do:
Ministra Edukacji Narodowej – 1, organów prowadzących szkoły – 31 i dyrektorów szkół – 113 wnioski.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jednostki poinformowały NIK, że na 145 sformułowanych
wniosków, do dnia 16 stycznia 2013 r., 84 – zostały zrealizowane, 41 – było w trakcie realizacji,
a 20 nie zostało zrealizowanych.
W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości finansowe w kwocie 1.809.934,45 zł, w tym:
kwoty wydatkowane w następstwie działań niezgodnych z prawem w kwocie 1.322.798,94 zł,
kwoty nienależnie uzyskane w kwocie 330.569,77 zł, kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa
w kwocie 77.596,40 oraz uszczuplenia środków lub aktywów w kwocie 78.969,34 zł. (str. 20–21
oraz 32–33 niniejszej Informacji). W jednym przypadku42 w związku ze stwierdzeniem czynu
stanowiącego naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, NIK skierowała zawiadomienie
do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

42 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie.
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5

zał ą cznik nr 1
Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych
i organizacyjnych
Charakterystyka stanu prawnego
1. Z art. 69 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.43 wynika obowiązek
władz publicznych udzielania osobom niepełnosprawnym pomocy w zabezpieczaniu egzystencji,
przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej.
W art. 2 ust. 1 obowiązującej Polskę od dnia 7 lipca 1991 r. Konwencji o prawach dziecka, przyjętej
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r.44, zobowiązano
Państwa-Strony do respektowania i gwarantowania praw zawartych w tej konwencji wobec każdego
dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, niezależnie od rasy, koloru skóry, płci, języka, religii, poglądów
politycznych, statusu majątkowego, niepełnosprawności, cenzusu urodzenia lub jakiegokolwiek
innego tego dziecka albo jego rodziców bądź opiekuna prawnego.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. Konwencji Państwa-Strony uznają, że dziecko psychicznie lub fizycznie
niepełnosprawne powinno mieć zapewnioną pełnię normalnego życia w warunkach gwarantujących
mu godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo
dziecka w życiu społeczeństwa.
2. Ustawą z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 13 grudnia 2006 r., wprowadzono do polskiego porządku
prawnego umowę międzynarodową, która w sposób kompleksowy reguluje prawa osób
niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 1 ww. Konwencji jej celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie
pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby
niepełnosprawne, przez które rozumie się osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność
fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi
barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi
osobami.
Problematyce edukacji osób z niepełnosprawnościami poświęcony jest art. 24 ww. Konwencji,
z którego ust. 1 wynika obowiązek zagwarantowania przez Państwa-Strony systemu edukacji
integracyjnej na wszystkich etapach edukacyjnych oraz kształcenia ustawicznego. W celu realizacji
powyższego obowiązku, zgodnie z art. 24 ust. 2 Konwencji, Państwa-Strony mają zagwarantować, że:
1) o
 soby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacyjnego ze względu
na swoją niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane z bezpłatnej
i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim;
2) o
 soby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiązkowego
wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z innymi osobami
w społecznościach, w których żyją;
3) w
 prowadzane będą racjonalne usprawnienia, zgodne z indywidualnymi potrzebami;
4) o
 soby niepełnosprawne będą uzyskiwać niezbędne wsparcie, w ramach powszechnego systemu
edukacji, celem ułatwienia ich skutecznej edukacji;

38

43 Dz. U Nr 78, poz. 483, ze zm.
44 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, ze zm.
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5) s tosowane będą skuteczne środki, zindywidualizowanego wsparcia w środowisku, które
maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny, zgodnie z celem pełnego włączenia.
3. Zgodnie z art. 1 pkt 5 i 5a u.s.o. system oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich
typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, jak również
opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych. Realizacja powyższych
celów odbywa się poprzez zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego, różnych form tego kształcenia, których wybór należy
do rodziców uczniów.
Formami tymi, stosownie do art. 71b ust. 1 u.s.o. jest nauka w: szkołach ogólnodostępnych, szkołach
lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych oraz specjalnych ośrodkach45.
Przepisy u.s.o. nie nakładają na szkoły (zarówno ogólnodostępne, integracyjne, jak i specjalne)
obowiązku monitorowania losów absolwentów pod kątem integracji społecznej46.
4. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych (art. 71b ust. 3
u.s.o.). Stosownie do § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września
2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych47 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może
zostać wydane tylko na wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka).
5. Organizację kształcenia specjalnego określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wydane
na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 u.s.o., tj. rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz
w ośrodkach48 oraz rozporządzenie 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 integracyjnych49, które
weszły w życie z dniem 1 września 2011 r. i zastąpiły poprzednio obowiązujące w tym zakresie
przepisy50.
W szkołach podstawowych i szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, z oddziałami
integracyjnymi oraz integracyjnych kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych
45 Tj. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz

46
47
48
49
50

specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 u.s.o., a także dzieciom
i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku,
o którym mowa w art. 14 ust. 3 u.s.o., obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Obowiązek monitorowania losów zawodowych absolwentów dotyczy szkół wyższych i wynika z art. 13a ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, ze zm.).
Dz. U. Nr 173, poz. 1072.
Dz. U. Nr 228, poz. 1489, ze zm.
Dz. U. Nr 228, poz. 1490, ze zm.
Tj. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166) oraz rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167).
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na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu organizuje się od roku szkolnego 2012/2013.
Przepisy pierwszego spośród ww. rozporządzeń (§ 2 ust. 1) przewidują kształcenie w specjalnych
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach dzieci i młodzieży, u których występuje jedna z dziewięciu
kategorii niepełnosprawności: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kształcenie uczniów z każdą z ww. kategorią
niepełnosprawności przewidują również przepisy drugiego spośród ww. rozporządzeń (§ 1),
nie wyróżniając przy tym stopni upośledzenia umysłowego.
Istotną różnicą pomiędzy warunkami organizowania kształcenia w szkołach specjalnych (oddziałach
specjalnych) i specjalnych ośrodkach a w szkołach ogólnodostępnych jest to, że w szkołach specjalnych
i specjalnych ośrodkach obligatoryjnie zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami51,
natomiast w przypadku szkół ogólnodostępnych ich zatrudnienie jest fakultatywne 52. Tylko
w przypadku szkół integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi zatrudnienie dodatkowo nauczycieli
posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego jest obligatoryjne53.
6. Bardzo ważnym elementem w procesie kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami jest pomoc
psychologiczno-pedagogiczna udzielana tym uczniom w szkołach i placówkach, która, stosownie
do § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych
wynikających w szczególności z niepełnosprawności.
Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 11 u.s.o., stanowiącego podstawę do określenia przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania54 zasad udzielania i organizacji tej pomocy, szkoły powinny
tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności
wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się. Na podstawie ww. przepisu u.s.o. zostało
wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach55, które weszło w życie z dniem 1 lutego 2011 r. i uchyliło poprzednio
obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie

51 Wynika to z § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji
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53
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wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających
wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm.), wydanego na
podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.).
Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Stosownie do § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych.
Obecnie Minister Edukacji Narodowej.
Dz. U. Nr 228, poz. 1487.
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zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach56.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych oraz
gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych
i gimnazjów specjalnych, należy do zadań własnych gmin. Natomiast zakładanie i prowadzenie
publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,
w tym z oddziałami integracyjnymi oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków
wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki należy
do zadań własnych powiatów (art. 5 ust. 5a u.s.o.).
7. Podstawowym źródłem finansowania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań
oświatowych, w tym kształcenia specjalnego w szkołach publicznych, jest cześć oświatowa subwencji
ogólnej, której wielkość dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określa corocznie
ustawa budżetowa.
Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu
terytorialnego, z uwzględnieniem w szczególności typów i rodzajów szkół i placówek prowadzonych
przez te jednostki, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach
i placówkach określają corocznie rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
wydawane na podstawie art. 28 ust. 6 powołanej wyżej ustawy. Zgodnie z algorytmami podziału
części oświatowej subwencji ogólnej, stanowiącymi załączniki do rozporządzeń Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego57, na uczniów z niepełnosprawnościami przysługują większe środki,
w zależności od rodzaju niepełnosprawności określanych według wskazanych wag. Jednak żaden
przepis powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie z zasadą samodzielności finansowej jednostek
samorządu terytorialnego, wynikającą z art. 167 ust. 1 Konstytucji RP, nie nakłada na te jednostki
obowiązku przeznaczenia kwoty otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej na przekazanie
prowadzonym szkołom kwot wynikających z faktu kształcenia się w tych szkołach uczniów
o określonym rodzaju niepełnosprawności. Wynika to z tego, że zadania oświatowe, jako obowiązkowe
zadania własne jednostek samorządu terytorialnego są wykonywane przez te jednostki we własnym
imieniu, na własną odpowiedzialność i z własnych środków.

56 Dz. U. Nr 11, poz. 114.
57 W okresie objętym kontrolą obowiązywały rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2009 (Dz. U. 235,
poz. 1588), z dnia z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego w roku 2010 (Dz. U. Nr 222, poz. 1756), z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu podziału
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011 (Dz. U. Nr 249, poz. 1659),
z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. Nr 288, poz. 1693).
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Charakterystyka uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych58
1. W
 krajach Unii Europejskiej nie obowiązują jednolite zasady i standardy dotyczące kształcenia osób
z niepełnosprawnościami. W zależności od potrzeb każde państwo przyjęło odmienne rozwiązania.
Na przykład we Włoszech zrezygnowano całkowicie z prowadzenia szkół specjalnych na rzecz
placówek jednego typu dla wszystkich dzieci.
W państwach Unii Europejskiej można wyodrębnić trzy główne modele organizacji systemu
kształcenia specjalnego:
1)	model tzw. jednej ścieżki edukacyjnej, polegający na rozwiązaniach organizacyjnych
ukierunkowanych na integrację możliwie wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami
w głównym nurcie edukacji (Grecja, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Szwecja, Norwegia i Cypr);
2)	model tzw. dwóch ścieżek edukacyjnych, polegający na wyodrębnieniu kształcenia uczniów
z niepełnosprawnościami z systemu kształcenia ogółu dzieci i młodzieży (Belgia, Holandia,
Bułgaria, Rumunia, Łotwa);
3)	model tzw. mieszany ww. systemów, stanowiący najbardziej popularne rozwiązanie (Austria,
Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg,
Niemcy, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania)59.
2. Z danych GUS oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej60 wynika, że w polskim systemie edukacji
dominuje model kształcenia osób z niepełnosprawnościami oparty o system szkół specjalnych
i placówek kształcenia specjalnego. Zaznaczyć należy, że w kolejnych latach szkolnych odnotowuje
się rozwój integracyjnych form kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami (szkoły podstawowe
integracyjne i gimnazja integracyjne oraz oddziały integracyjne w szkołach ogólnodostępnych
podstawowych i gimnazjach).
3. Z danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wynika, że efektywność kształcenia
w szkołach specjalnych nie odbiega znacząco od wyników pozostałych szkół. Średni wynik
sprawdzianu kończącego szkołę podstawową w 2012 r. wynosił 22,75 punktu, a w przypadku uczniów
słabowidzących i niewidomych ukształtował się na poziomie 19,29 punktu. W przypadku uczniów
słabosłyszących i niesłyszących na poziomie 25,14 punktu, a uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim – 21,92 punktu. W 2011 r. wielkości te wynosiły: 25,27 punktu (wynik ogólnokrajowy)
oraz w zakresie wymienionych powyżej niepełnosprawności odpowiednio 20,71 punktu, 18,71 punktu
i 22,6 punktu.
Podobnie, przy średnim wyniku egzaminu gimnazjalnego w 2012 r.61 wynoszącym w części
humanistycznej egzaminu z zakresu: języka polskiego – 65%, historii i wiedzy o społeczeństwie
(WOS) – 61%, a w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu: matematyki – 47%, przyrody – 50%;
uczniowie słabowidzący i niewidomi uzyskali średnio 55%, 53%, 36% i 43%. Uczniowie słabosłyszący
i niesłyszący odpowiednio 63%, 50%, 37% i 44%, a uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu
58 Dane organizacyjne przedstawione w tym rozdziale pochodzą ze spisów (SIO) według stanu na 31 marca odpowiednio
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2009, 2010 i 2012 r. z wyjątkiem danych dotyczących uczniów indywidualnie nauczanych, które pochodzą ze spisów na
30 września danego roku. Dotyczą one szkół dla dzieci i młodzieży, zarówno publicznych jak i niepublicznych.
59 Anna Przybysz, Niepełnosprawni w systemie oświatowym Unii Europejskiej, Edukacja i Dialog 1/2005.
60 Opracowania Ministerstwa Edukacji Narodowej, przekazane do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP pn. Informacja
o realizacji podstawowych zadań oraz budżetu (odpowiednio w: 2009, 2010 i 2011 r.) w zakresie oświaty i wychowania, edukacyjnej
opieki wychowawczej oraz realizacji budżetu Ministerstwa w części 30 Oświata i wychowanie oraz publikacje Głównego Urzędu
Statystycznego pn. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011.
Według
danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie od roku 2012 wyniki uczniów gimnazjum podawane są
61
w procentach.

zał ą cznik nr 1
lekkim 57%, 66%, 48% i 59%. W 2011 r. wielkości te wynosiły 25,31 (wynik ogólnokrajowy egzaminu
w części humanistycznej) i 23,63 (wynik ogólnokrajowy w części matematyczno-przyrodniczej),
zaś uczniowie słabowidzący i niewidomi uzyskali 21,71 i 19,97 punktu, uczniowie słabo słyszący
i niesłyszący odpowiednio 27,56 i 22,39, zaś uczniowie upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim
29,53 i 27,25 punktu.
Liczbę uczniów indywidualnie nauczanych w latach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 (SIO – stan
na 31 marca) przedstawiono w tabeli nr 2.
Tabela nr 2

Rok szkolny*

Liczba
uczniów
ogółem
w szkołach
dla dzieci
i młodzieży

Liczba uczniów
indywidualnie
nauczanych

1

2

3

2009/2010

5 463 938

%
[3:2]

Liczba uczniów
indywidualnie
nauczanych
z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia
specjalnego

%
[5:2]

%
[5;3]

4

5

6

7

19 642

0,36

12 517

0,23

63,73

2010/2011

5 317 823

19 685

0,37

11 416

0,21

57,99

2011/2012

5 330 336

20 080

0,38

11 059

0,21

55,07

* Dane z SIO dotyczące uczniów indywidualnie nauczanych pochodzą ze spisów na dzień 30 września danego roku

Liczbę uczniów w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych posiadających orzeczenia
o niepełnosprawności w podziale na województwa w roku szkolnym 2009/2010 (według stanu
na dzień 31 marca) przedstawiono w tabeli nr 3.
Tabela nr 3
Województwo
1
dolnośląskie
kujawskopomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińskomazurskie
wielkopolskie
zachodnio
pomorskie
Razem

przedszkole
2
223

Liczba uczniów
szkoła
gimnazjum
podstawowa
3
4
1 124
844

szkoła
ponadgimnazjalna
5
264

Razem
6
2 455

154

2 164

1 759

344

4 421

123
67
134
197
315
81
146
125
171
360
49

1 213
666
980
1 946
2 435
670
1 547
692
1 483
1 752
864

1 026
539
798
1 626
1 842
428
1 182
567
1 304
1 283
664

298
132
233
504
707
174
388
168
341
717
109

2 660
1 404
2 145
4 273
5 281
1 353
3 263
1 552
3 299
4 122
1 686

82

1 263

1 017

387

2 749

243

2 069

1 784

604

4 700

138

1 347

1 159

352

2 996

2 608

22 215

17 804

5 722

48 349
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Liczbę uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach
i przedszkolach ogólnodostępnych w podziale na województwa w roku szkolnym 2010/2011 (według
stanu na dzień 31 marca) przedstawiono w tabeli nr 4.
Tabela nr 4
Liczba uczniów
Województwo

1

szkoła
podstawowa

gimnazjum

szkoła
ponadgimnazjalna

2

3

4

5

Razem

6

dolnośląskie

205

1 159

738

248

2 350

kujawskopomorskie

173

2 078

1 642

311

4 204

lubelskie

134

1 167

954

282

2 537

lubuskie

69

692

421

145

1 327

łódzkie

170

893

746

195

2 004

małopolskie

215

1 812

1 568

444

4 039

mazowieckie

493

2 389

1 677

553

5 112

81

644

429

129

1 283

podkarpackie

196

1 558

1 180

375

3 309

podlaskie

127

689

535

140

1 491

pomorskie

239

1 534

1 085

323

3 181

śląskie

411

1 937

1 144

596

4 088

świętokrzyskie

72

786

652

143

1 653

warmińskomazurskie

98

1 196

904

341

2 539

wielkopolskie

346

1 972

1 596

497

4 411

zachodnio
pomorskie

158

1 287

1 014

288

2 747

3 187

21 793

16 285

5 010

46 275

opolskie

Razem
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przedszkole

zał ą cznik nr 1
Liczbę uczniów z niepełnosprawnościami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach
i przedszkolach ogólnodostępnych w podziale na województwa w roku szkolnym 2011/2012 (wg stanu
na 31 marca) przedstawiono w tabeli nr 5.
Tabela nr 5
Liczba uczniów
Województwo

1

przedszkole

szkoła
podstawowa

gimnazjum

szkoła
ponadgimnazjalna

2

3

4

5

Razem

6

dolnośląskie

327

1 112

746

243

2 428

kujawskopomorskie

271

1 948

1 547

310

4 076

lubelskie

217

1 064

910

258

2 449

lubuskie

109

634

437

148

1 318

łódzkie

238

873

729

177

2 017

małopolskie

299

1 688

1 405

449

3 814

mazowieckie

760

2 274

1 645

634

5 313

opolskie

115

720

410

151

1 396

podkarpackie

276

1 562

1 212

383

3 433

podlaskie

154

608

536

138

1 436

pomorskie

296

1 452

933

362

3 043

śląskie

568

2 045

1 178

612

4 403

świętokrzyskie

106

775

580

186

1 647

warmińskomazurskie

143

1 138

879

304

2 464

wielkopolskie

445

1 974

1 517

574

4 510

zachodnio
pomorskie

222

1 205

871

270

2 568

4 546

21 062

15 535

5 199

46 342

Razem
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Dane o uczniach i wychowankach przedszkoli, dotyczące struktury populacji ze względu na
rodzaj niepełnosprawności na poszczególnych poziomach kształcenia w roku szkolnym 2009/2010
(według SIO – stan na 31 marca) przedstawiono w tabeli nr 6.
Tabela nr 6
typ szkoły
Rodzaj
niepełnosprawności

Razem

z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

19 921

2 102

8 884

5 470

3 465

550

54

149

107

240

słabowidzący

5 544

485

2 330

1 541

1 188

niesłyszący

2 615

196

731

504

1 184

słabosłyszący

7 669

545

3 419

2 121

1 584

z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim

60 061

0

22 519

23 311

14 231

z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu umiarkowanym

31 444

2 769

11 056

9 862

7 757

z niepełnosprawnością
ruchową

9 775

1 754

3 689

2082

2 250

niedostosowani
społecznie

4 874

0

909

3 347

618

zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

3 886

0

1 253

1 985

648

287

0

16

226

45

z zaburzeniami
zachowania

9 798

0

5 112

4 045

641

z autyzmem

4 828

2 158

1 960

520

190

przewlekle chorzy

4 478

0

1 971

1 395

1 112

z zaburzeniami
psychicznymi

1 588

0

795

534

259

10 063

64 793

57 050

35 412

niewidomi

zagrożeni uzależnieniem

Razem
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przedszkole

167 318

szkoła
podstawowa

gimnazjum

szkoła
ponadgimnazjalna
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Dane o uczniach i wychowankach przedszkoli – struktura populacji ze względu na rodzaj
niepełnosprawności na poszczególnych poziomach kształcenia w roku szkolnym 2010/2011 (według
SIO – stan na 31 marca) – przedstawiono w tabeli nr 7.
Tabela nr 7
typ szkoły
Rodzaj
niepełnosprawności

Razem

z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

19 863

2 107

8 769

5 347

3 640

542

52

148

109

233

słabowidzący

5 858

512

2 525

1 557

1 264

niesłyszący

2 465

193

698

479

1 095

słabosłyszący

8 133

637

3 555

2 256

1 685

z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim

58 322

480

21 440

22 566

13 836

z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu
umiarkowanym

31 021

2 410

10 995

9 653

7 963

z niepełnosprawnością
ruchową

10 691

2 137

3 966

2 104

2 484

niedostosowani
społecznie

5 068

0

703

3 732

633

zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

4 317

0

1 464

2 238

615

280

0

14

207

59

z zaburzeniami
zachowania

9 730

0

4 962

4 059

709

z autyzmem

6 483

2 826

2 671

712

274

przewlekle chorzy

1 430

0

1 430

0

0

651

0

651

0

0

164 854

11 354

63 991

55 019

34 490

niewidomi

zagrożeni uzależnieniem

z zaburzeniami
psychicznymi
Razem

przedszkole

szkoła
podstawowa

gimnazjum

szkoła
ponadgimnazjalna

47

zał ą cznik nr 1
Uczniowie i wychowankowie przedszkoli – struktura populacji ze względu na rodzaj
niepełnosprawności na poszczególnych poziomach kształcenia w roku szkolnym 2011/2012 (według
SIO – stan na 31 marca) – przedstawiono w tabeli nr 8.
Tabela nr 8
typ szkoły
Rodzaj
niepełnosprawności

Razem

z niepełnosprawnościami
sprzężonymi

21 015

2 451

9 063

5 405

4 096

498

51

127

97

223

słabowidzący

6 298

618

2 713

1 668

1 299

niesłyszący

2 599

246

662

507

1 184

słabosłyszący

8 470

758

3 683

2 352

1 677

z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu lekkim

56 406

1 099

20 463

21 394

13 450

z upośledzeniem
umysłowym
w stopniu umiarkowanym

29 988

2 211

10 539

9 112

8 126

niedostosowani społecznie

5 100

0

671

3 727

702

zagrożeni
niedostosowaniem
społecznym

6 098

0

1 979

3 467

652

173

0

7

141

25

6 610

0

3 454

2 707

449

przewlekle chorzy

859

0

859

0

0

z zaburzeniami
psychicznymi

280

0

280

0

0

11 273

2 713

4 223

2 112

2 225

8 680

3 770

3 567

936

407

13 917

62 290

53 625

34 515

niewidomi

zagrożeni uzależnieniem
z zaburzeniami
zachowania

z niepełnosprawnością
ruchową w tym z afazją
z autyzmem w tym
z zespołem Aspergera
Razem

48

przedszkole

164 347

szkoła
podstawowa

gimnazjum

szkoła
ponadgimnazjalna
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Wykaz najważniejszych aktów normatywnych dotyczących skontrolowanej
działalności
1. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1169).
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
ze zm.).
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
ze zm.).
6. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2010 r. Nr 80, poz. 526, ze zm.).
7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003
r. Nr 6, poz. 69, ze zm.).
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072),
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).
12. Rozporządzenie 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 specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w
ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz.1489, ze zm.).
13. Rozporządzenie 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
integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, ze zm.).
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz. 167).
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 19, poz. 166).
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16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt
ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).
17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76).
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. Nr 23, poz. 225, ze zm.).
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można
zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu
kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400, ze zm.).
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324).
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji
pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także
kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz
(Dz. U. Nr 235, poz. 1703),
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zm.).
23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań,
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826, ze zm.).
24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sporu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114),
25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
ze zm.),
26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139, poz. 1133).
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Wykaz skontrolowanych jednostek i osób kierujących tymi jednostkami
oraz jednostek organizacyjnych NIK, które przeprowadziły kontrole, a także
ocen skontrolowanej działalności zawartych w wystąpieniach pokontrolnych
Tabela nr 14

Lp.

Jednostka kontrolowana

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
skontrolowanej
działalności,
zawarta
w wystąpieniu
pokontrolnym
NIK

Krystyna Szumilas

P

1.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

2.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 90
w Warszawie*

Danuta Wodyk
- Wyczólkowska

P(n)

3.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 102
w Warszawie*

Jolanta Marszycka
- Suchecka

P(n)

4.

Urząd Miejski w Białymstoku

Tadeusz Truskolaski

P(n)

5.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 16
w Białymstoku

Alicja Katarzyna
Geniusz

P(n)

6.

Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
im. Jana Pawła II w Białymstoku

Piotr Górski

P

7.

Urząd Miasta w Suwałkach

Czesław Renkiewicz

P

Aleksandra
Muszczynko

P(n)

Halina Walendzewicz

P(n)

Michał Zaleski

P(n)

Alicja Golon

P(n)

Maria Makowska

P(n)

Rafał Bruski

P(n)

8.

SOSW Nr 1 w Suwałkach

9.

Zespół Szkół Nr 10 w Suwałkach

10.

Urząd Miasta w Toruniu

11.

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu

12.

Zespól Szkół Nr 5 im. Arkadego
Fiedlera w Toruniu

13.

Urząd Miasta w Bydgoszczy

14.

Zespół Szkół Nr 30 Specjalnych
w Bydgoszczy

Leszek Pochowski

N

15.

Zespól Szkół nr 14 w Bydgoszczy,
Gimnazjum Integracyjne Nr 32

Elżbieta Bumażnik

P(n)

16.

Urząd Miasta w Częstochowie

Krzysztof
Matyjaszczyk

P(n)

17.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 43
w Częstochowie

Grażyna
Biesiekierska-Nowak

P(n)

18.

Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 1
w Częstochowie

Maria Tomżyńska

P(n)

19.

Urząd Miasta Chorzowa

Andrzej Kotala

P(n)

20.

Zespół Szkół Integracyjnych
w Chorzowie

Gabriela Waleczek

P(n)

21.

Szkoła Podstawowa Nr 12
z Oddziałami Integracyjnymi
w Chorzowie

Zdzisław Witkowski

P(n)

Jednostka
organizacyjna NIK,
przeprowadzająca
kontrolę

Departament Nauki,
Oświaty i Dziedzictwa
Narodowego

Delegatura
w Białymstoku

Delegatura
w Bydgoszczy

Delegatura
w Katowicach
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Lp.

52

Jednostka kontrolowana

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
skontrolowanej
działalności,
zawarta
w wystąpieniu
pokontrolnym
NIK

Wojciech Lubawski

P(n)

Marta Jagniątkowska

P(n)
P(n)

22.

Urząd Miasta Kielce

23.

SOSW dla Słabosłyszących
i Niesłyszących w Kielcach

24.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15
w Kielcach

Marian Tuz

25.

III LO z Oddziałami Integracyjnymi
w Kielcach

Rafał Nowak

P(n)

26.

Starostwo Powiatowe
w Busku Zdroju

Jerzy Kolarz

P

27.

SOSW dla Niepełnosprawnych
Ruchowo w Busku Zdroju

Grażyna Grochowska

P

28.

Urząd Miasta w Lublinie

Krzysztof Żuk

P

29.

SOSW Nr 1 w Lublinie

Andrzej Berbeć

P(n)

30.

SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo
Widzącej im. prof. Z. Sękowskiej
w Lublinie

Iwona Majewska

P(n)

31.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi im. Pamięci
Majdanka Nr 32 w Lublinie

Teresa Ewa Jezierska

P(n)

32.

SOSW dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących
im. Jana Pawła II w Lublinie

Anna Stasiak

P(n)

33.

Szkoła Podstawowa Nr 28
w Lublinie

Marek Błaszczak

P(n)

34.

Urząd Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska

P(n)

35.

Publiczne Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 2 w Łodzi

Maria Dyhdalewicz

P(n)

36.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2
w Łodzi

Tomasz Szymański

P(n)

37.

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Krzysztof Koznanecki

P

38.

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

Maciej Lisowski

P

39.

Zespół Szkół Specjalnych
w Ozorkowie

Aneta Jatczak

P(n)

40.

Urząd Miasta w Olsztynie

Piotr Grzymowicz

P(n)

41.

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 3 w Olsztynie

Jadwiga Baczewska

P(n)

42.

SOSW dla Dzieci Niesłyszących
im. M. Grzegorzewskiej w Olsztynie

Krystyna
Wyrzykowska

P(n)

43.

SOSW im. K. Makuszyńskiego
w Olsztynie

Marzena
Dworznikowska

P(n)

44.

SOSW w Lidzbarku Warmińskim

Aldona Borys

P(n)

45.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi
im. H. Ch. Andersena Nr 25
w Olsztynie

Jadwiga Baczewska

P

Jednostka
organizacyjna NIK,
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura
w Kielcach

Delegatura
w Lublinie

Delegatura
w Łodzi

Delegatura
w Olsztynie

zał ą cznik nr 3

Lp.

Jednostka kontrolowana

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
skontrolowanej
działalności,
zawarta
w wystąpieniu
pokontrolnym
NIK

46.

Urząd Miasta Poznania

Ryszard Grobelny

P(n)

47.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi H. Cegielskiego
Nr 6 im. w Poznaniu

Hanna Czajkowska

P(n)

48.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 40 w Poznaniu

Ewa Frąckowiak

P(n)

49.

Urząd Miasta w Kaliszu

Janusz Pęcherz

P(n)

50.

SOSW Nr 1 im. J. Korczaka
w Kaliszu

Małgorzata
Anczykowska

P(n)

51.

SOSW Nr 2 w Kaliszu

Katarzyna Hybś

P(n)

52.

Urząd Miasta w Radomiu

Andrzej Kosztowniak

P

53.

Zespół Szkół Integracyjnych
im. Jana Pawła II w Radomiu

Halina Marciniak

P(n)

54.

Publiczna Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Ignacego Daszyńskiego
w Radomiu

Bogusz Florczak

P(n)

55.

Starostwo Powiatowe w Otwocku

Bogumiła
Więckowska

P(n)

56.

Oświata Powiatowa w Otwocku

Hanna
Majewska-Smółka

P

57.

SOSW nr 1 im. M. Konopnickiej
w Otwocku

Eliza
Trzcińska-Przybysz

P

58.

SOSW dla Dzieci Niesłyszących
i Słabo Słyszących w Otwocku

Paweł Uścinowicz

P(n)

Jednostka
organizacyjna NIK,
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura
w Poznaniu

Delegatura
w Warszawie

* Skala ocen: pozytywna (P), pozytywna z nieprawidłowościami P(n), negatywna (N)
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Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród rodziców dzieci z
niepełnosprawnościami oraz nauczycieli skontrolowanych szkół
Ankietą wśród rodziców objęto 1.460 osób. Większość uczniów posiadała niepełnosprawność
polegającą na upośledzeniu umysłowym w stopniu lekkim (19,9%) oraz w stopniu umiarkowanym
lub znacznym (25%). Wyniki ankiety są następujące:

1. Ponad 93% rodziców stwierdziła, że posiada wiedzę, jakie zajęcia przysługują dziecku w szkole
z powodu jego niepełnosprawności i że wiedzę tę uzyskali od nauczycieli (50,3%) lub innych
pracowników szkoły (26%).
2. Zdecydowana większość rodziców (77%) uważa, że pomoc, jaką otrzymują ze szkoły ich dzieci,
jest wystarczająca (11% rodziców uważa tę pomoc za niewystarczającą, a 12% nie miało zdania
na ten temat). Zdaniem rodziców ich dzieci uczestniczą we wszystkich oferowanych zajęciach
(81,4%) zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub specjalisty
szkolnego.
3. Zdaniem 23% rodziców pomoc, jaką otrzymują ich dzieci ze strony szkoły, nie jest wystarczająca,
jako przyczynę takiej oceny wskazywali to, że: zajęcia odbywają się za rzadko (43%), zajęcia są
za krótkie (13%), brak jest poprawy u dziecka pomimo udzielanej pomocy (10%), bądź pomoc
ta nie odpowiada potrzebom dziecka (10%). Wskazywano również na niezatrudnianie przez
szkoły odpowiednich specjalistów (8%) oraz na zbyt dużą liczbę dzieci w grupie (8%).
4. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (98%) zadeklarowali, że szkoła zapewnia formy stałej
współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów z niepełnosprawnościami, a 88%
rodziców jest zadowolona z proponowanych przez szkołę form współpracy, niezadowolenie
wyraziło 2% rodziców, a 8% ankietowanych nie miało zdania na ten temat. Ponad ¾
stwierdziło, że szkoła organizowała porady, konsultacje lub szkolenia dla rodziców uczniów
z niepełnosprawnościami, 12% ankietowanych nie posiadało wiedzy na ten temat, a kolejne 9%
stwierdziło, że szkoła nie organizowała porad, konsultacji lub szkoleń dla rodziców. Najczęstszą
formą porad lub konsultacji organizowanych przez szkołę, z jakich korzystali rodzice były
konsultacje nauczyciela lub wychowawcy (44%) oraz porady i konsultacje specjalistów
(35%). Jedynie 8% rodziców uczestniczyło w warsztatach dla rodziców prowadzonych przez
specjalistów.
5. Prawie wszyscy ankietowani rodzice (99%) stwierdzili, że mają wpływ na działania szkoły
związane z pomocą udzielaną dzieciom w związku z niepełnosprawnością, a wpływ ten
polega na: uczestniczeniu w zebraniach rodziców (25%), przekazywaniu wniosków i sugestii
nauczycielom lub wychowawcy (16%), uzyskiwaniu informacji o formach pomocy, jakie
otrzymuje dziecko (16%), rozmowach z dyrektorem szkoły (11%). Jedynie 10% ankietowanych
stwierdziło, że ich wpływ na działania szkoły związane z pomocą udzielaną dzieciom
polega na możliwości zgłoszenia uwag, sugestii i zastrzeżeń do indywidualnego programu
opracowanego dla ich dziecka (IPET), a 6% rodziców podało, że ich wpływ polega na zapoznaniu
się z indywidualnym programem opracowanych dla ich dziecka. Według ankietowanych nie
występuje problem oczekiwania na objęcie dziecka zajęciami wspierającymi od uzyskania
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – 87% rodziców w ogóle nie czekało na objęcie
dziecka ww. zajęciami, w przypadku 10% rodziców okres oczekiwania wynosił od 1 do 3
miesięcy, a 1% ankietowanych podało, że oczekiwało od 3 do 6 miesięcy.
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Ankieta wśród nauczycieli, którą objęto 1.800 osób pracujących w skontrolowanych szkołach,
dotyczyła warunków kształcenia specjalnego. Wyniki ankiety są następujące:

1. Większość badanych nauczycieli (58%) nauczało w szkołach specjalnych, a 41% w szkołach
lub oddziałach integracyjnych (z czego 30% w oddziałach integracyjnych, a 12% w szkołach
integracyjnych). Zdaniem 78% nauczycieli w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziła konsultacje,
porady lub szkolenia dla rodziców. W ocenie zdecydowanej większości ankietowanych (79%)
pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jaką szkoła udziela uczniom z niepełnosprawnościami
jest wystarczająca.
2. Jedynie 7% nauczycieli uznało pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez szkołę
uczniom z niepełnosprawnościami za niewystarczającą, jako główne przyczyny wskazując to,
że zajęcia odbywają się za rzadko (22%) oraz poświęcanie przez nauczycieli zbyt dużo czasu
na udział w zebraniach i prowadzenie dokumentacji (20%), brak odpowiednich pomieszczeń
(12%), brak odpowiednich pomocy dydaktycznych (10%), niezatrudnienie przez szkołę
wszystkich odpowiednich specjalistów (9%). Jedynie 1% ankietowanych nauczycieli uznało
pomoc za nieodpowiadającą potrzebom dzieci. Blisko połowa ankietowanych nauczycieli (47%)
nie popiera edukacji włączającej wobec 24%, którzy taką edukację popierają, 28% udzieliło
odpowiedzi „to zależy”. Spośród uczniów z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego w ocenie nauczycieli najwięcej na edukacji włączającej
skorzystają dzieci niepełnosprawne ruchowo (24%), niedosłyszące (16%), niedowidzące (13%)
oraz upośledzone umysłowo w stopniu lekkim (11%).
3. Zaledwie 2% ankietowanych nauczycieli jest zdania, że na edukacji włączającej skorzystają
uczniowie z niepełnosprawnościami niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, a 12%
uważa, że na edukacji włączającej nie skorzystają żadni uczniowie z niepełnosprawnościami.
Zdecydowana większość nauczycieli (75%) stwierdziła, że dzieci z niepełnosprawnościami
powinny uczęszczać do szkół specjalistycznych wobec 17%, zdaniem których wszystkie dzieci
z niepełnosprawnościami powinny uczęszczać do szkół ogólnodostępnych (8% ankietowanych nie
miało zdania na ten temat). Jako główne przyczyny zastrzeżeń dotyczących edukacji włączającej
wskazywano na niewystarczające przygotowanie szkół ogólnodostępnych na przyjęcie
uczniów z niepełnosprawnościami (42%) oraz to, że uczniowie z niepełnosprawnościami nie
skorzystają z lekcji (nie opanują programu) – 33%. 15% ankietowanych stwierdziło, że uczniowie
z niepełnosprawnościami dezorganizują lekcje, a 10%, że zaniżają poziom klasy.
4. Prawie wszyscy ankietowani nauczyciele (83%) uznało swoje przygotowanie do organizowania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z niepełnosprawnościami za wystarczające,
nie było w stanie tego ocenić 12% nauczycieli, a jedynie zdaniem 4% ankietowanych ich
przygotowanie do organizowania ww. pomocy było niewystarczające.
5. Najczęstszą formą doskonalenia zawodowego wskazywaną przez ankietowanych nauczycieli
(22%), z których korzystali w ciągu dwóch ostatnich lat szkolnych, były samokształceniowe
rady pedagogiczne, następnie kursy doskonalące, warsztaty i seminaria (18%), 16% nauczycieli
wskazało na lekcje koleżeńskie i otwarte, a 15% na konferencje. Zaledwie 5% ankietowanych
wskazało na studia podyplomowe, jako formę doskonalenia zawodowego, z której korzystali.
Na znaczący wpływ ewaluacji wewnętrznej na poprawę kształcenia i opieki uczniów
z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wskazało 68% nauczycieli. Na niewielki wpływ tej ewaluacji wskazało 16% nauczycieli, a 13% nie
miało zdania na ten temat.
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6. Na znaczący wpływ ewaluacji zewnętrznej na poprawę kształcenia i opieki uczniów
z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wskazało 38% ankietowanych, na niewielki wpływ tej ewaluacji wskazało 29% ankietowanych.
Co czwarty ankietowany nie miał zdania na ten temat. W przypadku 82% ankietowanych
zakres i formy współpracy szkoły z rodzicami uczniów z niepełnosprawnościami posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uznało za wystarczający, a po 9% nauczycieli
za niewystarczający lub nie miało zdania na ten temat.
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Liczba uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w skontrolowanych szkołach w latach szkolnych 2009/2010,
2010/2011 i 2011/2012
Szkoły specjalne
Liczba uczniów
Lp.

Nazwa szkoły

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie

78

78

79

2.

Zespół Szkól Specjalnych Nr 102 w Warszawie

70

72

65

3.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 16 w Białymstoku

202

208

217

4.

Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu

43

33

53

5.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 30 w Bydgoszczy

53

35

45

6.

Zespół Szkól Specjalnych Nr 43 w Częstochowie

82

79

81

7.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi

214

195

184

8.

Zespół Szkół Specjalnych w Głownie

69

77

73

9.

Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie

99

92

91

910

869

888

Razem

Szkoły specjalne w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych
Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów
2009/2010

2010/2011

2011/2012

1.

SOSW Nr 1 w Suwałkach

137

129

119

2.

SOSW dla Słabosłyszących i Niesłyszących
w Kielcach

98

92

88

3.

SOSW dla Niepełnosprawnych Ruchowo
w Busku Zdroju

144

139

144

4.

SOSW Nr 1 w Lublinie

269

264

273

5.

SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej
w Lublinie

93

89

84

6.

SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej
i Słabo Słyszącej w Lublinie

131

126

123

7.

SOSW dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

103

106

106

8.

SOSW im. K. Makuszyńskiego w Olsztynie

46

46

43

9.

SOSW w Lidzbarku Warmińskim

66

65

63

10.

SOSW Nr 1 w Kaliszu

130

142

137

11.

SOSW Nr 2 w Kaliszu

94

91

88

12.

SOSW Nr 1 w Otwocku

227

228

214

13.

SOSW dla Dzieci Niesłyszących
i Słabosłyszących w Otwocku

67

68

63

1 605

1 585

1 545

Razem

57

zał ą cznik nr 5
Szkoły Integracyjne
Liczba uczniów
Lp.

Nazwa szkoły

2009/2010

2010/2011

2011/2012

1.

Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1
w Białymstoku

208

208

197

2.

Gimnazjum Integracyjne Nr 37
w Zespole Szkół nr 14 w Bydgoszczy

49

49

46

3.

Zespół Szkół Integracyjnych w
Radomiu

143

141

140

4.

Zespół Szkół Integracyjnych
w Chorzowie

399

410

413

799

808

796

Razem

Szkoły z oddziałami integracyjnymi
Liczba uczniów
Lp.

Nazwa szkoły
2010/2011

2011/2012

1

Zespół Szkół Nr 10 w Suwałkach

85

94

109

2

Zespół Szkół Nr 5 w Toruniu
(Gimnazjum nr 18)

32

25

23

3

Szkoła Podstawowa nr 12 z oddziałami
integracyjnymi w Chorzowie

73

73

73

4

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15
w Kielcach (Gimnazjum Nr 15)

3

2

9

5

III Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach

25

22

26

6

Szkoła Podstawowa Nr 32
z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

34

37

38

7

Szkoła Podstawowa Nr 28
z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

35

38

33

8

Publiczne Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łodzi

38

36

30

9

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
w Olsztynie, Gimnazjum z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 9

40

43

43

10

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 25 w Olsztynie

69

62

67

11

Szkoła Podstawowa Nr 6
z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu

36

38

38

12

Szkoła Podstawowa Nr 40
z Oddziałami Integracyjnymi w Poznaniu

26

20

15

13

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Radomiu

25

17

22

14

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
w Częstochowie

40

40

44

561

547

570

Razem
Źródło: ustalenia kontroli NIK w szkołach
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Wykaz podmiotów, którym przekazano informację o wynikach kontroli
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Wiceprezes Rady Ministrów
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich
Prezes Trybunału Konstytucyjnego
Minister Edukacji Narodowej
Minister Sprawiedliwości
Minister Finansów
Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
16. Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
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