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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/18/071 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcjami1. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler Anna Nowakowska, główny specjalista kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr LZG/25/2018 z 12 marca 2018 r.   

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka kontrolowana Publiczne Przedszkole nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli,                         
ul. Wrocławska 35b, 67-100 Nowa Sól (dalej: Przedszkole lub PP nr 9). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Cieplicka, dyrektor. 

 (dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Planowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (dalej: WWR lub terapia) 
każdorazowo odpowiadało potrzebom dzieci, a szczegółowe indywidualne programy 
wczesnego wspomagania opracowywano na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wyników obserwacji terapeutów Przedszkola. 
Wczesne wspomaganie zapewniono wszystkim dzieciom, których rodzice o to 
wnioskowali. 

Z powodu trudności w zatrudnieniu psychologa, Przedszkole dopiero od bieżącego 
roku szkolnego dysponuje kadrą terapeutów wszystkich wymaganych specjalności. 
Jednakże pomimo zatrudnienia z początkiem października 2017 r. brakującego do 
tego czasu terapeuty, nadal większość dzieci objętych WWR nie ma zapewnionej 
opieki psychologicznej. Prowadzenie zajęć WWR bez udziału psychologa może 
skutkować, w ocenie NIK, niezapewnieniem kompletnych oddziaływań 
wspomagających rozwój dziecka oraz niewystarczającym wsparciem jego rodziny.  

Terapeuci Przedszkola posiadali wymagane kwalifikacje, a jednostkowy przypadek 
powierzenia w bieżącym roku szkolnym prowadzenia zajęć WWR osobie nie 
posiadającej przygotowania wymaganego przepisami prawa, dyrektor Przedszkola 
uzasadniła brakami kadrowymi i potrzebami emocjonalnymi dziecka. NIK zwraca 
uwagę, iż ustawodawca precyzyjnie określił kwalifikacje osób uprawnionych do 
prowadzenia terapii z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i brak jest  
w tym względzie prawnie dopuszczalnych odstępstw. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: od 1 września 2015 r. do dnia zakończenia kontroli NIK (lata szkolne: 

2015/2016, 2016/2017 i 2017/2018). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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W Przedszkolu dokonywano ocen skuteczności pomocy udzielanej dzieciom  
w zakresie WWR, a ich wyniki - w przypadkach kontynuowania terapii w kolejnych 
latach szkolnych - wykorzystywano do planowania dalszego wsparcia.  

Obiekt Przedszkola był przyjazny, zarówno pod względem architektonicznym jak  
i wyposażenia dla małych dzieci i osób niepełnosprawnych. Dokumentacja dzieci 
objętych WWR była właściwie chroniona, a dane dotyczące liczby dzieci objętych 
terapią umieszczano w SIO w sposób rzetelny. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Planowanie i udzielanie wsparcia w ramach wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci  

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 (według stanu na 30 września) terapią   
z zakresu WWR objęto ogółem 11 dzieci3, z tego sześcioro dzieci korzystało ze 
wspomagania przez okres do dwóch lat, a pięcioro przez okres od dwóch do 
czterech lat.   

Potrzeba wczesnego wsparcia rozwoju tych dzieci wynikała z różnych dysfunkcji 
(np. autyzm, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, zespoły wad 
wrodzonych4, zespół nadpobudliwości psychoruchowej).  

(dowód: akta kontroli str. 4-5) 

Dyrektor Przedszkola w zakresie procesu kwalifikacji dzieci do WWR wyjaśniła, 
że rodzice składali stosowny wniosek do Urzędu Miasta w Nowej Soli. Dzieci 
przydzielane były do PP nr 9 najczęściej w wyniku prośby rodzica o umieszczenie 
dziecka w tej konkretnie placówce. Większość dzieci korzystała wyłącznie z zajęć 
WWR – nie byli to wychowankowie Przedszkola.  Rozliczenie finansowe za te dzieci 
(za każdą zrealizowaną godzinę zajęć WWR) odbywało się na podstawie 
przekazywanych przez dyrektor Przedszkola do Miejskiego Zespołu Obsługi 
Przedszkoli miesięcznych zestawień. Natomiast dzieci, które objęte były przez PP  
nr 9 wychowaniem przedszkolnym, realizowały zajęcia WWR w ramach etatów 
nauczycieli terapeutów – zajęcia te nie były opłacane odrębnie. 
Kwoty wydatków poniesione na WWR w ramach tzw. „nadgodzin” opisano 
w rozdziale 3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 12-13) 

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 (do czasu rozpoczęcia kontroli) 
Przedszkole wspomagało wczesny rozwój łącznie 16 dzieci, z czego 14 nie było 
wychowankami Przedszkola – dzieci te korzystały w Przedszkolu wyłącznie z terapii 
(nie wystąpił przypadek odmowy objęcia dziecka WWR).  

(dowód: akta kontroli str. 7, 11) 

Dwoje dzieci zakwalifikowano do terapii w dniu złożenia wniosków o wczesne 
wspomaganie rozwoju, a pozostałe - maksymalnie 42 dni później5.  

Rozpoczęcie terapii w przypadku 12 dzieci nastąpiło w okresie maksymalnie do 53 
dni6 od zakwalifikowania dziecka do wczesnego wspomagania jego rozwoju. 

                                                      
3 Według stanu na 30 września 2015 r. i 30 września 2017 r.: sześcioro dzieci; 30 września 2016 r.: 

pięcioro dzieci – dane zgodnie z ujętymi w Systemie Informacji Oświatowej. 
4 Pentalgoia Cantrella i Di George’a. 
5 Do 10 dni – pięcioro dzieci; od 11 do 20 dni – pięcioro dzieci; od 21 do 25 dni – dwoje dzieci, 42 dni 

– dwoje dzieci. 
6 W przedziale od 13 do 21 dni – ośmioro dzieci; od 32 do 53 dni – czworo dzieci.  
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W przypadku pozostałych dzieci okres ten wyniósł: 61, 63, 146 i 207 dni, 
co wynikało – według wyjaśnień dyrektor Przedszkola - z oczekiwania przez 
rodziców tych dzieci na wolne miejsce (nie byli oni zainteresowani korzystaniem 
z zajęć prowadzonych przez inną placówkę).  

(dowód: akta kontroli str. 5-10) 

Analiza dokumentacji 12 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju 
wykazała m.in., że: 

 w skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (dalej: Zespół) 
dyrektor Przedszkola każdorazowo powoływała logopedę oraz pedagoga  
(o specjalności oligofrenpedagog). W przypadku dwojga dzieci skład ten, 
począwszy od 9 października 2017 r., uzupełniono o zatrudnionego7  
w Przedszkolu psychologa (uzupełnienie to nastąpiło po upływie prawie 2 i 3 lat 
terapii tych dzieci). Odnośnie niezapewnienia pozostałym dzieciom objętym 
WWR opieki zatrudnionego psychologa, dyrektor Przedszkola wyjaśniła,  
iż wynikało to z przyczyn organizacyjnych. Psycholog prowadził zajęcia 
rewalidacyjne w wymiarze 19 godzin tygodniowo, zatem do dyspozycji 
pozostawała tylko jedna godzina (pełne pensum); 

 zakres obowiązków zespołu dyrektor Przedszkola określała każdorazowo 
Zarządzeniem;  

 dla każdego dziecka, na każdy rok szkolny, w którym objęte ono było WWR, 
zespół opracował Indywidualny Program Wczesnego Wspomagania (dalej: 
Program) uwzględniający zalecenia zawarte w opiniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej (dalej: opinia ppp). Programy w każdym przypadku obejmowały 
stymulację ogólnorozwojową i indywidualną terapię logopedyczną. Cele do 
osiągniecia oraz sposoby ich realizacji  wskazano w tych Programach w sposób 
szczegółowy i czytelny (cele do osiągniecia wyznaczano na podstawie opinii 
ppp8 oraz diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka przeprowadzonej przez 
członków zespołu WWR); 

 założono, że programy podlegają ewaluacji okresowej i końcowej oraz są 
systematycznie monitorowane przy pomocy obserwacji bezpośredniej oraz 
rozmów z rodzicami; 

 Programy opracowane na rok szkolny 2017/2018 zawierały treści wymagane    
§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. 
 w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci9 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie WWR z 2017 r.); 

 liczba godzin zajęć WWR przyznana dla poszczególnych dzieci wahała się od 
czterech do ośmiu10 (liczba ta nie była określana w opiniach ppp). Dyrektor 
Przedszkola, odnośnie kryterium przyznania określonej liczby godzin WWR  
wyjaśniła: Przedszkole funkcjonuje w określonych ramach czasowych - do 

                                                      
7 Od 2 października 2017 r. 
8 W opiniach wskazywano kierunki usprawnienia dziecka (np. realizacja ćwiczeń zwiększających 

koncentrację uwagi, rozwijanie sprawności manualnej) oraz przykładowe metody (bazowanie na 
komunikatach pozytywnych, wielokrotne powtarzanie tych samych czynności  itp.). 

9 Dz. U. poz. 1635. 
10 Rok szkolny 2015/2016: cztery godziny – pięcioro dzieci, sześć godzin – jedno dziecko, osiem 

godzin – dwoje dzieci; 2016/2017: cztery godziny – czworo dzieci, osiem godzin – dwoje dzieci; 
2017/2018: cztery godziny – czworo dzieci, osiem godzin – jedno dziecko. 
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rozdysponowania wśród dzieci zajęć z WWR jest zatem określona liczba 
godzin. Staramy się pomóc jak największej grupie potrzebujących, ale oczywiste 
jest to, że z przyczyn ograniczonych możliwości czasowych nie jest możliwe 
zapewnienie każdemu wsparcia w maksymalnym możliwym wymiarze. 
Pierwszym kryterium celem przyznania maksymalnej liczby godzin był fakt czy 
dziecko było w ogóle objęte wychowaniem przedszkolnym –  uznawaliśmy 
bowiem, że w tej sytuacji brak zajęć w grupie przedszkolnej (stymulacja 
ogólnorozwojowa w grupie jest elementem terapii) należy wyrównać zajęciami 
 w ramach wczesnego wspomagania. Drugim kryterium była 
wielospecjalistyczna ocena terapeutów Przedszkola dokonana na podstawie 
obserwacji, wywiadów z rodzicami i opinii poradni i uznanie o potrzebie objęcia 
konkretnego dziecka zwiększona/maksymalna liczbą godzin; 

 w każdym przypadku Program i sposób jego realizacji został zaakceptowany 
przez rodziców. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 14-24, 120-121)   

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a Przedszkolem wynosiła:  
w przypadku dziewięciorga dzieci – poniżej 3 km, dwoje dzieci – od 3 do 10 km, 
jedno dziecko – powyżej 10 km. Nie wystąpił przypadek ubiegania się rodziców  
o zwrot kosztów dowozu dzieci na zajęcia terapeutyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 25) 

Analiza dokumentacji zajęć z zakresu WWR prowadzonej dla 12 dzieci wykazała, 
że:  

 w przypadku 11 dzieci zajęcia prowadzone były przez terapeutów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia tego rodzaju zajęć, tj. wymagane rozporządzeniem 
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 nauczycieli11 (dalej: rozporządzenie  
w sprawie kwalifikacji z 2009 r.) i następującym po nim rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych 
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli12 (dalej: rozporządzenie w sprawie 
kwalifikacji z 2017 r.); 

 terapia jednego dziecka, objętego WWR w latach 2015/2016-2017/2018, 
począwszy od bieżącego roku szkolnego prowadzona była przez pedagoga nie 
posiadającego kwalifikacji do prowadzenia takich zajęć (kwestię tą opisano  
w sekcji Ustalone nieprawidłowości);  

 zajęcia realizowane były w zaplanowanych formach przez 10 miesięcy w roku 
(od września do czerwca, dodatkowo z wyłączeniem innych dni wolnych, np. dni 
świątecznych czy ferii zimowych). Dyrektor Przedszkola wyjaśniła: Nauczyciele 
do dyspozycji mają 35 dni urlopu. Nie ma zatem możliwości jego wykorzystania 
wyłącznie np. w zaplanowanej miesięcznej przerwie wakacyjnej. Zatem  
w okresie ferii i wakacji – kiedy frekwencja dzieci i tak jest niższa nie realizujemy 
takich zajęć – grupy z uwagi na mniejszą liczbę dzieci w Przedszkolu są wtedy 
łączone, a terapeuci korzystają z prawa do urlopu; 

                                                      
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. 
12 Dz. U. poz. 1575. 
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 realizacja zajęć wczesnego wspomagania na poziomie niższym niż 75% 
zaplanowanego wymiaru godzinowego wystąpiła w przypadku dziewięciorga 
dzieci (w skrajnym przypadku wyniósł on 43,5%) - najczęstszą przyczyną była 
nieobecność dziecka, a następnie absencja w pracy terapeuty – 
w takich sytuacjach nie „odpracowywano” zajęć. Dyrektor Przedszkola 
wyjaśniła, że generalnie nie ma możliwości odpracowania takich zajęć, z uwagi 
na brak wolnych miejsc w harmonogramie pracy poszczególnych specjalistów,  
a nawet gdyby taka jednostkowa możliwość się po stronie Przedszkola pojawiła 
(np. zgłoszona wcześniej nieobecność innego dziecka) to godziny te  
nie odpowiadały rodzicom, którzy muszą, zgodnie z kontraktami 
terapeutycznymi – uczestniczyć w zajęciach. Z uwagi na fakt, iż większość 
dzieci objętych WWR jest dowożonych do Przedszkola wyłącznie na te zajęcia – 
ustalenie harmonogramu zajęć wymaga zsynchronizowania możliwości 
czasowych terapeutów i rodziców; 

 harmonogramy poszczególnych zajęć nie kolidowały ze sobą. 
(dowód: akta kontroli str. 12-13, 20-21, 26-47) 

W ramach współpracy nauczycieli/terapeutów z rodzicami m.in.: informowano 
rodziców o wymaganiach edukacyjnych, postępach dydaktycznych i rozwojowych 
dziecka; udzielano im konsultacji, instruktażu do pracy w domu oraz dostarczano 
materiały edukacyjne pomocne w przebiegu terapii.  

Z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju zawierano  
tzw. „kontrakty terapeutyczne”, zobowiązujące ich do udziału w konsultacjach 
prowadzonych przez terapeutów, przebywania w Przedszkolu w trakcie 
prowadzonych zajęć, stosowania zaleceń specjalistów w domu oraz udzielania 
informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym opieki sprawowanej przez lekarzy 
specjalistów lub innych terapeutów. Wpisy w dokumentacji potwierdzają udział 
rodziców w terapii prowadzonej przez Przedszkole. 

Obowiązkowe konsultacje z rodzicami odbywały się minimum trzy razy do roku:  
na początku roku szkolnego (zapoznanie z Programem), po pierwszym semestrze 
oraz na koniec roku szkolnego. W razie potrzeby, rodzice mogli skorzystać  
z dodatkowych konsultacji z terapeutami odbywającymi się w Przedszkolu co 
miesiąc.   

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 22-24) 

Przedszkole nie zawierało formalnych porozumień w zakresie realizacji zaleceń 
opinii o potrzebie WWR będących poza kompetencjami członków przedszkolnego 
zespołu wsparcia. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że wszystkie dzieci mające 
zapewnione wczesne wsparcie wspomagania rozwoju w naszym Przedszkolu 
realizowały zajęcia, do których prowadzenia nie mieli kompetencji nasi specjaliści 
jeszcze przed przyjęciem do naszego Przedszkola (np. rehabilitacja ruchowa - 
często zaraz po urodzeniu). Przedszkole nawiązywało współpracę z tymi 
instytucjami za pośrednictwem rodziców (nie zawierano formalnych porozumień), 
terapeuci byli również między sobą w kontakcie telefonicznym i tym samym zespół 
wsparcia czuwał nad spójnością wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój 
dziecka. Spotkania terapeutów (Przedszkole reprezentuję ja bądź wyznaczony 
przeze mnie terapeuta) odbywają się corocznie w poradni psychologiczno-
pedagogicznej w Nowej Soli. Na spotkaniach tych omawiane są m.in. metody terapii 
i ich skuteczność. Ustalamy też sposób komunikacji pomiędzy 
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terapeutami/specjalistami. Spójności tych działań dowodzą zadowalające efekty 
terapii w przypadku każdego dziecka. Kopie wyników badań/diagnoz/terapii w celu 
zapewnienia spójności działań rodzice przekazywali terapeutom Przedszkola. 

Kwestię współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi we wczesnym 
wspomaganiu rozwoju dzieci opisano również w pkt 2 wystąpienia pokontrolnego.  

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

Terapeuci Przedszkola (trzech pedagogów i logopeda), odnośnie wspomagania 
wczesnego rozwoju dzieci wskazali, iż w ich ocenie: 

 opinie o potrzebie WWR umożliwiają ustalenie zakresu wsparcia, ale nie mogą 
stanowić jedynego źródła do konstruowania Programów WWR – niezbędny jest 
dodatkowy wywiad z rodzicami oraz obserwacja dziecka; 

 efektywność zajęć z WWR jest związana przede wszystkim z frekwencją dzieci, 
ale również z poziomem zaangażowania rodziców w terapię;  

 maksymalna liczba godzin określona na 8 w miesiącu nie zawsze jest 
wystarczająca; 

 posiadane przez nich kwalifikacje są wystarczające do prowadzenia zajęć 
WWR, niemniej jednak stale je doskonalą. Dwóch terapeutów podało, 
 iż  w trakcie prowadzonych terapii zasięgało opinii specjalistów, trzech 
wskazało, iż zasadne byłoby zatrudnienie innych terapeutów (np. rehabilitanta 
ruchowego).   

(dowód: akta kontroli str. 128-137) 

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

1. Pomimo, iż z § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WWR z 2017 r.  (poprzednio:  
§ 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WWR z 2013 r.13), wynika, iż w skład zespołu 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wchodzi m.in. psycholog to 10 spośród 
12 dzieci, których terapię w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju poddano 
analizie, nie było objętych opieką psychologa, a dwojgu dzieciom zapewniono 
opiekę tego specjalisty dopiero prawie po dwóch i trzech latach prowadzenia terapii.  

Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, iż powyższe wynikało z braku zainteresowania ze 
strony psychologów do podejmowania pracy w przedszkolach (małe dzieci, 
niewielkie wynagrodzenia, brak dodatków przysługujących w szkołach 
prowadzonych kształcenie specjalne), a wiedzę w tym zakresie posiadała zarówno 
 z urzędu pracy jak i poradni psychologiczno-pedagogicznej (dyrektor nie 
dokumentowała działań mających na celu pozyskanie psychologa). Wskazała, że  
zatrudnienie psychologa w 2017 r. było możliwe jedynie dzięki zainteresowaniu tej 
osoby podjęciem takiej pracy ze względów osobistych.  
Prowadzenie zajęć WWR bez udziału psychologa może skutkować, zdaniem NIK, 
niezapewnieniem kompletnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka oraz 
niewystarczającym wsparciem jego rodziny.  

(dowód: akta kontroli str. 8-10, 14-21, 123-124)  

2. Terapia jednego dziecka, objętego WWR w latach 2015/2016-2017/2018, 
                                                      
13 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie  

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013 r. poz. 1257), dalej: 
rozporządzenie w sprawie WWR z 2013 r. 
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począwszy od bieżącego roku szkolnego prowadzona była przez pedagoga nie 
posiadającego kwalifikacji do prowadzenia takich zajęć (osoba ta nie posiadała 
ukończonych studiów magisterskich lub wyższych na kierunkach określonych          
w  § 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji z 2017 r.). 

Przyczyną powyższego były kłopoty kadrowe (jeden z pedagogów posiadających 
kwalifikacje do prowadzenia WWR - realizujący te zadania w latach wcześniejszych 
- przebywał na urlopie macierzyńskim). Za powierzeniem zajęć WWR w przypadku 
tego dziecka osobie nieposiadającej wymaganych kwalifikacji – według dyrektor 
Przedszkola - przemawiały potrzeby emocjonalne dziecka (nauczyciel, który 
rozpoczął z tym dzieckiem zajęcia w bieżącym roku szkolnym sprawował wcześniej 
nad nim opiekę jako nauczyciel wspomagający). 

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 26-27, 44-47) 

W Przedszkolu zapewniano potrzebującym dzieciom i ich rodzinom terapię mającą 
na celu wczesne wsparcie rozwoju tych dzieci. Nieliczne przypadki opóźnień  
w realizacji tej pomocy były spowodowane przyczynami niezależnymi 
od Przedszkola.  

Spośród 12 dzieci, których przebieg terapii poddano analizie, tylko dwojgu 
zapewniono  pełny, wymagany przepisami prawa skład zespołu, i to dopiero w 
bieżącym roku szkolnym. Programy terapeutyczne opracowane dla tej grupy dzieci 
odpowiadały zdiagnozowanym potrzebom, wynikającym z opinii o potrzebie 
wczesnego wspomagania, a prowadzenie zajęć WWR powierzono terapeutom 
posiadającym  wymagane kwalifikacje, z jednostkowym odstępstwem. 

2. Nadzór, ewaluacja i współpraca z innymi placówkami w realizacji 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

W każdym zbadanym przypadku efekty wdrożonej terapii mającej na celu wczesne 
wspomaganie rozwoju były oceniane przez członków zespołu.  

Z działań prowadzonych w ramach Programów sporządzano dokumentację 
zawierającą informacje wymagane § 4 rozporządzenia w sprawie WWR z 2017 r.  
W okresie poprzedzającym wprowadzenie ww. przepisu zespół również 
szczegółowo dokumentował działania prowadzone w ramach indywidualnych 
Programów (prowadzono dzienniki zajęć i arkusze obserwacji, w których 
dokonywano oceny po każdym semestrze).  

 (dowód: akta kontroli str. 22-23) 

Czworo, spośród 12 dzieci, objętych było terapią mającą na celu wczesne 
wspomaganie rozwoju przez trzy lata szkolne – w każdym przypadku programy 
tworzone na kolejny rok szkolny uwzględniały wyniki przeprowadzonych obserwacji -
modyfikowano cele czy rodzaj działań, a w przypadku dwojga dzieci również wymiar 
godzinowy zajęć. 

(dowód: akta kontroli str. 28-43) 

Nie dokonywano pisemnej odrębnej oceny efektywności współpracy z rodziną 
dziecka. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, iż nie widzi takiej potrzeby – na postępy 
dziecka składają się bowiem wszystkie elementy terapii – a zatem działania 
specjalistów Przedszkola, praca rodzica z dzieckiem w domu, jak również 
oddziaływania ze strony terapeutów „zewnętrznych”.   

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

Ocena cząstkowa 



 
 
 

9 
 

 
 

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 (do czasu kontroli) nie wystąpił przypadek 
rezygnacji rodziców z terapii wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

W przypadku pięciorga dzieci pomoc w ramach wczesnego wspomagania ich 
rozwoju udzielana była także przez inne instytucje/podmioty (m.in. gabinety 
rehabilitacji, lekarzy specjalistów, poradnię psychologiczno-pedagogiczną) -  
w dokumentacji tych dzieci, znajdowały się  kopie wyników/badań/diagnoz/terapii 
prowadzonych poza Przedszkolem.  

 (dowód: akta kontroli str. 22-23) 

Żadne z dzieci nie było objętych równocześnie terapią w zakresie wczesnego 
wspomagania rozwoju i kształceniem specjalnym. 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 

Plany nadzoru pedagogicznego na poszczególne lata szkolne od 2015/2016 do 
2017/2018 oraz sprawozdania z wykonania tego nadzoru za lata 2015/2016 i 
2016/2017 dyrektor Przedszkola przedkładała radzie pedagogicznej terminowo. 

(dowód: akta kontroli str. 48-76) 

Wśród działań zaplanowanych i zrealizowanych przez dyrektor Przedszkola w latach 
szkolnych od 2015/2016 do 2017/2018 w ramach sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji przez specjalistów (logopedy i pedagoga), w tym 
indywidualne programy pracy, dzienniki zajęć, pozyskiwanie wymaganych zgód  
od rodziców (tzw. kontrakty terapeutyczne). Dyrektor zaplanowała również 
i przeprowadziła obserwację zajęć prowadzonych przez dwóch terapeutów 
(pedagogów) pod kątem m.in. realizowanych metod specjalistycznych 
wspomagających rozwój dzieci. 

W zakresie prowadzonej przez ww. specjalistów dokumentacji dyrektor Przedszkola 
uznała, iż jest ona prowadzona prawidłowo i terminowo. Stopień wiedzy  
i umiejętności w prowadzeniu zajęć hospitowanych nauczycieli oceniła na wysoki. 

(dowód: akta kontroli str. 48-76) 

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

W Przedszkolu dokonywano oceny skuteczności pomocy udzielanej dzieciom  
w zakresie WWR, a częstotliwość i sposób dokonywania tych ocen były zgodne  
z założonymi w Programach. Wyniki tych ocen, w przypadkach kontynuowania 
terapii w kolejnych latach szkolnych wykorzystywano do planowania dalszego 
wsparcia.  

W przypadku dzieci, które były równocześnie objęte opieką innych instytucji,  
Przedszkole podejmowało działania mające na celu zapewnienie spójności terapii.  

3. Warunki organizacyjne i finansowe wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci 

W latach szkolnych 2015/2016-2017/2018 (do czasu kontroli) zajęcia z zakresu 
WWR prowadzone były łącznie przez: trzech pedagogów, logopedę, a od 
października 2017 r. – w przypadku dwojga dzieci również psychologa (jeden  
z pedagogów nie posiadał kwalifikacji wymaganych do prowadzenia zajęć WWR - 
co opisano w sekcji dotyczącej nieprawidłowości obszaru 1 niniejszego wystąpienia, 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 



 
 
 

10 
 

 
 

pozostali terapeuci legitymowali się wymaganymi kwalifikacjami14. Kwestię braku 
psychologa również opisano w ww. sekcji). 

(dowód: akta kontroli str. 20-21, 44-47, 138) 

Wszyscy terapeuci uczestniczyli w różnych formach doskonalenia zawodowego 
(kursy, szkolenia), dofinansowywanych ze środków budżetowych, w tym 
dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju (np. z zakresu: programu Makaton, 
terapii osób z zaburzeniami sensorycznymi, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu). 

(dowód: akta kontroli str. 77-78, 81-82) 

Przedszkole dysponowało również literaturą fachową stanowiącą wsparcie 
metodyczne terapeutów (w tym wydaną po 2010 r.), mieli oni również zapewniony 
dostęp do zasobów internetowych. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80, 83) 

Baza lokalowa i wyposażenie Przedszkola była „przyjazna” dla małych dzieci oraz 
osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Terapeuci prowadzący indywidulane zajęcia z WWR mieli do dyspozycji dwa 
gabinety (oddzielny dla logopedy i wspólny dla pedagoga oraz psychologa) 
z wyposażeniem do prowadzenia terapii (m.in. komputery ze specjalistycznymi 
oprogramowaniami, zabawki, zestawy do terapii metodą Montesorii, w gabinecie 
logopedy również m.in. lustro i jednorazowe wyposażenie do terapii 
logopedycznej15). Obydwa gabinety wyposażone były m.in. w meble dostosowane 
do wzrostu małych dzieci. Pomieszczenia16 były jasne (z dostępem do naturalnego 
światła), estetyczne, sprzyjały odizolowaniu i wyciszeniu. 

Przedszkole nie dysponowało natomiast pomieszczeniem do prowadzenia zajęć  
w grupie (z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych WWR).  
Dyrektor wskazała, że zajęcia grupowe prowadzone były do roku szkolnego 
2016/2017, jednakże w sali, w której je realizowano utworzono dodatkowy oddział 
przedszkolny (na polecenie organu prowadzącego).  

 (dowód: akta kontroli str. 12-13, 83-92) 

Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków oraz opracowywanie planów 
rzeczowych i finansowych nie należało do kompetencji Przedszkola. 

Obsługa ekonomiczno-finansowa, kadrowa i gospodarcza przedszkoli, dla których 
organem prowadzącym było Miasto Nowa Sól, należała do zadań Miejskiego 
Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli17.   

(dowód: akta kontroli str. 93-96) 

Kwota subwencji otrzymanej przez organ prowadzący na wczesne wspomaganie 
rozwoju na lata 2015-2018 wyniosła odpowiednio: 49,2 tys. zł, 53,3 tys. zł, 
102,0 tys. zł i 114,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 97-106) 

Wydatków na WWR nie ewidencjonowano zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 

                                                      
14 Studia wyższe z zakresu pedagogiki, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu pedagogiki 

specjalnej (oligofrenopedagogika). 
15 Na przykład: słomki, szpatułki. 
16 O powierzchni: gabinet logopedy – 12,72m2, gabinet pedagoga/psychologa – 10,56m2. 
17 Samodzielna jednostka organizacyjna i budżetowa podległa Zarządowi Miasta Nowa Sól – 

utworzona na podstawie Uchwały Nr X/62/90 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 21 grudnia 1990 r. 
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klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych18, tj. w dziale 854 Edukacyjna opieka 
wychowawcza (rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka). 

Wydatki te - według wyjaśnień Skarbnik Miasta wskutek przeoczenia - ujmowano  
w łącznej kwocie wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 
Przedszkola. Skarbnik Miasta Nowa Sól zadeklarowała, że wprowadzona zostanie 
prawidłowa klasyfikacja budżetowa na ewidencjonowanie wydatków na ww. cel.   

(dowód: akta kontroli str. 113-114) 

Kwota wydatków19 na WWR dzieci, które nie były objęte wychowaniem 
przedszkolnym przez PP nr 9 (a zatem realizowane w ramach tzw. „nadgodzin”),  
w latach 2015-2017 wyniosła: 5,3 tys. zł, 5,5 tys. zł i 2,9 tys. zł20.  

Liczba zajęć WWR zrealizowanych w ramach tzw. „nadgodzin” była zgodna21  
z ujętymi w zestawieniach przekazanych przez dyrektor Przedszkola do Miejskiego 
Zespołu do Obsługi Przedszkoli. 

 (dowód: akta kontroli str. 107-108, 116-119) 

Dokumentacja dzieci objętych WWR była w Przedszkolu właściwie zabezpieczona.  

Dane w zakresie liczby dzieci objętych WWR w Przedszkolu, według stanu na 30 
września poszczególnych lat 2015-2017 wykazano w Systemie Informacji 
Oświatowej prawidłowo. 

(dowód: alta kontroli str. 5, 83) 

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

W Przedszkolu podejmowano działania mające na celu zapewnienie odpowiednich 
warunków organizacyjnych do realizacji WWR, jednakże z powodu trudności  
w zatrudnieniu psychologa dopiero od bieżącego roku szkolnego Przedszkole 
dysponowało kadrą terapeutyczną wszystkich wymaganych specjalności.  

Obiekt Przedszkola był przyjazny, zarówno pod względem architektonicznym,  
jak i wyposażenia dla małych dzieci i osób niepełnosprawnych. Dokumentacja dzieci 
objętych WWR była właściwie chroniona, a dane dotyczące liczby dzieci objętych 
terapią umieszczano w SIO w sposób rzetelny.  

IV. Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli22, wnosi o: 

                                                      
18 Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, ze zm. 
19 Dane wskazane na podstawie informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit f ustawy o NIK   z 

Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli w Nowej Soli.  
20 Liczba dzieci objętych WWR wyniosła: w 2015 r. - 15 (w tym jedno dziecko było objęte 

wychowaniem przedszkolnym w PP nr 9), w 2016 i 2017 r. – po 12 (w każdym roku – dwoje dzieci 
było objętych wychowaniem przedszkolnym w PP nr 9). 

21 Analiza dokonana na przykładzie trzech losowo wybranych miesięcy. Dokonano porównania liczby 
godzin ujętych w dziennikach zajęć oraz liczby godzin wykazanych w miesięcznych zestawieniach 
przekazywanych do Miejskiego Zespołu do Obsługi Przedszkoli. 

22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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1) Zapewnienie wszystkim dzieciom objętym terapią z zakresu wczesnego 
wspomagania ich rozwoju opieki psychologa. 

2) Powierzanie prowadzenia terapii w zakresu WWR wyłącznie specjalistom  
o wymaganych kwalifikacjach.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Zielonej Górze. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

  

Zielona Góra, dnia 7 czerwca 2018 r.  

 
 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 
Włodzimierz Stobrawa 

p.o. dyrektora 
Anna Nowakowska 

główny specjalista kontroli państwowej 

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