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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 Natalia Kajzer, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 
LZG/39/2018 z dnia 26 marca 2018 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Konstytucji 3 Maja 60, 66-300 Międzyrzecz 
(dalej: SOSW lub Ośrodek). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Arletta Stachecka, od dnia 1 września 2012 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Międzyrzeczu (dalej: dyrektor Ośrodka lub dyrektor SOSW). 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 

Ośrodek podjął skuteczne starania by wszystkim dzieciom zapewnić niezwłoczne podjęcie 
terapii wynikające z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Z uwagi na 
problemy kadrowe w roku szkolnym 2017/2018, ósemce dzieci nie zapewniono pełnego 
wsparcia wynikającego z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania, tj. konsultacji 
psychologicznej3. Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka bez udziału 
psychologa mogło skutkować, w ocenie NIK, niezapewnieniem kompletnych oddziaływań 
wspomagających rozwój dziecka oraz niewystarczającym wsparciem jego rodziny.  

Planowanie i realizację wczesnego wspomagania dzieci zajmowały się Zespoły  
w wymaganym składzie. Dla wszystkich dzieci opracowano i realizowano indywidualne 
programy. Zdecydowana większość z zaplanowanych zajęć została zrealizowana,  
a przyczyną braku realizacji była najczęściej choroba dziecka. Zespoły wczesnego 
wspomagania dokonywały bieżącej oraz okresowej (półrocznej) analizy postępów w terapii. 

Ośrodek, wprawdzie nie sformalizował ram współpracy z innymi podmiotami, to jednak 
dokumentacja znajdująca się w zasobach placówki potwierdzała jej funkcjonowanie.    

SOSW zapewniało odpowiednie warunki organizacyjne pozwalające na realizację 
wczesnego rozwoju dzieci oraz angażowało do pracy z dziećmi wykwalifikowaną  
i przeszkoloną kadrę specjalistów. Przechowywana dokumentacja była właściwie 
zabezpieczona. Otrzymane środki finansowe były wystarczające na sfinansowanie zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 

 

                                                           
1 W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 września 2015 do dnia zakończenia kontroli (lata szkolne: 2015/2016, 
2016/2017, 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. 
3 Szczegółowemu badaniu poddano dokumentację 12 dzieci. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 Ośrodek organizował zajęcia wczesnego 
wspomagania rozwoju4 (WWR) ośmiorgu dzieciom, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 – 
13 dzieciom. Łącznie w tym okresie WWR objętych było 16 dzieci, w tym ośmioro dzieci 
przez jeden rok, troje przez dwa lata, a pięcioro przez trzy. W roku szkolnym 2017/2018 
spośród 13 dzieci objętych WWR, dziewięcioro posiadało orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz było wychowankami przedszkola specjalnego SOSW. 

Potrzeba wsparcia rozwoju tych dzieci wynikała z opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka5 wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
Podstawą wydania tych opinii były wady ogólnorozwojowe (sześcioro dzieci), autyzm 
(czworo dzieci) oraz niepełnosprawność umysłowa w stopniu znacznym lub umiarkowanym 
(troje dzieci), a w dwóch przypadkach niepełnosprawność ruchowa.  

(dowód: akta kontroli str. 5, 8-9) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki odmowy przyjęcia dziecka na zajęcia 
WWR. W Ośrodku, wszystkim dzieciom zapewniono niezwłoczne podjęcie wsparcia. Czas 
jaki upłynął od złożenia wniosku przez rodziców o objęcie WWR do rozpoczęcia zajęć 
wynosił od 0 do 25 dni, a w przypadku czwórki dzieci odpowiednio: 85 dni, 77 dni, 111 oraz 
130 dni. Analiza dokumentacji Ośrodka potwierdziła wyjaśnienia dyrektora SOSW: 
wydłużony czas oczekiwania wynikał z faktu, iż rodzice złożyli wnioski  
o przyjęcie dziecka do WWR w maju i czerwcu, tj. przed zakończeniem roku szkolnego,  
a zajęcia rozpoczęły się od września nowego roku szkolnego. Rozpoczęcie terapii 
następowało w tym samym miesiącu, w którym zakwalifikowano dziecko do objęcia 
zajęciami WWR.  

(dowód: akta kontroli str. 7, 10-14) 

Odległość od Ośrodka do miejsca zamieszkania dzieci objętych WWR wynosiła 
odpowiednio: do 3 km – ośmioro dzieci, od 3 do 10 km – jedno dziecko oraz powyżej 10 km 
– czworo dzieci. Jedno z dzieci było objęte opieką całodobową (internat SOSW), dla niego 
Ośrodek organizuje dowozy z miejsca zamieszkania. 

 (dowód: akta kontroli str. 11) 

Z informacji Gminy Międzyrzecz oraz Gminy Bledzew wynikało, że nie organizowały one 
bezpłatnego dowożenia dzieci oraz ich opiekunów na zajęcia WWR. 

W roku szkolnym 2017/2018 Gmina Bledzew ponosiła wydatki na zwrot kosztów dojazdu do 
Ośrodka dla jednego dziecka. Wydatki były realizowane bezpośrednio z budżetu Gminy na 
podstawie umowy zawartej z rodzicami oraz w formie zasiłku celowego specjalnego 
wypłacanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bledzewie. 

(dowód: akta kontroli str. 15-19) 

Wszystkie zajęcia WWR prowadzone były indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną, nie 
obejmowano wczesnym wspomaganiem dzieci w domu rodzinnym.  

(dowód: akta kontroli str. 20-24) 

1.2. Zasady organizacji zajęć WWR oraz skład i zadania zespołu WWR zostały 
uregulowane w § 10 Statutu przedszkola specjalnego przy SOSW6. 

                                                           
4 Zajęcia dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem prowadzone są w Ośrodku od września 2015 r. 
5 O których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
996, ze zm.). 
6 Przyjętego uchwałą nr 12/2017/2018 Rady Pedagogicznej SOSW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie statutu 
szkoły/placówki. http://bip.wrota.lubuskie.pl/sosw_miedzyrzecz/system/obj/28_2017.11.30_statut.pdf We 
wcześniejszym Statucie z 2015 r. nie było takich regulacji. 

Opis stanu 
faktycznego 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/sosw_miedzyrzecz/system/obj/28_2017.11.30_statut.pdf
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Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 
2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci7 (dalej: 
rozporządzenie w sprawie WWR z 2017 r.) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci8 (dalej: rozporządzenie w sprawie WWR z 2013 r.), na każdy 
rok szkolny dyrektor zarządzeniem powoływała Zespół wczesnego wspomagania rozwoju 
(Zespół).  

W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 skład Zespołu był zgodny z wymogami 
sformułowanymi w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WWR z 2013 r. oraz § 3 ust. 2 
rozporządzenia w sprawie WWR z 2017 r. i obejmował: dwóch logopedów, psychologa oraz 
dwóch pedagogów (terapeuta od zajęć ruchowych oraz terapeuta zajęć ogólnorozwojowych 
i muzykoterapii).  

(dowód: akta kontroli str. 29-31) 

Zespół WWR spotykał się na początku każdego roku szkolnego w celu zapoznania się  
z dokumentacją dzieci, ustalenia harmonogramu zajęć, planów terapii oraz celów i zadań. 
Po zakończeniu I semestru Zespół dokonywał omówienia i analizy postępów terapii 
poszczególnych dzieci oraz analizy dotychczasowych celów terapii. Na koniec roku 
szkolnego dokonywano oceny postępów wielospecjalistycznej terapii WWR.  

 (dowód: akta kontroli str. 32-39) 

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

1) 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 o potrzebie wczesnego 
wspomagania. 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. Całość odnotowywana była w indywidualnych dziennikach 
prowadzonych dla każdego dziecka; 

2) Programy opracowane na rok szkolny 2017/2018 zawierały treści wymagane  
§ 5 rozporządzenia w sprawie WWR z 2017 r. 

3) w każdym przypadku Program i sposób jego realizacji był omawiany z rodzicami na 
pierwszych zajęciach WWR w danym roku szkolnym; 

4) każdemu dziecku w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 przydzielono po  
8 godzin w miesiącu zajęć WWR (2 godziny tygodniowo), natomiast w roku 
szkolnym 2017/2018 – po 6 godzin w miesiącu (1,5 godziny tygodniowo);  

5) tygodniowy harmonogram zajęć WWR w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 
obejmował dla każdego dziecka: 0,5 godz. zajęć logopedycznych, 0,5 godz. zajęć 
ruchowych9, 0,5 zajęć pedagogicznych (ogólnorozwojowych połączonych  
z muzykoterapią) oraz 0,5 godz. zajęć z psychologiem; 

6) tygodniowy harmonogram zajęć WWR w roku szkolnym 2017/2018 obejmował dla 
każdego dziecka: 0,5 godz. zajęć logopedycznych, 0,5 godz. zajęć ruchowych, 0,5 
zajęć pedagogicznych (ogólnorozwojowych połączonych z muzykoterapią). 
Ponadto, w przypadku dzieci, którym zalecono terapię z psychologiem,  
w harmonogramie uwzględniono doraźne zajęcia z psychologiem (ośmioro dzieci). 
Zmniejszenie wymiaru zajęć WWR wynikało z nieprzydzielenia w roku szkolnym 
godzin zajęć z psychologiem. 

                                                           
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 1635. 
8 Dz. U. z 2013 r. poz. 1257. Uchylone z dniem 31 sierpnia 2017 r. 
9 Zajęcia realizowane przez pedagoga, który również jest dyplomowanym fizjoterapeutą. 
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(dowód: akta kontroli str. 157-159) 

W sprawie ustalania harmonogramów zajęć WWR, Dyrektor SOSW stwierdziła, iż 
wychodząc naprzeciw potrzebom rozwojowym dziecka, a także oceniając ich możliwości 
psychofizyczne zespół podjął decyzję o przydziale takiej samej liczby godzin zajęć 
specjalistycznych. Każde z prowadzonych zajęć ma na celu rozwój poszczególnych 
umiejętności. Nauczyciele współpracują w zakresie doboru zadań, formy i metod pracy. 
Równy podział godzin zajęć specjalistycznych gwarantuje dzieciom wszechstronny rozwój, 
a jednocześnie jest zgodny z jego potrzebami. 

(dowód: akta kontroli str. 20-22) 

W latach szkolnych 2015/2016 oraz 2016/2017 wszystkim dzieciom, którym w opinii  
o potrzebie WWR wskazano zalecenia do terapii psychologicznej (odpowiednio sześciu  
i czterem) zapewniono udział w zajęciach z psychologiem. Natomiast w roku szkolnym 
2017/2018 nie zaplanowano godzin zajęć WWR z psychologiem, a w harmonogramach 
zajęć wskazano jedynie doraźne kontakty z psychologiem. 

Przyczyną powyższego były problemy kadrowe, gdyż żaden z dwóch zatrudnionych 
psychologów nie wyrażał chęci prowadzenia zajęć WWR. Jak wyjaśniła dyrektor SOSW,  
w arkuszu organizacyjnym uwzględnione zostały godziny dla psychologa, jednakże zostały 
one wykazane jako wakat. Ogłoszenie o potrzebie zatrudnienia psychologa w Ośrodku 
umieszczono na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.10. (…) Zajęcia WWR to 
praca z małym niepełnosprawnym dzieckiem i jego rodziną. Psycholog, z którym 
prowadziłam rozmowy i przedstawiłam zakres obowiązków nie wyraził chęci prowadzenia tej 
formy zajęć. Odbyłam już wstępne rozmowy z Panią, która złożyła swoje CV w celu 
podjęcia pracy w charakterze psychologa. Zostanie zatrudniona od 01.09.2018 r. jako 
psycholog prowadzący pomoc psychologiczną dla uczestników zajęć WWR. 

(dowód: akta kontroli str. 10-12, 20-22, 122) 

1.4. Analiza dokumentacji 12 dzieci pod kątem realizacji zajęć WWR wykazała, że: 

1) wszyscy prowadzący zajęcia posiadali kwalifikacje do prowadzenia zajęć WWR 
sformułowane w § 14 ust. 4 rozporządzenia 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 oraz § 15 
ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.  
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli12; 

2) zajęcia realizowane były w zaplanowanych formach przez 10 miesięcy w roku (od 
września do czerwca)13 z wyłączeniem dodatkowych dni wolnych (święta, ferie 
zimowe); 

3) realizacja zajęć wczesnego wspomagania na poziomie niższym niż 75% 
zaplanowanego wymiaru godzinowego wystąpiła w przypadku czwórki dzieci  
(w skrajnym przypadku wyniosła 30%14). Najczęstszą przyczyną była nieobecność 
dziecka, a następnie absencja w pracy nauczyciela – w takich sytuacjach nie 
„odpracowywano” zajęć. Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że nie ma możliwości 
odpracowania zajęć dla nieobecnego dziecka, gdyż nauczyciele realizują również inne 
obowiązki zawodowe w Ośrodku. Zajęcia WWR odbywają się zgodnie z tygodniowym 
rozkładem. 

                                                           
10 W terminie składania ofert do dnia 15 czerwca 2017 r. jedna osoba odpowiedziała na ogłoszenie, jednakże nie 
wyraziła chęci prowadzenia zajęć WWR. 
11 Dz. U. z 2015 r. poz. 1264. Uchylony z dniem 1 września 2017 r. 
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 1575. 
13 SOSW jest placówką feryjną, natomiast przedszkole specjalne nie jest placówką feryjną. Jednakże każdemu 
nauczycielowi przysługuje urlop w wymiarze określonym w art. 64 ust. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967). 
14 Dotyczy dziecka, które z uwagi na sytuację rodzinną zostało umieszczone w Pogotowiu Rodzinnym 
(wyjaśnienia dyrektora w pkt 2.1. niniejszego wystąpienia).  
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4) w ramach współpracy nauczycieli z rodzicami m.in.: informowano rodziców  
o wymaganiach i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka; udzielano im 
konsultacji, instruktażu oraz przekazywano materiały edukacyjne do pracy w domu. Na 
rozpoczęcie roku szkolnego odbywały się spotkania indywidualne w celu omówienia 
planu i harmonogramu zajęć WWR, zapoznania z Programem i jego celami, a na 
zakończenie podsumowania i oceny efektów terapii. Ponadto, w indywidualnych 
dziennikach odnotowywano po każdych zajęciach konsultacje z rodzicami i wskazówki 
do dalszej pracy; 

5) w przypadku dzieci uczęszczających również do przedszkola specjalnego 
(dziewięcioro) oraz dziecka mieszkającego w internacie terapeuci prowadzili 
konsultacje z wychowawcami przedszkola oraz wychowawcą internatu; 

6) w przypadkach konieczności objęcia dziecka wsparciem medyczno-rehabilitacyjnym 
nauczyciele wskazywali dostępne placówki i prowadzili w tym zakresie doradztwo. 

(dowód: akta kontroli str. 157-160) 

Ośrodek nie zawierał formalnych porozumień w zakresie realizacji zaleceń opinii o potrzebie 
WWR. W zakresie realizacji współpracy z innymi placówkami i instytucjami, dyrektor 
Ośrodka wyjaśniła, że Zespół współpracuje z ośrodkami pomocy społecznej  
i Sądem Rodzinnym i Nieletnich. W przypadku drastycznych zaniedbań ze strony rodziców 
sprawy zgłaszane są do sądu. Podejmowana jest również współpraca z asystentami rodziny 
w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki i zaspakajania podstawowych potrzeb ze 
strony rodziców. Podjęta została również pomoc rodzinie w zakresie organizacji dowozu na 
zajęcia, polegająca na wskazaniu możliwości współpracy z jednostką samorządu 
terytorialnego i jednostką administracji rządowej. Dla dziecka objętego opieką całodobową 
Ośrodek zorganizował dowozy do placówki (rodzice chłopca są niepełnosprawni 
intelektualnie). Sytuacja dzieci w domu rodzinnym jest monitorowana przez Kuratora 
Sądowego, który utrzymuje kontakt z Ośrodkiem. Chłopiec dzięki pomocy pielęgniarki 
szkolnej udał się na konsultację chirurgiczną i w dalszej kolejności na operację. 

(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

1.5. Nauczyciele prowadzący zajęcia WWR (dwóch pedagogów i dwóch logopedów), 
odnośnie realizowanych terapii wskazali, iż w ich ocenie: 

 opinie o potrzebie WWR są bardzo wnikliwe, a informacje o dziecku poszerzane są 
o wywiad z rodzicami, analizę wszelkiej dokumentacji (w tym medycznej), arkusze 
obserwacji i diagnozę szczegółową; 

 efektywność zajęć wczesnego wspomagania rozwoju jest bardzo wysoka,  
a największym jej miernikiem jest widoczny rozwój dzieci. Jest to rodzaj zajęć,  
w których bardzo szybko widać postępy u dzieci, ponieważ mózg małego dziecka 
jest jeszcze bardzo plastyczny. Zajęcia WWR wyrównują deficyty rozwojowe i dają 
lepsze przygotowanie do nauki w szkole oraz do społecznego funkcjonowania 
dziecka;  

 przyznana liczba godzin dla dziecka jest w zupełności wystarczająca – wystarcza 
także na wsparcie rodzin, gdyż rodzice mają permanentny kontakt w trakcie pobytu 
swoich dzieci na WWR;   

 posiadane przez nich kwalifikacje są wystarczające do prowadzenia zajęć WWR, 
niemniej jednak stale je doskonalą;  

 nie ma żadnych przeszkód w kontaktach z organami i instytucjami społecznymi 
(PCPR, OPS, kuratorzy, asystenci rodziny). Dokumentacja medyczna 
przekazywana jest przez rodziców, podczas zajęć sugerowana jest konieczność 
wizyty u specjalisty na przykład laryngologa, okulisty, ortodonty, specjalisty 
integracji sensorycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 40-47) 
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W roku szkolnym 2017/2018 Ośrodek nie realizował zajęć terapeutycznych  
w zakresie terapii psychologicznej, w przypadku piątki dzieci, którym w opinii zalecono 
terapię psychologiczną oraz trójki dzieci, którym w opinii wskazano konsultacje  
z psychologiem wspierające rodziców.      

(dowód: akta kontroli str. 157-159) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, że w żaden z dwóch zatrudnionych w Ośrodku psychologów 
nie wyraził chęci prowadzenia zajęć WWR. Dodatkowo w roku szkolnym 2017/2018 na 
prośbę psychologa dotychczas prowadzącego WWR został jej zmniejszony etat do ½.  
Z uwagi na takie problemy kadrowe nie zostały przydzielone w ramach zajęć WWR stałe 
godziny z psychologiem. Rodzice dzieci mieli możliwość korzystania z konsultacji  
z psychologiem. W związku z nieobecnością psychologa Pani B.S. od dnia 12 lutego 2018 r. 
(zwolnienie lekarskie), drugi psycholog - w razie potrzeby - udzielała konsultacji 
nauczycielom prowadzącym zajęcia WWR oraz dzieciom. 

(dowód: akta kontroli str. 26-28) 

Psycholog prowadzący dotychczas zajęcia WWR oświadczyła, iż pomimo nieprzydzielenia 
godzin dla uczestników zajęć WWR, udzielała w razie potrzeby pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, a jednocześnie biorącym udział  
w zajęciach WWR. Ponadto, uczestniczyła w pracach Zespołu w dniu  
7 września 2017 r. (opracowanie harmonogramów) oraz 8 lutego 2018 r. (ocena 
semestralna). 

(dowód: akta kontroli str. 28) 

Ośrodek zapewnił dzieciom i rodzicom wsparcie wynikające z opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania, z wyjątkiem ośmiu (z 12 zbadanych), którym nie zaplanowano terapii 
psychologicznej. Wczesne wspomaganie wdrażano bez zbędnej zwłoki. Nad planowaniem  
i realizacją wczesnego wspomagania czuwały Zespoły w wymaganym składzie, a ich praca 
była odpowiednio dokumentowana. Dla wszystkich dzieci opracowano i realizowano 
indywidualne Programy. 

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

2.1. W każdym zbadanym przypadku (12 dzieci) efekty wdrożonej terapii mającej na celu 
wczesne wspomaganie rozwoju były oceniane przez członków zespołu.  

Z działań prowadzonych w ramach realizacji 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, tj.: 

1) prowadzono indywidualne dzienniki zajęć, w których na bieżąco odnotowywano 
ocenę funkcjonowania i aktywności dziecka na poszczególnych zajęciach, a także 
wskazówki dla rodziców oraz zestawy ćwiczeń do wykonywania w domu; 

2) na koniec każdego semestru Zespół dokonywał oceny postępów oraz trudności  
w funkcjonowaniu dziecka oraz formułował zalecenia odnoszące się do form  
i zakresu dalszej terapii, co odnotowywano w indywidualnych dziennikach zajęć; 

3) dla każdego dziecka za poszczególne lata szkolne sporządzano również arkusz 
obserwacji, w którym dokonywano oceny motoryki dużej i małej, percepcji, 
komunikacji, rozwoju emocjonalnego oraz zachowania; 

4) każdy z terapeutów dokonywał końcowej oceny realizacji Programu oraz postępów 
terapii WWR (uwzględniając współpracę z rodzicami), którą odnotowywano  
w indywidualnym dzienniku. Na koniec roku szkolnego oceny te były omawiane  
z rodzicami. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159)  
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Dyrektor Ośrodka wyjaśniła m.in., że podział godzin zajęć specjalistycznych gwarantuje 
dzieciom wszechstronny rozwój, a jednocześnie jest zgodny z jego potrzebami. Zespół  
w trakcie oceny efektywności nie wnosił propozycji zmian widząc bardzo pozytywny wpływ 
równomiernego przydziału zajęć. Każde dziecko w trakcie spotkania ma możliwość 
korzystania z różnorodnych zajęć, co rozwija jego ciekawość poznawczą, dojrzałość 
emocjonalną i samodzielność. Dziecko w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością 
intelektualną cechuje szybka męczliwość i brak skupienia uwagi. Różnorodność zajęć i ich 
czas odgrywa również ważną rolę w przekazie informacji i bezpośredniej efektywnej pracy  
z dzieckiem. W kolejnych latach pracy z dzieckiem zmienia się zakres, formy i wymagania  
w stosunku do dziecka w ramach prowadzonych zajęć WWR dla poszczególnych dzieci. Co 
ma swoje odzwierciedlenie w doborze pomocy dydaktycznych, ćwiczeń i metodach pracy. 

(dowód: akta kontroli str. 20-22) 

W okresie objętym kontrolą wystąpiły trzy przypadki rezygnacji rodziców z zajęć WWR –  
w pierwszym: przyczyną było podjęcie przez dziecko nauki w szkole, w drugim: dziecko 
zostało przeniesione do innej placówki, w trzecim zaś: matka nie przyprowadzała dziecka 
na zajęcia, podawała mało wiarygodne przyczyny, ostatecznie zrezygnowała z zajęć WWR.  

Jak wyjaśniła dyrektor Ośrodka odnośnie trzeciego dziecka: Rodzina objęta była pomocą 
asystenta rodziny w OPS w Międzyrzeczu, nie realizowała swoich podstawowych potrzeb 
wobec dziecka uczęszczającego na WWR oraz kolejnej dwójki dzieci uczęszczających do 
SOSW. Zaniedbania były w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych (częste choroby 
dzieci, nieodpowiednie leczenie, niezgłaszanie się do lekarza, niezapewnienie dzieciom 
możliwości realizacji obowiązku szkolnego). (…) O zaistniałej sytuacji został również 
poinformowany Sąd Rodzinny i Nieletnich w Międzyrzeczu. Ostatecznie dzieci zostały 
umieszczone w Pogotowiu Rodzinnym. 

(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

2.2. Ośrodek nie zawierał porozumień w zakresie współpracy z podmiotami,  
o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie WWR (§ 3 ust. 3 pkt 2 
rozporządzenia z 2013 r.). Jak wyjaśniła dyrektor SOSW, na bieżąco odbywa się 
współpraca z wychowawcami Przedszkola Specjalnego przy Ośrodku, wychowawcą 
internatu (na 13 uczestników zajęć WWR, 9 uczęszcza do przedszkola przy Ośrodku). 
Ponadto, podejmowano współpracę z asystentem rodziny, kuratorem sądowym oraz Sądem 
Rodzinnym i Nieletnich.   

(dowód: akta kontroli str. 10-12) 

Z wyjaśnień logopedy wynikało (potwierdzili również inni terapeuci), że rodzice udostępniali 
dokumentację medyczną dziecka w celu poznania problematyki zdrowotnej, my z kolei ze 
swej strony sugerowałyśmy konsultacje lekarskie u określonych specjalistów, np. okulisty, 
laryngologa, audiologa, proponowałyśmy konsultacje u terapeuty integracji sensorycznej. 

(dowód: akta kontroli str. 44-45, 46-47)  

W dziennikach indywidualnych w przypadku szóstki dzieci, z uwagi na konieczność objęcia 
dziecka wsparciem medyczno-rehabilitacyjnym, odnotowywano wskazówki dotyczące 
dostępnych placówek przekazane rodzicom oraz doradztwo udzielane przez nauczycieli  
w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 157-159) 

Zakres i formy współpracy z innymi organami i instytucjami został również opisany w pkt 1.4 
oraz 2.1 wystąpienia pokontrolnego. 

2.3. 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 SOSW przedkładała radzie pedagogicznej terminowo. 

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 
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specjalistów (logopedy i pedagoga), w tym indywidualne programy pracy, dzienniki zajęć 
oraz dokształcanie nauczycieli. Dyrektor zaplanowała i przeprowadziła obserwację zajęć:  
w roku szkolnym 2015/2016 odbyły się 2 obserwacje, w roku szkolnym 2016/2017 – 3, 
natomiast w roku szkolnym 2017/2018 – 5 obserwacji.  

(dowód: akta kontroli str. 48-109) 

Dyrektor Ośrodka zapewniła, iż ich termin nie jest znany prowadzącemu zajęcia. Celem 
obserwacji jest głównie ocena aktywności dziecka, rozwój jego emocji czy umiejętności,  
a także ocena form i metod pracy wykorzystywana przez nauczyciela. Z obserwacji, ale 
również krótkich i częstych rozmów czy wizyt w trakcie zajęć stwierdzam, że zajęcia WWR 
prowadzone są na bardzo wysokim poziomie, prowadzonych przez dwóch pedagogów pod 
kątem m.in. realizowanych metod specjalistycznych wspomagających rozwój dzieci. 

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

(dowód: akta kontroli str. 26-27) 

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

 

W Ośrodku 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.  

SOSW, wprawdzie nie sformalizował ram współpracy z podmiotami wymienionymi w § 3 
ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie WWR, to jednak dokumentacja znajdująca się  
w zasobach placówki potwierdzała, że taka współpraca funkcjonowała za pośrednictwem 
rodziców.   

3. Warunki organizacyjne i finansowe wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

3.1. W latach szkolnych 2015/2016-2016/2017 zajęcia WWR prowadziło dwóch logopedów, 
dwóch pedagogów oraz psycholog. Z kolei w roku szkolnym 2017/2018 zajęcia prowadzone 
były przez trzech logopedów oraz dwóch pedagogów. Wszyscy prowadzący zajęcia 
posiadali kwalifikacje do prowadzenia zajęć WWR sformułowane w § 15 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli15. Ponadto uczestniczyli w różnego 
rodzaju kursach i szkoleniach doskonalących oraz studiach podyplomowych, obejmujących 
np.: 

 kursy kwalifikacyjne z tyflopedagogiki oraz oligofrenopedagogiki, 

 kurs dogoterapii, 

 kursy terapii taktylnej, 

 studia podyplomowe z muzykoterapii holistycznej, 

 terapia dziecka z autyzmem, 

 diagnostyka i terapia neurologopedyczna. 

Ośrodek dysponował literaturą fachową, będącą na wyposażeniu oraz pozyskiwaną przez 
nauczycieli w trakcie kursów i szkoleń, stanowiącą wsparcie metodyczne. Nauczyciele mieli 
również zapewniony dostęp do zasobów internetowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 110-113) 

                                                           
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 1575. Wcześniej § 14 ust. 4 rozporządzenia z MEN z 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. 
Uchylone z dniem 1 września 2017 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1264). 
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Zajęcia WWR realizowane były w pomieszczeniach przedszkola specjalnego przy SOSW. 
Baza lokalowa i wyposażenie przedszkola były „przyjazne” dla małych dzieci oraz osób 
niepełnosprawnych ruchowo. Zajęcia odbywały się w dwóch podwójnych salach 
przedszkolnych o powierzchni ok. 18 m2, czterech pojedynczych salach rewalidacyjno – 
wychowawczych oraz sali gimnastycznej (zajęcia ruchowe). Wszystkie sale oraz toalety 
wyposażone były w meble i urządzenia przystosowane dla małych i niepełnosprawnych 
dzieci. Pomieszczenia były jasne (z dostępem do naturalnego światła), estetyczne, sprzyjały 
odizolowaniu i wyciszeniu. Przedszkole dysponowało również pomieszczeniem do 
prowadzenia zajęć w grupie (z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych WWR). 
Wyposażenie dydaktyczne sal obejmowało m.in. światłowody do terapii sensorycznej, łóżko 
wodne do terapii stymulujące czucie powierzchniowe i napięcie mięśniowe oraz kable 
fluorescencyjne, kolumna bulgocząca ze zmieniającymi się kolorami, huśtawka wisząca, 
łódka wisząca, rzutnik do wyświetlania na ścianie, prowadzone były również w nim zajęcia 
dogoterapii. W jednym z gabinetów prowadzone były zajęcia z muzykoterapii – do tego 
wykorzystywano: hang drum, misy dźwiękowe, kije deszczowe, tank drum, bębny djembe 
oraz drobne instrumenty perkusyjne przy wykorzystaniu, których wykonywany jest 
dźwiękowy masaż taktylny. Logopeda na wyposażeniu posiadał: tablice z sylabami, serię 
programów do diagnozy logopedycznej, multimedialne pakiety logopedyczne, zestawy 
dydaktyczne – reguły nabywania języka, gry słowno-obrazkowe, karty logopedycznej oceny 
dziecka (KLOD), multimedialne pakiety logopedyczne do korekty zaburzeń głosek, gry 
logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi i utrwalające wymowę głosek. Na wyposażeniu 
sal były płyty CD służące do stymulacji funkcji słuchowych i zabaw muzyczno – rytmicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 114-116) 

Dane w zakresie liczby dzieci objętych WWR, według stanu na 30 września  
w poszczególnych latach 2015-2017 wykazano w Systemie Informacji Oświatowej 
prawidłowo. Wysokość ustalonych na tej podstawie kwot subwencji oświatowej, otrzymanej 
przez organ prowadzący na wczesne wspomaganie rozwoju na lata 2016-2017 oraz 
zaplanowanej na 2018 r. wyniosła odpowiednio: 27,3 tys. zł, 36,7 tys. zł oraz 60,7 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 123-137) 

Wydatki zaplanowane i poniesione przez Ośrodek na realizację WWR (rozdział 85404)  
w poszczególnych latach wyniosły: 

 w 2015 r. – 12,9 tys. zł, 

 w 2016 r. – 47,7 tys. zł, 

 w 2017 r. – 104,5 tys. zł, 

 plan na 2018 r. – 106,2 tys. zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 138-156) 

Dyrektor Ośrodka wyjaśniła, iż środki przekazywane na WWR były wystarczające.  
W ramach Osi 8 Nowoczesna edukacja, działanie 8.1. Poprawa dostępności  
i jakości edukacji przedszkolnej16 Ośrodek uzyska dofinansowanie w wysokości 302 tys. zł,  
z przeznaczeniem na doposażenie gabinetów przedszkola i gabinetów specjalistycznych  
w pomoce dydaktyczne i sprzęt, z którego korzystać będą również uczestnicy zajęć WWR. 

(dowód: akta kontroli str. 26-27) 

Dokumentacja dzieci objętych WWR była właściwie zabezpieczona. Ponadto w Ośrodku 
obowiązywała polityka bezpieczeństwa wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 20/12/13  
z dnia 29 stycznia 2013 r., która określała m.in. zasady i miejsca przechowywania oraz 
przetwarzania danych osobowych. 

(dowód: akta kontroli str. 114-121) 

                                                           
16 W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Ośrodek zapewniał odpowiednie warunki organizacyjne pozwalające na realizację 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, w szczególności estetyczne pomieszczenia, bez 
barier architektonicznych, wyposażone w sprzęty odpowiednie do rodzaju prowadzonej 
terapii. Prowadzenie zajęć WWR powierzono terapeutom posiadającym wymagane 
kwalifikacje. Dokumentacja dzieci objętych WWR była właściwie chroniona, a dane 
dotyczące liczby dzieci objętych terapią umieszczano w SIO w sposób rzetelny.  

IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli17, wnosi o zapewnienie pełnego wsparcia dziecka oraz rodziny, wynikającego  
z opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w zakresie terapii psychologicznej. 

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 Najwyższej Izby Kontroli 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 wniosku 
pokontrolnego 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 12 czerwca 2018 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Zielonej Górze 

Kontroler 

Natalia Kajzer 

Główny specjalista kontroli państwowej 
 

p.o. Dyrektora 

Włodzimierz Stobrawa 

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

Podpis Podpis 

 

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