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I. Dane identyfikacyjne 
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku, 
ul. Kartuska 128, 80-136 Gdańsk (dalej: „VIII LO”) 

Romuald Cichocki, Dyrektor VIII, od 10 września 1990 r. 

 

Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających do kraju oraz dzieci 
cudzoziemców 

Lata szkolne 2017/2018-2019/2020 (do czasu zakończenia kontroli), 
z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Gdańsku 

 

Agnieszka Solecka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli: 
nr LGD/163/2019 z 13 listopada 2019 r.  

(akta kontroli str.1) 

II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Dyrektor podejmował niewystarczające działania, mające na celu dostosowanie 
kształcenia oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb dzieci obywateli 
polskich powracających do kraju oraz uczniów cudzoziemców (dalej: „uczniów 
przybywających z zagranicy”). 

Uczniów przybywających z zagranicy w kolejnych latach szkolnych objętych kontrolą 
było ośmiu, 11 i 15, w tym czternastu nowoprzybyłych (odpowiednio czterech, 
czterech i sześciu).  

Uczniowie przybywający z zagranicy zostali przyjęci do VIII LO zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących 
w systemach oświaty innych państw3 na podstawie zgłoszeń rodziców i dokumentów 
określonych w ww. rozporządzeniu (ośmiu) oraz na podstawie standardowej 
rekrutacji (sześciu).  

Dyrektor podejmował skuteczne działania służące pozyskiwaniu środków 
finansowych na dodatkowe zajęcia dla dzieci cudzoziemców.  

Dyrektor występował do Prezydenta Miasta Gdańska o zorganizowanie 
dodatkowych zajęć z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych 
w kolejnych latach szkolnych dla trzech, jednego i dwojga dzieci cudzoziemców, 
jednak wnioski składane były na prośbę rodzica, a nie wynikały z opinii nauczyciela 
prowadzącego zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzającej konieczność 
uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu.  

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: „ustawa o NIK”). 
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. poz. 1655) (dalej: „rozporządzenie w sprawie 
kształcenia uczniów przybywających z zagranicy”). 
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Nauczyciele sprawdzali wiedzę i umiejętności uczniów przybywających z zagranicy, 
jednak wyniki z tych badań nie były podstawą do złożenia przez Dyrektora wniosków 
do organu prowadzącego o zorganizowanie dodatkowych zajęć, ani też podstawą 
do modyfikowania programów nauczania.   

Tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych z języka polskiego i zajęć wyrównawczych 
dla sześciu uczniów przybywających z zagranicy, przyjętych do VIII LO w latach 
2017/2018 – 2019/2020 nie został ustalony w porozumieniu z organem 
prowadzącym, czym naruszono § 17 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia 
uczniów przybywających z zagranicy. 

System Informacji Oświatowej (dalej: „SIO”) (według stanu na 30 września) nie 
uwzględniało rzeczywistej liczby uczniów korzystających z dodatkowych zajęć 
z języka polskiego i zajęć wyrównawczych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 
tj. nie zawierało danych wymaganych w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej4. 

W VIII LO w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 (do listopada) dla dwóch 
uczniów zajęcia były prowadzone z innych przedmiotów niż uzgodnione z organem 
nadzorującym. 

Stosowano zasady dotyczące indywidualizacji nauczania nakładające na każdego 
nauczyciela konieczność nieustannego dostosowania swej pracy, w tym oceniania, 
do sytuacji szkolnej każdego dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, 
bez dostosowywania programów nauczania do możliwości edukacyjnych uczniów 
przybywających z zagranicy.  

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 jednemu uczniowi przybywającemu 
z zagranicy Dyrektor zapewnił dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu 
maturalnego, jednakże opinia Rady Pedagogicznej o zakresie tego dostosowania 
nie została udokumentowana. 

W latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 w wewnątrzszkolnym systemie 
oceniania (dalej: „WSO”) w statucie Szkoły nie były ujęte zasady oceniania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów przybywających z zagranicy, a jedynie zapisy 
dotyczące indywidualizacji pracy z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio 
do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

Dyrektor zdiagnozował potrzebę doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze 
objętym kontrolą. Dyrektor zapewnił w roku 2016/2017 jednemu nauczycielowi 
dofinansowanie studiów podyplomowych nauki języka polskiego jako obcego. 

Dokumentowanie dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych 
odbywało się w elektronicznych dziennikach, które zawierały elementy określone 
w § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 
rodzajów tej dokumentacji, za wyjątkiem oceny postępów i wniosków dotyczących 
dalszej pracy z uczniem5. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających 
do kraju oraz dzieci cudzoziemców 

1. W kolejnych latach szkolnych 2017/2018 – 2019/2020 do VIII LO uczęszczało 506 
uczniów, 477 uczniów i 559 uczniów. 

                                                      
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1942, ze zm. 
5 Dz. U. poz. 1646, ze zm. 
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Zgodnie z Księgą uczniów liczba uczniów przybywających z zagranicy 
uczęszczających do VIII LO (według stanu na 30 września), wynosiła w roku 
szkolnym 2017/2018 ośmioro6 uczniów (wyłącznie cudzoziemcy), 2018/2019 – 117 
uczniów (w tym 10 cudzoziemców), 2019/2020 – 158 uczniów (w tym 14 
cudzoziemców), stanowiło to odpowiednio 0,8; 1,4; 2,3; 2,7 % ogółu uczniów.  

W trakcie roku szkolnego nie byli przyjmowani uczniowie przybywający z zagranicy.  

 (akta kontroli str.2-62, 617) 

Rzeczywista liczba uczniów korzystających z bezpłatnej nauki języka polskiego 
wyniosła: 

- w roku szkolnym 2016/2017 trzy osoby,  

- w roku szkolnym 2017/2018 sześć osób (w tym trzy realizujące we wrześniu 
i październiku zajęcia przyznane na rok szkolny 2016/2017), wszystkie wykazane 
w arkuszu organizacji. Według stanu na 30 września 2017 r. w SIO nie wykazana 
została żadna osoba korzystająca z dodatkowej bezpłatnej nauki polskiego oraz 
z dodatkowych zajęć wyrównawczych, a według stanu na 31 marca 2018 r. w SIO 
wykazane zostały trzy osoby, 

- w roku szkolnym 2018/2019 trzy osoby (w tym dwie realizujące we wrześniu 
i październiku zajęcia przyznane na rok szkolny 2017/2018, wykazane w arkuszu 
organizacji. Według stanu na 30 września 2018 r. w SIO nie została wykazana 
żadna osoba korzystająca z zajęć, a według stanu na 31 marca 2019 r. w SIO 
wykazana została jedna osoba,  

- w roku szkolnym 2019/2020 trzy osoby (w tym jedna realizująca od września do 
22 listopada zajęcia przyznane na rok szkolny 2018/2019), dwie wykazane 
w arkuszu organizacji i dwie w SIO.9 

 (akta kontroli str. 10-62) 

Na podstawie wniosków rodziców, w latach 2017/2018-2019/2020 Dyrektor 
występował10 do Prezydenta Miasta Gdańska o zorganizowanie dodatkowych zajęć 
z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych łącznie dla sześciorga 
uczniów (odpowiednio dla trzech, jednego i dwojga) dzieci cudzoziemców11.  
Dyrektor występował dla każdego z tych uczniów o trzy godziny zajęć w tygodniu 
z języka polskiego oraz dwie godziny dodatkowych zajęć wyrównawczych - po 
jednej godzinie matematyki i fizyki lub biologii i chemii, w zależności od profilu klasy, 
do której został przyjęty cudzoziemiec. Dyrektor uzasadniał wnioski, tym że 
„dodatkowe lekcje polskiego są niezbędne do nadrobienia braków w zakresie 
znajomości języka polskiego, a dodatkowe lekcje z przedmiotów obowiązkowych 
umożliwią zapoznanie ucznia z terminologią właściwą dla przedmiotów, które są 
kierunkowe dla oddziałów”.  

Wnioski złożone przez Dyrektora nie zawierały informacji o tygodniowym rozkładzie 
zajęć oraz informacji czy zajęcia w stosunku do uczniów objętych wnioskiem będą 
realizowane indywidualnie czy grupowo.  
Miasto przyznało dodatkowe godziny na rok szkolny w wymiarze wynikającym 
ze złożonych wniosków.  

(akta kontroli str.63-81) 

                                                      
6 W tym czworo kontynuujących naukę. 
7 W tym siedmioro kontynuujących naukę. 
8 W tym dziewięcioro kontynuujących naukę. 
9 Według stanu na 26 listopada 2019 r., data uzyskania zestawienia o korzystaniu z dodatkowej bezpłatnej nauki 
z „nowego SIO”. 
10 25 sierpnia 2017 r., 7 września 2018 r., 23 sierpnia 2019 r. 
11 Dyrektor nie występował o zorganizowanie dodatkowych zajęć dla dzieci rodziców powracających z zagranicy, 
ponieważ dzieci te swobodnie posługiwały się językiem polskim. 
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Dyrektor nie występował o dodatkowe zajęcia dla dzieci, które zostały przyjęte 
w toku standardowej rekrutacji i dla dzieci obywateli polskich powracających 
z zagranicy. Dyrektor wyjaśnił, że dzieci te miały wysokie kompetencje językowe 
więc nie było potrzeby występowania o dodatkowe godziny zajęć.   

 (akta kontroli str.82-86) 

Wydatki poniesione przez VIII LO związane z kształceniem uczniów przybywających 
z zagranicy wyniosły w latach 2017-2019 (31 października) łącznie 35,8 tys. zł 
(w 2017 r. – 16,0 tys. zł, w 2018 r. – 11,2 tys. zł, do 31 października 2019 r. – 
8,6 tys. zł) z tego:  

 na prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego 
odpowiednio: 6,7 tys. zł, 6,2 tys. zł, 4,2 tys. zł, 

 na prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów 
obowiązkowych odpowiednio: 9,3 tys. zł, 5,0 tys. zł, 4,3 tys. zł.  

VIII LO nie ponosiło wydatków z tytułu prowadzenia zajęć edukacyjnych w oddziale 
przygotowawczym, prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej dla uczniów przybywających z zagranicy, dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących z uczniami przybyłymi 
z zagranicy. 

(akta kontroli str.105, 721-735) 

2. W latach 2017/2018 – 2019/2020 do ww. szkoły przyjęto odpowiednio 
157 uczniów, 161 uczniów, 257 uczniów, w tym łącznie 14 uczniów przybywających 
z zagranicy:  

- w roku szkolnym 2017/2018 czworo dzieci cudzoziemców, w tym jedno dziecko 
cudzoziemców na podstawie standardowej rekrutacji; troje (1,9% przyjętych 
uczniów) na podstawie wniosku rodzica i świadectwa stwierdzającego ukończenie 
kolejnego etapu edukacji za granicą tj. dokumentów wskazanych w § 2 pkt. 3 
rozporządzenia w sprawie kształcenia uczniów przybywających z zagranicy,  

- w roku szkolnym 2018/2019 czworo dzieci powracających z zagranicy w tym dwoje 
cudzoziemców na podstawie standardowej rekrutacji, jedno dziecko cudzoziemca 
i jedno dziecko powracające z zagranicy (1,2% przyjętych uczniów) na podstawie 
wniosku rodzica i świadectwa stwierdzającego ukończenie kolejnego etapu edukacji 
za granicą, 

- w roku szkolnym 2019/2020 sześcioro dzieci powracających z zagranicy (w tym 
troje na podstawie standardowej rekrutacji), dwoje cudzoziemców i jedno dziecko 
powracające z zagranicy (1,2% przyjętych uczniów) na podstawie wniosku rodzica 
i świadectwa stwierdzającego ukończenie kolejnego etapu edukacji za granicą.  

Do wszystkich szesciu badanych12 wniosków o przyjęcie uczniów z zagranicy 
załączone były dokumenty wymagane § 2 pkt. 3 rozporządzenia w sprawie 
kształcenia uczniów przybywających z zagranicy.  

 (akta kontroli str. 5, 106-107) 

3. Sprawdzanie wiedzy uczniów przybywających z zagranicy przez nauczycieli 
języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii i historii odbywało się 
poprzez obserwacje pracy uczniów na lekcji, testy pisemne, sprawdziany. 

Nauczycielka chemii przeprowadzała w klasach biologiczno-chemicznych (do 
których trafiało najwięcej uczniów z zagranicy) „test dla ogółu uczniów z wiedzy 
z poprzedniego poziomu edukacyjnego”.  

                                                      
12 Dwie osoby ukończyły szkołę i odebrały dokumentację. 
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Nauczycielka wyjaśniła, że na dodatkowych zajęciach wyrównawczych uczeń 
pokazywał zeszyt z chemii, ale nic nie umiał z danego zakresu. Wynika z tego, że 
oprócz problemów językowych są również problemy z przyswajaniem wiedzy.   

(akta kontroli str.108-236) 

W latach szkolnych objętych kontrolą programy nauczania języka polskiego oraz 
programy nauczania matematyki, historii, biologii nie były modyfikowane pod 
względem wymagań programowych, form i metod ich realizacji pod kątem potrzeb 
i możliwości uczniów przybywających z zagranicy. 

Nauczyciel matematyki wyjaśnił, że nie ma konieczności modyfikacji programów 
nauczania, a pomoc uczniom z trudnościami związanymi ze zmianą środowiska 
i nauczania w innym języku powinna polegać na pomocy w opanowaniu 
wymaganych umiejętności, a nie obniżaniu wymagań edukacyjnych. Nauczycielka 
chemii wyjaśniła, że wszyscy uczniowie są zobowiązani uzyskać wiedzę zgodną 
z podstawą programową obowiązująca z danego przedmiotu. 

 (akta kontroli str.108-236) 

3a. Organ prowadzący nie utworzył w VIII LO w okresie objętym kontrolą oddziałów 
przygotowawczych13, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z 14 grudnia 2016 r.  
Prawo oświatowe14 (dalej: „prawo oświatowe”).  

 (akta kontroli str. 238-243) 

4. W Statucie VIII LO ujęto postanowienia dotyczące wparcia psychologiczno-
pedagogicznego uczniów, bez wskazania uczniów przybywających z zagranicy. 

Psycholog diagnozowała nowoprzyjętych uczniów w zakresie ich indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w trakcie warsztatów integracyjno-
adaptacyjnych, poprzez obserwację w trakcie wyjazdów integracyjnych dla 
wszystkich oddziałów klas pierwszych, bieżącej pracy z uczniami.   

Wychowawcy klas dokonywali w pierwszych klasach rozpoznania sytuacji rodzinnej 
i materialnej wychowanków, zgodnie z wymogiem pkt. 9.2. Statutu. Rozpoznania 
tego dokonywali w formie ankiet, których wyniki były przekazywane również do 
psychologa szkolnego, który na ich podstawie określał priorytety pracy 
psychologiczno–pedagogicznej. Psycholog omawiał sytuację wszystkich 
cudzoziemców z wychowawcami klas, a w wyjątkowych sytuacjach z rodzicami 
uczniów. 

W poszczególnych latach szkolnych objętych kontrolą Dyrektor zorganizował 
uczniom przybywającym z zagranicy następujące wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne:  

- odpowiednio 5,5,8 godzin rocznie zajęć lekcyjnych rozwijających umiejętności 
uczenia się prowadzone przez pedagoga dla uczniów oddziałów, do których 
uczęszczali ww. uczniowie, 

- po 10 godzin rocznie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
prowadzonych w oddziałach, do których uczęszczali ww. uczniowie, 

- odpowiednio 30, 30 i 39 godzin rocznie warsztatów integracyjno-adaptacyjnych, 
antystresowych, z efektywnej nauki,  

                                                      
13 Oddział szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 
podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na 
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz 
trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga 
dostosowania procesu i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2 PO. 
14 Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm. 
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- odpowiednio 12,11,5 (do końca listopada 2019 r.) spotkań z pedagogiem 
w ramach bieżącej pracy z uczniem przybywającym z zagranicy. 

(akta kontroli str.237) 

Ponadto: 

1) w roku szkolnym 2017/2018:  

- dla jednego ucznia w LO prowadzone były zajęcia z języka polskiego (3 godz.) i po 
jednej godzinie matematyki i fizyki, 

- dla jednego ucznia zajęcia z języka polskiego (3 godz.) i po jednej godzinie biologii 
i chemii 

- dla jednego ucznia zajęcia z polskiego (3 godz.) i jedna godzina matematyki, 
w pierwszym semestrze roku szkolnego zajęcia z fizyki, a w drugim semestrze 
z języka francuskiego. 

2) w roku szkolnym 2018/2019:  

- we wrześniu i październiku dla jednego ucznia w LO prowadzone były zajęcia 
z języka polskiego (3 godz.) i po jednej godzinie matematyki i fizyki, 

- we wrześniu i październiku dla jednego ucznia w LO prowadzone były zajęcia 
z języka polskiego (3 godz.) i po jednej godzinie biologii i chemii, 

- dla jednego ucznia w LO prowadzone były zajęcia z języka polskiego (3 godz.), 
a zamiast przyznanej jednej godziny chemii i jednej godziny biologii prowadzone 
były dwie godziny chemii. 

3) w roku szkolnym 2019/2020: 

- w październiku i listopadzie dla jednego ucznia w LO prowadzone były zajęcia 
z języka polskiego (3 godz.), a zamiast przyznanej jednej godziny chemii i jednej 
godziny biologii prowadzone były dwie godziny chemii- były to zajęcia przechodzące 
z roku 2018/2019; 

- dla dwóch uczniów, w LO prowadzone były zajęcia z języka polskiego i po jednej 
godzinie w tygodniu biologii i chemii (od października 2019 r. zajęcia grupowe). 

(akta kontroli str. 238-365) 

Dyrektor wyjaśnił, że w VIII LO zajęcia dodatkowe z języka polskiego i zajęcia 
wyrównawcze z przedmiotów obowiązkowych odbywały się przez 10 miesięcy roku 
szkolnego na który zostały przyznane, a pozostałe dwa miesiące w kolejnym roku 
szkolnym. Dyrektor wyjaśnił, że cudzoziemcy mają przyznane prawo do dodatkowej 
nauki w wymiarze 5 godzin przez 12 miesięcy i jest przekonany, że autor tego 
zapisu w prawie oświatowym wiedział, że w czasie wakacji zajęcia lekcyjne nie 
odbywają się, dlatego użył pojęcia „12 miesięcy”, a nie „rok szkolny”. 

(akta kontroli str. 87-91) 

Dokumentowanie zajęć odbywało się w drodze elektronicznych dzienników 
prowadzonych dla każdego ucznia, oddzielnie dla każdego roku szkolnego objętego 
kontrolą. Dzienniki zawierały określone w § 11 ust. 3 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji15, 
za wyjątkiem oceny postępów i wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem. 

(akta kontroli str.288-334) 

W przypadku jednego ucznia cudzoziemca psycholog szkolny podejmowała w roku 
szkolnym 2018/2019 współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
dotyczącą zweryfikowania trudności edukacyjnych ucznia, zalecenia sugerujące 

                                                      
15 Dz. U z 2017 r. poz. 1646, ze zm., dalej: „rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji”. 
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zmianę szkoły nie zostały zrealizowane z powodu niewyrażenia zgody przez 
rodziców.   

(akta kontroli str.248-263) 

5. W latach szkolnych 2017-2018 – 2019/2020 w wewnątrzszkolnym systemie 
oceniania (dalej: „WSO”) w statucie Szkoły nie ujęto dodatkowych zasad oceniania 
osiągnięć edukacyjnych uczniów przybywających z zagranicy. WSO określało skalę 
ocen od celującej do niedostatecznej, a także określało ogólne wskazania i kryteria 
niezbędne do uzyskania ocen od celującej do niedostatecznej (stopień 
niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie osiągnął koniecznego poziomu wymagań 
programowych umożliwiającego dalszy rozwój, nie jest w stanie rozwiązać zadań 
o elementarnym stopniu trudności lub nie wykonuje zadań edukacyjnych, nie 
podejmuje prób uzupełnienia zaległych prac, nie korzysta z proponowanej pomocy 
nauczyciela), bez odniesień do uczniów przybywających z zagranicy.  

WSO zawierał zapisy w § 17 pkt. 7.1 i 7.2 regulujące16 kwestie oceniania uczniów 
znajdujących się w sytuacji szczególnej.  

Obowiązujące w VIII LO programy nauczania określały wymagania programowe dla 
uczniów wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej17 
przez Ministra Edukacji Narodowej. Wymagania z historii z podziałem na 
podstawowe (na ocenę dopuszczającą i dostateczną) i ponadpodstawowe 
(na ocenę dobrą i bardzo dobrą), bez odniesień do uczniów przybywających 
z zagranicy.  

Dyrektor wyjaśnił, że zasady dotyczące indywidualizacji pracy szkolnej nakładają na 
każdego nauczyciela konieczność nieustannego dostosowania swej pracy, w tym 
oceniania, do sytuacji szkolnej każdego dziecka wymagającego szczególnej troski 
bez definiowania przyczyn powyższej konieczności i bez określania form 
dostosowania.  

Stosowane przez nauczycieli odrębne zasady oceniania to np.:  

- z języka polskiego ocena wartości merytorycznej prac pisemnych (rozprawka lub 
inna wypowiedź pisemna), a błędy językowe (składniowe ortograficzne) omawiane 
na zajęciach dodatkowych z języka polskiego,  

- z geografii zmniejszenie wymagań na kartkówkach, np. ze znajomości mapy 
politycznej uczniowie muszą znać nazwy i położenie państw (bez stolic). 

 (akta kontroli str. 335-403) 

6.  W okresie objętym kontrolą czterech uczniów przybywający z zagranicy 
uczęszczający do VIII LO brało udział w egzaminie maturalnym tj. w latach:  

- 2017/2018 – jeden cudzoziemiec, 

- 2018/2019 - jeden uczeń powracający z zagranicy oraz dwóch cudzoziemców 
(w tym jeden po raz drugi). 

Jeden cudzoziemiec korzystał z dostosowania warunków przeprowadzenia części 
ustnej i pisemnej egzaminu w 2017/2018 roku, a po tym jak nie zdał pisemnego 
egzaminu maturalnego z języka polskiego również w kolejnym roku szkolnym. 

                                                      
16 Pkt. 7.1 Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych 
odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. pkt. 7.2. 
Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia 
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen kwalifikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających 
z realizowanego przez siebie programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, który posiada stosowne wskazania określone przez poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne lub objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole na wniosek 
nauczycieli i specjalistów. 
17 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. poz. 
467). 
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Dyrektor nie przedstawił dokumentu potwierdzającego wydanie przez Radę 
Pedagogiczną w roku szkolnym 2017/2018 opinii o dostosowaniu warunków 
egzaminu maturalnego dla cudzoziemca. Dostosowania dotyczyły:  

 w części ustnej przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu z języka 
polskiego nie więcej niż o 15 minut i przeznaczenie go na przygotowanie do 
wypowiedzi oraz/lub egzamin (wypowiedź monologową oraz rozmowę z zespołem 
przedmiotowym) tylko roku szkolnym 2017/2018, 

 w części pisemnej:  

 przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu nie więcej niż o 30 minut 
w przypadku arkusza egzaminacyjnego z wszystkich przedmiotów za wyjątkiem 
arkuszy z języków obcych nowożytnych, języków mniejszości narodowych, języka 
mniejszości etnicznej i języka regionalnego, 

 możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali,  

 zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań otwartych 
z języka polskiego, jak dla zdających ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 
jeżeli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, w porozumieniu z dyrektorem właściwej 
okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Dyrektor podejmował działania w terminach wynikających z Komunikatów18 
Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, 
tj. zapoznał rodziców w trakcie zebrania z rodzicami z możliwymi sposobami 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 
2017/2018-2019/2020, odpowiednio w terminach: 4 września, 3 września 
i 2 września (termin wynikający z Komunikatu - 30 września), poinformował na 
piśmie pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków oraz 
uzyskał pisemne oświadczenie ucznia o skorzystaniu z dostosowania. 

 (akta kontroli str.404-416) 

Dyrektor wyjaśnił, że nauczyciele nie przeprowadzali ewaluacji wyników egzaminu 
maturalnego uczniów przybywających z zagranicy, ponieważ szkoła nie ma dostępu 
do prac maturalnych. W przeprowadzonej na Radzie Pedagogicznej analizie 
wyników egzaminu maturalnego pojawiła się informacja na temat ucznia 
powracającego z zagranicy, który uzyskał najlepszy wynik w szkole z języka 
francuskiego.  

(akta kontroli str.87-91) 

7.  W VIII LO placówki dyplomatyczne lub konsularne kraju ich pochodzenia albo 
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości nie organizowały w szkole 
nauki języka i kultury kraju pochodzenia, dla uczniów niebędących obywatelami 
polskimi, a programy wychowawczo – profilaktyczne nie przewidywały współpracy 
z takimi placówkami.   

Uczniowie ze wschodu brali udział w szkolnym konkursie kolęd, na którym 
prezentowali kolędy w ojczystych językach. 

W latach objętych kontrolą w VIII LO nie odnotowano przypadków nietolerancji 
wobec uczniów przybywających z zagranicy.  

(akta kontroli str. 417-466, 639-719) 

8. W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin przyznawania 
dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w VIII LO. Zgodnie 

                                                      
18 Komunikatach Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018, 
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych 
sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, 
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z tym Regulaminem przyznanie dofinansowania doskonalenia zawodowego 
odbywało się na wniosek zainteresowanego nauczyciela.   

Dyrektor opracował wieloletni plan dokształcania i doskonalenia na lata 2015-
202019, a także „Plany dokształcania i doskonalenia nauczycieli” na kolejne lata. 
W Planach nie wskazano potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli 
w obszarze kształcenia uczniów przybywających z zagranicy. 

Plany dokształcania i doskonalenia nauczycieli opierały się na wynikach ewaluacji 
zewnętrznej20 (aktywne metody nauczania, techniki efektywnej nauki, warsztat: 
Komunikacja w praktyce szkolnej), a także uwzględniały wymagania wobec szkół 
i placówek określone w art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Z analiz wyników 
egzaminów zewnętrznych i realizacji podstawy programowej nie wynikały 
szczególne potrzeby dokształcania i doskonalenia nauczycieli. W planach 
uwzględniono nowoczesne metody nauczania, wykorzystanie technik 
informatycznych w nauczaniu.     

W roku szkolnym 2016/2017 r. nauczycielka języka polskiego z własnej inicjatywy 
ukończyła dwusemestralne studia podyplomowe (89 godz. zajęć teoretycznych 
i 159 godz. zajęć praktycznych) „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Uczniów 
uczęszczających do VIII LO w roku szkolnym 2019/2020 zajęcia z języka polskiego 
i przedmiotów obowiązkowych (matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia) 
prowadziło 16 nauczycieli.  

Dyrektor wyjaśnił, że inicjatywa podejmowania przez nauczycieli szkoleń 
związanych z potrzebami szkoły i systemu edukacyjnego, z powodu obciążeń 
finansowych, tylko częściowo należy do Dyrektora.   

Dyrektor złożył wnioski o dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli na lata 
2017-2019 w terminach określonym w § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na 
wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety 
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych 
ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, 
wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz 
szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków21 
oraz § 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli22. 

(akta kontroli str.467-498) 

9. W latach szkolnych 2017/2018 - 2019/2020 (do 30 listopada), przeprowadzono: 
3 ewaluacje, 54 kontrole (dokumentacji pedagogicznej np. dzienników zajęć), 
przestrzegania zasad oceniania i klasyfikowania, bezpieczeństwa uczniów), 
21 obserwacji23, 10 wspomagań i 9 monitorowań. 

W Planach nadzoru pedagogicznego na lata 2017/2018-2019/2020 uwzględniono 
kontrolowanie funkcjonowania w szkole uczniów-cudzoziemców, w formie rozmów 
z nauczycielami, uczniami i rodzicami. 

                                                      
19 Plan dokształcania i doskonalenia opracowany dla Rady Pedagogicznej VIII LO nalata 2015-2020. 
20 W dniach od 9 kwietnia 2018 do 13 kwietnia 2018 r. w zakresie „Procesy edukacyjne prowadzone 
są w sposób sprzyjający uczeniu się”. 
21 Dz. U. Nr 46, poz. 430 ze zm., rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2018 r. 
22 Dz.U. z 2019 r. poz. 1653. 
23 Przedmiotem obserwacji było: konstruowanie jednostki dydaktycznej – ogniwa lekcji, stosowanie w praktyce 
pomocy naukowych i techniki dydaktycznej, stosowanie zasady indywidualizacji w pracy na lekcji, pozyskiwanie 
informacji zwrotnej o poziomie opanowania wiedzy lub stopniu nabywania umiejętności, uzasadnianie oceny 
szkolnej. 
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Wyniki nadzoru pedagogicznego24 sprawowanego przez Dyrektora Szkoły w latach 
szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 nie zawierały odniesień do uczniów 
przybywających z zagranicy, lecz dotyczyły ogółu dzieci uczących się w VIII LO. 

Przedmiotem obserwacji zajęć (jednej prowadzonej w klasie do której uczęszczał 
uczeń przybywający z zagranicy) było m.in. stosowanie zasady indywidualizacji 
pracy na lekcji. We wnioskach z obserwacji zajęć Dyrektor stwierdził, że nauczyciele 
uwzględniali indywidualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe uczniów (właściwe 
tempo opowiadania, powtarzanie nowych treści, poleceń, indywidualne podejście do 
poszczególnych uczniów), bez odniesień do uczniów przybywających z zagranicy.  
Przeprowadzone ewaluacje, wspomaganie i monitorowanie nie obejmowało 
zagadnień związanych z edukacją uczniów z zagranicy.   
W okresie objętym kontrolą nie prowadzono w szkole ewaluacji zewnętrznych lub 
kontroli dotyczących zagadnień związanych z edukacją uczniów z zagranicy.  

 (akta kontroli str. 499-638) 

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

1) W SIO Dyrektor nie uwzględniał rzeczywistej liczby uczniów korzystających 
z bezpłatnej nauki języka polskiego i zajęć wyrównawczych, w ten sposób że w SIO 
w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 nie została wykazana żadna osoba, 
korzystających z tych zajęć. Było to niezgodne z art. 30 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o SIO, który zobowiązuje Szkołę do przekazywania  ww. informacji do bazy 
danych SIO, w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie 
faktycznym. 

 (akta kontroli str.7-62) 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji 
oświatowej, SIO zawiera m.in. dane o uczniach, korzystających z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. d), a podmiot prowadzący 
bazę danych SIO obowiązany jest sprawdzić kompletność, poprawność i zgodność 
ze stanem faktycznym gromadzonych danych (art. 111 ust. 1).                                         
Dyrektor wyjaśnił, że uczniowie, którzy realizowali zajęcia przyznane na poprzedni 
rok szkolny nie zostali wprowadzeni do SIO z powodu niedopatrzenia, natomiast 
uczniowie, którzy mieli przyznane zajęcia nie zostali wprowadzeni do SIO, ponieważ 
decyzje o przyznaniu im tych zajęć wpłynęły 4 października. Pracownik 
wprowadzający dane do systemu nie miał więc na dzień 30 września dokumentów 
potwierdzających przyznanie zajęć.   

 (akta kontroli str.92-98) 

2) Wnioski do Prezydenta Miasta Gdańska o zorganizowanie dodatkowych zajęć 
z języka polskiego i dodatkowych zajęć wyrównawczych złożone przez Dyrektora 
nie zawierały informacji o tygodniowym rozkładzie zajęć, co było niezgodne 
z § 17 ust. 3 i 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi.   

Z przepisów tych wynika, że Dyrektor ustala w porozumieniu z organem 
prowadzącym tygodniowy rozkład i wymiar godzin dodatkowych zajęć z języka 
polskiego oraz tygodniowy rozkład zajęć wyrównawczych. Ponadto zgodnie 
z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 
i placówkach25, rozkład zajęć musi uwzględniać równomierne obciążenie uczniów 
zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu 

                                                      
24 Sprawozdania zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną 29 sierpnia 2018 r. i 29 sierpnia 2019 r. 
25 Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 
umysłowego w ciągu dnia. 

Dyrektor wyjaśnił, że uzgadniał z organem prowadzącym ilość godzin, natomiast nie 
uzgadniał tygodniowego rozkładu zajęć, ponieważ podlega on zmianom nawet kilka 
razy w roku, a prowadzenie z organem prowadzącym korespondencji dotyczącej 
tygodniowego rozkładu zajęć jest przejawem przeregulowania systemu oświaty.   

 (akta kontroli str. 63-81, 92-99) 

3) W latach 2017/2018-2019/2020 (25 sierpnia 2017 r., 7 września 2018 r., 
23 sierpnia 2019 r.) Dyrektor występował do Urzędu Miasta Gdańska 
o zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów 
obowiązkowych (po jednej godzinie matematyki i fizyki lub biologii i chemii, 
w zależności od profilu klasy) w kolejnych latach szkolnych dla trzech, jednego 
i dwojga dzieci cudzoziemców.  
Dyrektor występował do Urzędu na podstawie wniosków złożonych przez rodziców 
cudzoziemców bez stwierdzenia przez nauczyciela prowadzącego zajęcia 
edukacyjne z danego przedmiotu konieczności uzupełnienia różnic programowych 
z tego przedmiotu, co było niezgodne z § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
kształcenia uczniów przybywających z zagranicy.  
Dyrektor uzasadniał wnioski, tym że „dodatkowe lekcje z przedmiotów 
obowiązkowych umożliwią zapoznanie ucznia z terminologią właściwą dla 
przedmiotów, które są kierunkowe dla oddziałów”. 
Dyrektor wyjaśnił, że nie spotkał się z sytuacją, by uczeń wymagający dodatkowych 
lekcji języka polskiego nie potrzebował zajęć wyrównawczych, gdyż na poziomie 
szkoły średniej potrzebna jest znajomość terminologii naukowej. Ponadto Dyrektor 
wyjaśnił, że nie zna obiektywnych narzędzi badania kompetencji językowych ucznia 
obcokrajowca, które rozstrzygnęłyby czy pozbawienie go zajęć wyrównawczych nie 
spowoduje nieodwracalnych skutków. 
Zdaniem NIK, występowanie do organu prowadzącego o dodatkowe zajęcia 
wyrównawcze z przedmiotów kierunkowych dla oddziału wydaje się uzasadnione, 
tym niemniej §  18 ust. 1 ww. rozporządzenia wymaga stwierdzenia przez 
nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu konieczności uzupełnienia różnic 
programowych. Zdiagnozowanie różnic programowych jest niezbędne do ustalenia 
zagadnień wymagających nauczania w ramach zajęć wyrównawczych. 

 (akta kontroli str.63-81, 92-99) 

4) W roku szkolnym 2017/2018 w VIII LO z uczniem I semestrze prowadzone były 
zajęcia z fizyki, natomiast w II semestrze prowadzone były zajęcia z języka 
francuskiego, zamiast przyznanej godziny fizyki. W 2018/2019 z uczniem 
prowadzone były dwie godziny w tygodniu chemii, zamiast przyznanej przez organ 
prowadzący jednej godziny chemii i jednej godziny biologii.  
Dyrektor wyjaśnił, że w pierwszym przypadku decyzja była podyktowana zmianą 
przez ucznia przedmiotów maturalnych, w drugim przypadku zmiana przedmiotu 
była wynikała z potrzeb edukacyjnych ucznia. Wicedyrektor wyjaśnił, że o zmianach 
nie informowano organu prowadzącego, ponieważ nie było takiej potrzeby. 
Zdaniem NIK zmiana przedmiotu prowadzonych zajęć wyrównawczych wynikała 
z braku właściwego rozpoznania z jakich przedmiotów u ucznia występowała 
konieczność wyrównania różnic programowych.  

(akta kontroli str.294-310, 413-416) 

5) Prowadzone w formie elektronicznej dzienniki dodatkowych zajęć z języka 
polskiego oraz zajęć wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych (łącznie sześć 
dzienników) nie zawierały oceny postępów i wniosków dotyczących dalszej pracy 
z uczniem, określonych w § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu 
prowadzenia dokumentacji. 
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Dyrektor wyjaśnił, że ze względu na charakter i cel tych zajęć uczniowie nie są na 
nich oceniani. 
Nauczycielka biologii wyjaśniła, że nie dokonywała analizy efektywności udzielanej 
pomocy i nie formułowała wniosków na przyszłość, ponieważ nie ma do tego 
uprawnień i nie ma na to miejsca w dzienniku elektronicznym. 
Nauczycielka chemii wyjaśniła, że nie formułowała wniosków w formie pisemnej, 
a jedynie ustnie przekazywała wychowawcy i psychologowi szkolnemu. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach26 nauczyciele prowadzący 
dodatkowe zajęcia z języka polskiego i zajęcia wyrównawcze mają obowiązek 
dokonywania oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy i formułowania 
wniosków dotyczących dalszej pracy z uczniem (§ 20 ust. 9), zaś dokumentowanie 
tych czynności odbywa się na zasadach opisanych w rozporządzeniu w sprawie 
sposobu prowadzenia dokumentacji (§ 22 rozporządzenia w sprawie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej), tj. w drodze dzienników.   
Skutkiem tych zaniechań było niezachowanie należytej ścieżki audytu w zakresie 
oceny postępów uczniów w ramach udzielonej im pomocy. Ponadto oceny te 
stanowią podstawę ewentualnych działań Dyrektora, o których mowa w § 20 ust. 11 
rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. w przypadku, 
gdy pomoc nie przyniosła efektów, Dyrektor występuje do poradni psychologiczno-
pedagogicznej o dokonanie pogłębionej specjalistycznej diagnozy problemu ucznia 
w celu wskazania sposobu jego rozwiązania. 

(akta kontroli str. 208-214, 225-236, 288-334, 413-416) 

6) W roku szkolnym 2017/2018 Rada Pedagogiczna nie podjęła decyzji w sprawie 
wyrażenia opinii o dostosowaniu warunków egzaminu maturalnego dla cudzoziemca 
co było niezgodne z pkt. 4 Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków 
i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018.  
Wicedyrektor wyjaśnił, że wniosek o dostosowanie warunków został zatwierdzony 
przez Radę Pedagogiczną 16 listopada 2017 r. i przekazany do Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej w Gdańsku. Wicedyrektor wyjaśnił, że nie wie dlaczego w protokole 
z posiedzenia Rady Pedagogicznej, która rozpatrywała wnioski uczniów 
o dostosowanie warunków zdawania egzaminu maturalnego nie znalazło się 
nazwisko cudzoziemca. 

NIK wskazuje na wymóg uzyskiwania opinii Rady Pedagogicznej przed 
przekazaniem wniosku o dostosowanie warunków do dyrektora Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej. 

(akta kontroli str.405-416) 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek: 

1)  Ustanowić w VIII LO mechanizmy kontrolne zapewniające:  

 wprowadzanie danych do SIO, zgodnie z art. 30 ustawy o SIO; 

 prowadzenie zajęć z przedmiotów uzgodnionych z organem prowadzącym; 

                                                      
26 Dz. U. poz. 1591, ze zm. (dalej: „rozporządzenie w sprawi pomocy psychologiczno-pedagogicznej”). 

Wnioski 
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 występowanie do organu prowadzącego o zorganizowanie zajęć 
wyrównawczych po uzyskaniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia 
edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzającej różnice programowe;  

 ustalanie, w porozumieniu z organem prowadzącym, tygodniowego rozkładu 
zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych; 

 dostosowywanie warunków przeprowadzenia egzaminu maturalnego uczniów 
powracających z zagranicy z zachowaniem wymogów określonych 
w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej; 

 rzetelne dokumentowanie przebiegu nauczania z dodatkowych zajęć języka 
polskiego oraz zajęć wyrównawczych z innych przedmiotów obowiązkowych. 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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 Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 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. 

 

Gdańsk, dnia  31  grudnia 2019 r. 
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