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I. Dane identyfikacyjne 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie1, 
05-552 Mroków, ul. Marii Świątkiewicz 2A. 

Małgorzata Perzyna, Dyrektor Szkoły od 1 września 2014 r.2 

Kształcenie dzieci rodziców 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 Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Tomasz Świstak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/163/2019 z 16 października 2019 r. 

(akta kontroli tom I str. 1-2) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W latach 2017-2019 Dyrektor Szkoły podejmowała prawidłowe działania w celu 
zapewnienia kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi lub będących 
obywatelami polskimi powracającymi z zagranicy5. 

Uczniów przybywających z zagranicy przyjęto do Szkoły zgodnie z warunkami i trybem 
określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. 
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskim oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw6. Dyrektor Szkoły: 

 skutecznie pozyskiwała środki finansowe na funkcjonowanie Szkoły w kontrolowanym 
obszarze, systematycznie współdziałając z organem prowadzącym, 

 zorganizowała dla uczniów niebędących obywatelami polskimi wsparcie psychologiczno-
pedagogiczne zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym dodatkowe zajęcia 
edukacyjne, 

 przestrzegała określonych przepisami warunków tworzenia, organizacji i działania 
oddziałów przygotowawczych w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, 

 wspomagała dzieci cudzoziemców w procesie udziału w egzaminach zewnętrznych 
umożliwiając w szczególności dostosowanie ich form i warunków do potrzeb uczniów 
z ograniczoną znajomością języka polskiego, 

 zapewniła nauczycielom pracującym z uczniami z zagranicy odpowiednie do ich potrzeb 
doskonalenie zawodowe, 

 sprawowała nadzór pedagogiczny nad kształceniem uczniów niebędących obywatelami 
polskimi oraz wspomagała organizację zajęć z nauki języka chińskiego i kultury Chin, 
wspierając działalność Stowarzyszenia Chinek w Polsce na terenie Szkoły, a także 
zapewniając udział uczniów niebędących obywatelami polskimi w życiu Szkoły poprzez 
organizowanie uroczystości o charakterze integracyjnym i poznawczym. 

Szkoła za budowanie dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci imigranckich w roku 
szkolnym 2017/2018 otrzymała w kategorii Instytucja nagrodę „Złote wachlarze”. 
Organizatorem konkursu była agenda ONZ - International Organization for Migration. 
W kontrolowanym okresie nauczyciele adaptowali do potrzeb kształcenia uczniów 
niebędących obywatelami polskimi programy nauczania języka polskiego i innych 

                                                      
1 Dalej: Szkoła. 
2 Od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Mrokowie wraz z Publicznym 

Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego wchodziła w skład Zespołu Szkół Publicznych w Mrokowie. 
https://www.lesznowola.pl/strona-glowna/nasza-gmina/oswiata/placowki-publiczne/zespol-szkol-w-mrokowie. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dalej: uczniowie przybywający z zagranicy lub uczniowie z zagranicy. 
6 Dz. U. poz. 1655 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. 
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przedmiotów obowiązkowych, a w roku 2017/2018 również programy nauczania stosowane 
w oddziale przygotowawczym oraz wykorzystywali dostępne materiały pomocnicze 
do nauczania ww. przedmiotów. Ponadto w roku szkolnym 2018/2019 w oddziale 
przygotowawczym stosowano program nauczania powstały w wyniku doświadczeń w pracy 
z uczniami niebędącymi obywatelami polskimi w poprzednim roku szkolnym. Program ten 
łączył intensywny kurs języka polskiego, jako obcego oraz nauczanie przedmiotowe 
przewidziane na poziomie klas łączonych (IV-VI), dostosowane do potrzeb językowych 
uczniów.  
Wskazówki do pracy z uczniami niebędącymi obywatelami polskimi, w tym dotyczące 
adaptacji form, metod i sposobów oceniania ich osiągnięć edukacyjnych, zostały określone 
w przyjętym we wrześniu 2017 r. dokumencie pn. Dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów 
SP w Mrokowie. 
Mimo, iż w okresie objętym kontrolą organ prowadzący dwukrotnie zorganizował w Szkole 
oddział przygotowawczy dla uczniów nieznających języka polskiego, to w Szkole nie 
udokumentowano zarówno kryteriów kwalifikowania uczniów do tych oddziałów, faktu 
powołania zespołów kwalifikujących, jak i efektów ich prac. 
Dyrektor Szkoły nie złożyła do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata budżetowe 2017-2019, co było niezgodne 
z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 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 środków7.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny cząstkowe8 
kontrolowanej działalności 

Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających do kraju oraz 
dzieci cudzoziemców 

1. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 (wg stanu na dzień 30 września) do Szkoły 
przyjęto odpowiednio: 30, 20 i 40 uczniów niebędących obywatelami polskimi9 oraz 
w 2018/2019 jednego ucznia będącego obywatelem polskim powracającym z zagranicy. 
W kontrolowanym okresie10 w Szkole uczyło się odpowiednio 101, 114 i 139 uczniów 
niebędących obywatelami polskimi i stanowili oni: 19,9%, 19,8% i 23,3% ogółu uczniów11. 

(akta kontroli str. 125-127) 

W wyniku współpracy Dyrektora Szkoły z organem prowadzącym w zakresie zapewnienia 
uczniom przybywającym z zagranicy pomocy w kształceniu, w marcu 2017 r. utworzono 
w Szkole po raz pierwszy12 oddział przygotowawczy oraz kontynuowano jego prowadzenie 
w latach szkolnych 2017/2018-2018/2019. 
Ponadto co roku, wg stanu na dzień 30 września, w arkuszu organizacji Szkoły ujmowano 
dodatkowe, bezpłatne zajęcia z języka polskiego w wymiarze 35 godzin tygodniowo. 

                                                      
7 Dz.U. z 2002 r., Nr 46, poz. 430, od dnia 24 stycznia 2019 r. §  5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. poz. 136), od dnia 
1 września 2019 r. § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania 
nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. poz.1653), dalej: rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. 
Ocena cząstkowa może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

9 W latach 2017/2018-2019/2020 (na dzień 30 września) do Szkoły przyjęto 108 uczniów, z czego 107 to uczniowie niebędący 
obywatelami polskimi, w tym odpowiednio: 35 uczniów (30 na 30 września 2017 r., w trakcie roku przybyło pięciu), 
32 uczniów w roku 2018/2019 (20 na 30 września 2018 r. w trakcie roku przybyło 12), 40 uczniów w roku 2019/2020 
(na 30 września i 31 października 2019 r.). 

10 Do 31 października 2019 r. 
11 W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 w Szkole uczyło się ogółem odpowiednio 507, 575 i 596 uczniów. Największą 

grupę wśród uczniów przybywających z zagranicy stanowili uczniowie narodowości chińskiej i wietnamskiej. 
12 W związku z przyjęciem do szkoły czterech uczniów narodowości chińskiej i wietnamskiej z całkowitym brakiem znajomości 

języka polskiego 17 marca 2017 r. uzyskano zgodę organu prowadzącego na utworzenie oddziału przygotowawczego. 
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Z dniem 1 marca 2018 r. na wniosek Dyrektora Szkoły wymiar tych zajęć zwiększono 
o cztery godziny tygodniowo w związku z przyjęciem dwójki uczniów niebędących 
obywatelami polskimi i potrzebą utworzenia dla nich odrębnej grupy językowej. Natomiast 
z dniem 5 marca 2019 r. na wniosek Dyrektora Szkoły wymiar ww. zajęć zwiększono o dwie 
godziny tygodniowo z uwagi na przyjęcie do Szkoły ucznia będącego obywatelem polskim 
powracającym z zagranicy, którego poziom znajomości języka polskiego był 
niewystarczający do podjęcia nauki. Na wniosek13 Dyrektora Szkoły w roku szkolnym 
2019/2020 w arkuszu organizacji dokonano podziału wszystkich oddziałów, także tych 
liczących mniej niż 24 uczniów na grupy językowe14. Decyzję uzasadniono m.in. obecnością 
w każdej klasie uczniów niebędących obywatelami polskimi i potrzebą zapewnienia większej 
indywidualizacji pracy z ww. uczniami. W kontrolowanych latach szkolnych w arkuszach 
organizacji Szkoły ujęto również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów obowiązkowych15, 
w wymiarze odpowiednio: 30, 41 i 43 godzin tygodniowo. 
Według danych z Systemu Informacji Oświatowej16 w latach 2016-2019 (na dzień 
30 września) dodatkową nauką języka polskiego objęto odpowiednio: 32, 33, 31 i 79 
uczniów. Natomiast wg danych z dzienników lekcyjnych liczba uczniów objęta dodatkową 
nauką języka polskiego w ww. okresach wyniosła odpowiednio: 47, 53, 48 i 75 uczniów. 

(akta kontroli str. 128-145, 154-155, 165-166) 

Odnosząc się do ww. różnic Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że w pracy Szkoły wrzesień 
jest miesiącem organizacyjnym i charakteryzuje go duża migracja uczniów przybywających 
z zagranicy (przyjęcia i opuszczenie Szkoły). Również problemy kadrowe powodowały, 
że planowane grupy wrześniowe różniły się liczebnością od grup docelowych. 
Wprowadzając do SIO dane dotyczące liczby uczniów objętych dodatkową nauką języka 
polskiego uwzględniono również zmiany, które nastąpiły w październiku każdego roku, 
ponieważ dane z tego miesiąca dokładniej obrazują faktyczną liczbę uczniów 
korzystających z dodatkowej nauki języka polskiego w ciągu roku szkolnego. W przypadku 
roku szkolnego 2019/2020 już na początku września wytypowano do nauki 79 uczniów, ale 
ze względów organizacyjnych nauką objęto 75. Od 18 listopada 2019 r. nauką objęto  
wszystkich 79 uczniów cudzoziemskich wykazanych w SIO.  

(akta kontroli str. 170) 

W latach 2017-2019 (do 31 października) wydatki Szkoły związane z kształceniem uczniów 
przybywających z zagranicy wyniosły łącznie 860,0 tys. zł, z tego 261,5 tys. zł w 2017 r., 
326,2 tys. zł w 2018 r. i 272,3 tys. zł w 2019 r. (tj. odpowiednio 3,0%, 3,5% i 3,4% ogółu 
wydatków Szkoły) i dotyczyły: 

 dodatkowych zajęć wyrównawczych z języka polskiego na łączną kwotę 47,9 tys. zł 
(odpowiednio: 12,6 tys. zł, 16,0 tys. zł i 19,3 tys. zł), 

 dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych (zgodnie 
z przedmiotami wykazywanymi przez Szkołę z wyłączeniem języka polskiego17) 
na łączną kwotę 38,8 tys. zł (odpowiednio: 11,8 tys. zł, 14,8 tys. zł i 12,2 tys. zł), 

 zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym na łączną kwotę 68,7 tys. zł 
(odpowiednio: 9,9 tys. zł, 23,1 tys. zł i 35,7 tys. zł), 

 zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 6 ust. 2 
pkt 1-3, 5-9 rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach18. (prowadzonych z uczniami 
przybywającymi z zagranicy) na łączną kwotę 421,0 tys. zł19 (odpowiednio: 154,0 tys. zł, 
149,6 tys. zł i 117,4 tys. zł), 

                                                      
13 Z 14 kwietnia 2019 r. 
14 Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych 

planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639) w klasach IV-VIII szkoły podstawowej obligatoryjny jest podział na 
grupy na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów. 

15 Z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego. Zmiany w zakresie zajęć wyrównawczych dotyczyły zwiększenia lub 
zamiany liczby uczniów nimi objętych w ramach ustalonych pierwotnie liczby godzin zajęć (poprzez zwiększenie liczby 
uczniów w grupie lub zamianę dzieci w nich uczestniczących, głównie w sytuacji rezygnacji lub wycofania zgody 
rodzica/rodziców).  

16 Dalej: SIO. 
17 Przedmioty obowiązkowe to język angielski i matematyka. 
18 Dz. U. poz. 1591 ze zm. Dalej: rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
19 W tym wynagrodzenie pedagoga kulturowego w kwocie 76,6 tys. zł. 
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 dodatkowej nauki języka polskiego na łączną kwotę 130,8 tys. zł (odpowiednio: 
71,1 tys. zł, 30,9 tys. zł i 28,8 tys. zł), 

 dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących z uczniami 
przybywającymi z zagranicy20 na łączną kwotę 4,0 tys. zł (po 2,0 tys. zł w 2017 r. 
i 2018 r.), 

 zatrudnienia asystentów kulturowych21 na łączną kwotę 148,3 tys. zł (89,7 tys. zł 
w 2018 r i 58,6 tys. zł w 2019 r.), 

 zakupu książek na kwotę 0,3 tys. zł w 2019 r. 
(akta kontroli str. 146-148) 

2. Wszystkich 40 uczniów przybywających z zagranicy przyjęto do Szkoły w roku szkolnym 
2019/202022 na warunkach i w trybie określonych w rozporządzeniu w sprawie kształcenia 
osób niebędących obywatelami polskimi.  
W zakresie rekrutacji uczniów szczegółowym badaniem objęto próbę dokumentacji jednego 
ucznia będącego obywatelem polskim powracającym z zagranicy23 przyjętego do Szkoły 
w roku 2018/2019 oraz dokumentację 29 uczniów niebędących obywatelami polskimi, 
których do Szkoły przyjęto w roku 2019/2020. Badanie wykazało, iż wszystkich ww. uczniów 
przyjęto do Szkoły z uwzględnieniem miejsca zamieszkania (na terenie obwodu Szkoły). 
Ucznia będącego obywatelem polskim powracającym z zagranicy przyjęto do klasy drugiej, 
na podstawie wniosku rodziców i świadectwa za poprzedni rok szkolny24 wystawionego 
przez szkołę funkcjonującą poza polskim systemem oświaty. Siedmiu uczniów przyjęto 
na kolejne etapy edukacyjne25 na podstawie wniosków rodziców i innych dokumentów 
o przebiegu nauki, potwierdzających ukończenie etapu edukacji za granicą26. Pozostałych 
22 uczniów przyjęto do klasy pierwszej na podstawie wniosku rodziców oraz informacji 
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub rocznego przygotowania 
przedszkolnego27. W badanej próbie nie stwierdzono przypadków przyjęcia ucznia 
niebędącego obywatelem polskim na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

 (akta kontroli str. 125-127,149-152) 

3. W okresie objętym kontrolą na etapie przyjmowania do Szkoły uczniów z zagranicy 
rozpoznawano ich poziom umiejętności w zakresie: 

 języka polskiego poprzez diagnozę umiejętności językowych dokonywaną przez 
nauczycieli tego przedmiotu. Diagnoza polegała na przeprowadzeniu z uczniem 
wywiadu i weryfikacji rozumienia podstawowych komunikatów obowiązujących 
na poziomie podstawowym (A1). Wyniki diagnozy dokumentowano w formie listy 
uczniów z podziałem na poziom znajomości języka polskiego, jako obcego (poziom 
podstawowy i zaawansowany)28; 

 wiedzy i umiejętności z innych przedmiotów obowiązkowych na podstawie świadectwa 
i innych dokumentów potwierdzających uczęszczanie do szkół funkcjonujących poza 
polskim systemem oświaty oraz wyników testów diagnozujących (np. z matematyki). 
Diagnozy w tym zakresie dokumentowano w formie raportów.  

                                                      
20 Studia podyplomowe z glottodydaktyki dla dwóch nauczycieli. 
21 Cztery osoby zatrudnione od 1 lutego 2018 r. na podsatwie umowy zlecenia, w tym dwóch aysytentów chińskich i dwóch 

asystentów wietnamskich. 
22 Do dnia 31 października. 
23 Jedyne dziecko - rodziców polskich powracających do kraju - przyjęte do Szkoły w badanym okresie.  
24 Świadectwo będące tłumaczeniem dokumentu z języka angielskiego przez tłumacza przysięgłego pozwalające ustalić 

realizację minimum programowego w wymaganym zakresie. 
25 Dwoje uczniów przyjęto do klasy drugiej, dwoje do klasy trzeciej, jednego ucznia do klasy czwartej i dwoje do klasy szóstej. 
26 Dokument będący tłumaczeniem dokumentu z języka wietnamskiego lub ukraińskiego przez tłumacza przysięgłego (wg 

tłumaczenia przysięgłego): Dzienniczek ucznia, Zbiór ocen z przedmiotów, Skierowanie do innej szkoły, Świadectwo 
osiągnieć w nauce. 

27 Wydana, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, 
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939), przez dyrektora odpowiednio przedszkola, 
szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, albo osobę kierująca inną formą wychowania 
przedszkolnego rodzicom dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

28 W bieżącym roku szkolnym planowane jest stworzenie w Szkole wewnętrznego narzędzia diagnozy umiejętności językowej 
uczniów z zagranicy, który będzie mógł być stosowany w przyszłości przez nauczycieli glottodydaktyków uczących w szkole. 
Diagnoza będzie tworzyła dokument zawierający zarówno zestaw pytań/zadań używanych podczas diagnozy jak również 
wnioski z obserwacji dzieci i wskazówki dla przyszłych nauczycieli przedmiotów mających w klasie tych uczniów. 
Ww. wewnętrzne narzędzie diagnozy powstanie m.in. w oparciu o publikacje Biernacka-Langier A. i in. (2010), 
Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego jako drugiego dla I, II i III 
etapu kształcenia, Biernacka-Langier A. i in. (2010) Praca z uczniem cudzoziemskim. Przewodnik dobrych praktyk dla 
dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów. 
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Uczniów z całkowitą nieznajomością języka polskiego, z uwagi na brak możliwości 
weryfikacji wiedzy i umiejętności, kierowano do oddziału przygotowawczego, w którym 
dopuszczono organizację nauczania w klasach łączonych (klasy IV-VI). 

(akta kontroli str. 174-176, 327-351) 

W Szkole, w latach 2017/2018-2019/2020, stosownie do postanowień art. 22a ust. 5 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty29 adaptowano (dostosowano) programy 
nauczania języka polskiego oraz innych przedmiotów obowiązkowych30 wykorzystywanych 
w nauczaniu uczniów przybywających z zagranicy. Stosowano m.in. program pn. Programy 
nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C231 opracowany na podstawie 
obowiązującej podstawy programowej. Ponadto we wrześniu 2017 r. w Szkole przyjęto 
dokument pn. Dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych uczniów SP w Mrokowie, w którym zawarto 
wskazówki do pracy z uczniem cudzoziemskim. Adaptowanie programów nauczania 
obejmowało dostosowanie metod, form i narzędzi nauczania do potrzeb uczniów 
przybywających z zagranicy w zakresie: 

 języka polskiego, co polegało na: upraszczaniu poleceń i opracowywanych tekstów, 
umożliwieniu korzystania z multibooków i e-podręczników, oglądaniu krótkich filmów, 
streszczających lektury, opracowaniu zadań wymagających uzupełniania zamiast 
tworzenia pełnych wypowiedzi, umożliwieniu korzystania ze słownika lub tłumacza 
on-line w smartfonie, 

 matematyki, co polegało na: ograniczeniu zadań z tego przedmiotu do wyłącznie zadań 
rachunkowych, w przypadkach całkowitej nieznajomości języka polskiego, pracy 
w parach (poprzez wzajemne uczenie się), umożliwieniu korzystania ze słownika lub 
tłumacza on-line w smartfonie, zastępowaniu rozbudowanych zadań zadaniami prostymi 
pozwalającymi uczniom wykonać poszczególne działania pojedynczo, upraszczaniu 
poleceń, stosowaniu grafów, mniejszej liczbie zadań otwartych a większej zadań 
zamkniętych, 

 biologii, co polegało na: wizualizacji wprowadzanych treści (krótkie filmy, animacje, 
zdjęcia), zapisywaniu nowych słów (terminów) na tablicy, wprowadzaniu ćwiczeń 
na elektronicznych platformach edukacyjnych, pracy w grupach (wzajemne uczenie się), 
umożliwieniu korzystania ze słownika lub tłumacza on-line w smartfonie, 

 historii, co polegało na: preparowaniu tekstu, wykorzystaniu zadań z lukami, tworzeniu 
map myślowych związanych z danym tematem, pracy w grupach (wzajemne uczenie 
się), umożliwieniu korzystania ze słownika lub tłumacza on-line w smartfonie, 

 geografii, co polegało na: obrazowaniu problemu za pomocą rysunków, grafów, tabel, 
wizualizacji nowych treści z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, wykorzystaniu 
elektronicznych platform edukacyjnych, zapisywaniu nowych pojęć na tablicy 
i wielokrotnym powtarzaniu ich brzmienia, pracy w grupach (wzajemne uczenie się), 
umożliwieniu korzystania ze słownika lub tłumacza on-line w smartfonie.  

(akta kontroli str. 109-124, 177-180, 222-226, 231) 

Wypracowane w Szkole sposoby adaptowania programów nauczania innych przedmiotów 
obowiązkowych nie zostały formalnie ujęte w stosowanych programach ani w innym 
obowiązującym w Szkole dokumencie. Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że programy 
nauczania dopuszczane są do realizacji przez dyrektora, nie podlegają adaptacji, ale ich 
realizacja odbywa się z dostosowaniem metod i form pracy do indywidualnych potrzeb 
dziecka, w tym cudzoziemskiego. Wskazówki do pracy z uczniem cudzoziemskim 
(nauczanie i ocenianie) opisane zostały w dokumencie pn. Dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów SP w Mrokowie. 

(akta kontroli str.172,247-249) 

Przy nauczaniu uczniów przybywających z zagranicy nauczyciele i specjaliści korzystali 
z materiałów pomocniczych, w tym m.in. opublikowanych na stronie internetowej Ośrodka 

                                                      
29 Dz. U. z 2019 r., poz. 1481. 
30 Badaniem w powyższym zakresie objęto przedmioty obowiązkowe: matematyka, biologia, historia, geografia. 
31 Rabiej. A., Seretny A, Lipińska E., Janowska I., Turek P., (2016) Programy nauczania języka polskiego jako obcego 

Poziomy A1-C2 (wyd. 2), Księgarnia Akademicka, Kraków. Program dedykowany do pracy z uczniem cudzoziemcem. 
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Rozwoju Edukacji oraz znajdujących się w zasobach biblioteki szkolnej, a także innych 
dotyczących badanej problematyki32.  

(akta kontroli str. 197-201) 

W okresie objętym kontrolą organ prowadzący dwukrotnie zorganizował w Szkole oddział 
przygotowawczy, tj. w roku szkolnym 2017/2018 z początkową liczbą sześciu uczniów 
zwiększoną następnie do 11 uczniów oraz w roku 2018/201933 z początkową liczbą pięciu 
uczniów zwiększoną następnie do 10 uczniów. Oddziały prowadzono dla uczniów klas 
łączonych IV-VI. Uczęszczali do nich uczniowie z całkowitym brakiem znajomości języka 
polskiego w wieku 11-13 lat. Procedury i kryteria kwalifikowania uczniów do oddziałów 
przygotowawczych, powołanie zespołu kwalifikującego uczniów i wyniki jego działań nie 
zostały udokumentowane. 

(akta kontroli str. 126-127,202,206-212) 

Zgodnie z § 16 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w Oddziale, w roku 
szkolnym 2017/2018 przeznaczono 26 godzin tygodniowo (przy wymaganym minimum 
23 godzin tygodniowo dla klas IV-VI), w tym 5 godzin nauki języka polskiego jako obcego, 
co wynikało z potrzeb uczniów i decyzji Dyrektora Szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 
przez pierwsze trzy miesiące funkcjonowania oddziału łączny wymiar zajęć edukacyjnych 
wyniósł 27 godzin tygodniowo, w tym 20 godzin nauki języka polskiego jako obcego. 
Natomiast w drugim semestrze, na wniosek34 Dyrektor Szkoły dotyczący wprowadzenia 
nauczania przedmiotowego, łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale 
przygotowawczym wyniósł 26 godzin tygodniowo, w tym 5 godzin tygodniowo nauki języka 
polskiego jako obcego. 

(akta kontroli str. 137-145, 206-212) 

W roku szkolnym 2017/2018 w zakresie nauczania języka polskiego w oddziale 
przygotowawczym stosowano dwa programy: opracowany w Szkole Program nauczania 
języka polskiego jako obcego w Zespole Szkół w Mrokowie na rok szkolny 2017/201835 oraz 
program pn. Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania języka polskiego w klasach 
IV-VI szkoły podstawowe. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., iż na potrzeby uczniów z oddziałów przygotowawczych 
zastosowano dwa uzupełniające się programy. Jeden z nich dotyczył nauczania języka 
polskiego cudzoziemców nieposługujących się lub słabo posługujących się językiem 
polskim, natomiast drugi zawierał treści z obowiązującej podstawy programowej języka 
polskiego i zapewnia jej realizację. 
W roku szkolnym 2017/2018 każdy z nauczycieli przedmiotów obowiązkowych, uczących 
w tym oddziale, przygotowywał zajęcia w oparciu o dostosowany odpowiednio program 
nauczania tego przedmiotu. Odbywało się to na ogólnych zasadach przyjętych w Szkole. 
Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb dziecka realizowano 
z uwzględnieniem wskazówek ujętych ww. dokumencie pn. Dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów Szkoły Podstawowej w Mrokowie36. 

                                                      
32 Wydawnictwo Nowa Era, pozycje, w szczególności: Szkoła wielokulturowa- organizacja pracy i metody nauczania. Wybór 

tekstów. - Red. Anna Grudzieńska; Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży 
z doświadczeniem migracyjnym. Red. Natalia Florek; Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla 
uczniów w wieku wczesnoszkolnym na poziomie podstawom. Agnieszka Rabiej. 

33 Oddział przygotowawczy utworzono 16 października 2018 r. 
34 Z dnia 10 stycznia 2019 r. 
35 Program A. Mikulskiej, który powstał w oparciu o inne dwa programy nauczania: Rabiej A. (2012) Program nauczania języka 

polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów w wieku wczesnoszkolnym na poziomie podstawowym; A.Czeniek (2012) 
Program nauczania języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów polskich w wieku od 13 do16 lat.  

36 Np. w programie nauczania matematyki pn. Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu 
edukacyjnego – M. Jucewicz, M. Karpiński stosowano formy i metody jego realizacji polegające na wykorzystywaniu: gier 
dydaktycznych (np. domino), kart pracy, modeli brył i figur płaskich, przyrządów geometrycznych, platform edukacyjnych, 
w tym GWO. Do interpretacji zadań tekstowych wykorzystywano rysunki i grafy. Praca na lekcjach nastawiona była głównie 
na poznanie podstawowego języka matematyki (słownictwo), który umożliwi funkcjonowanie uczniów na zajęciach 
w regularnej klasie. Dzieci poznawały pojęcia matematyczne wykonując praktyczne ćwiczenia. 

   W programie nauczania języka angielskiego pn. Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas IV-VI szkoły 
podstawowej. II etap edukacji – M. Ellis, A. Rek stosowano formy i metody jego realizacji polegające na wykorzystywaniu: 
flashcards, metod pracy projektem, technik rozmowy kierowanej, dialog, dyskusja, praca z książką, techniki medialne: filmiki,  
praca z komputerem, techniki dramy, np. inscenizacja, symulacja, burza mózgów, kalambury wyrazowe, sygnałowe, 



 

7 

W roku szkolnym 2018/2019 nauczanie języka polskiego i pozostałych przedmiotów 
obowiązkowych realizowano z zastosowaniem jednego programu pn. Dostosowanie 
wymagań edukacyjnych w klasie V. Program nauczania w klasie przygotowawczej 
w Szkole Podstawowej w Mrokowie. II etap edukacyjny37. Program zawierał intensywny kurs 
języka polskiego jako obcego oraz dostosowane do potrzeb językowych uczniów nauczanie 
przedmiotowe przewidziane w klasie V. Program umożliwiał stopniowe wprowadzanie 
uczniów z doświadczeniem migracyjnym w polski system szkolnictwa i w pierwszym etapie 
zakładał intensywną naukę języka polskiego, jako obcego przez 15 tygodni, co miało 
pozwolić na osiągnięcie podstawowych umiejętności w języku polskim we wszystkich 
sprawnościach. Kolejny etap to dostosowany program nauczania przedmiotowego, 
uwzględniający założenia podstawy programowej na drugim etapie kształcenia, 
dostosowany do potrzeb i możliwości językowych uczniów z doświadczeniem migracji. 
Oprócz nauczania przedmiotowego, program przewidywał kontynuację nauczania języka 
polskiego, jako obcego38. 

(akta kontroli str. 172,181-196,203-205,220) 

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym w latach szkolnych 2017/2018 
i 2018/2019 prowadzili nauczyciele poszczególnych przedmiotów przy wsparciu asystentów 
kulturowych (chińskich i wietnamskich). Ponadto od roku 2018/2019 nauczyciele 
współpracują także z psychologiem kulturowym.  

(akta kontroli str. 146,148,220,247-249) 

4. W § 17 w rozdziale 7 Statutu Szkoły wskazano, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
udzielana jest na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania 
i organizacji tego rodzaju pomocy. Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 i 12 Statutu potrzeba objęcia 
ucznia przybywającego z zagranicy ww. rodzajem pomocy wynika w szczególności 
z niedostosowania społecznego oraz z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem zagranicą. Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu uczniom przybywającym 
z zagranicy Szkoła miała zapewnić inne formy pomocy polegające na opiece pedagoga 
kulturowego i opiece asystentów kulturowych39. Zgodnie z rozdziałem 5 Statutu Szkoły 
(§§ 32 i 33) nauczyciele uczący w danym oddziale tworzą klasowy zespół nauczycielski 
kierowany przez wychowawcę, będącym również inicjatorem udzielanego wsparcia. 
Do zadań zespołu należało m.in. udzielanie uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Ponadto nauczyciele uczący w danym oddziale i specjaliści tworzyli zespół 
ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który opracowywał indywidualną ścieżkę 
edukacyjną lub edukacyjno-terapeutyczną ucznia, uwzględniając zdiagnozowane potrzeby40 
(§§ 17 i 18 Statutu).  

(akta kontroli str. 26-28, 40-41)  

W badanym okresie funkcjonowały w Szkole klasowe zespoły nauczycielskie. 
Wnioskującym o udzielenie wsparcia uczniowi cudzoziemcowi był wychowawca klasy przy 
udziale nauczyciela danego przedmiotu. Rozpoznawanie specyficznych potrzeb 
psychofizycznych ucznia przybywającego z zagranicy odbywało się na podstawie rozmowy, 
wywiadu, badania przesiewowego lub obserwacji dokonywanych przez m.in. nauczycieli 
i specjalistów41 oraz było odnotowywane w prowadzonych przez nich dziennikach. Dyrektor 
Szkoły, po zapoznaniu się z potrzebami wskazanymi przez nauczycieli lub specjalistów, 
kierowała ucznia na odpowiednie zajęcia i w formie pisemnej informowała o tym rodziców, 
m.in. w celu uzyskania ich zgody na poszczególne rodzaje udzielanej pomocy. 
Dokumentację udzielonych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadził 
wychowawca klasy w formie protokołów z zebrań klasowych zespołów nauczycielskich oraz 

                                                                                                                                       
obrazowe, werbalne, pozawerbalne, twórcze słuchanie, techniki wizualizacyjne. Podczas zajęć wykorzystano fiszki, bajki 
i piosenki. Planując zajęcia, uwzględniono częste zmienianie aktywności.        

37 Autorzy: Bucko D. i Mikulska A. Program tworzony przy udziale  glottodydaktyków z Katedry Języka Polskiego jako Obcego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz zespołu nauczycieli przedmiotu prowadzących zajęcia w oddziale przygotowawczym. 

38 Program został poddany rocznej ewaluacji i poprawiony. Nie jest stosowany ponieważ w roku szkolnym 2019/2020 nie 
utworzono w Szkole oddziału przygotowawczego.  

39 Chińskiego i wietnamskiego. 
40 Ewentualnie wynikające także z orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 
41 Zgodnie z §17 ust. 9 Statutu pomocy udzielają nauczyciele oraz psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi 

i terapeuci pedagogiczni, dalej: specjaliści. 
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w dziennikach zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i w dziennikach zajęć 
specjalistów. Rozpoznawanie poziomu znajomości języka polskiego oraz wiedzy 
i umiejętności programowych przy kierowaniu na dodatkowe zajęcia wyrównawcze 
z przedmiotów obowiązkowych, podobnie jak rozpoznawanie potrzeb psychofizycznych 
ucznia przybywającego z zagranicy, odbywało się na podstawie rozmowy i wywiadu, 
przeprowadzanych przez nauczycieli przy współudziale asystentów kulturowych. 

(akta kontroli str. 156,166,247-267,279-287)  

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie ma ogólnie dostępnych narzędzi do badań poziomu 
umiejętności językowych u uczniów cudzoziemskich. Ze względu na to, że przybywający 
do szkoły uczniowie nie znają języka polskiego ani języka angielskiego, zarówno Szkoła, 
jak i poradnie psychologiczno-pedagogiczne nie mają narzędzi, które w sposób wiarygodny 
pozwoliłyby zdiagnozować specyficzne trudności ucznia.42  

(akta kontroli str. 154-156) 

W poszczególnych latach szkolnych (wg stanu na 30 września) w odniesieniu do 
rozpoznanych potrzeb uczniom z zagranicy zorganizowano wsparcie m.in. w formie zajęć:  

 wyrównawczych, grupowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo w roku 2018/2019 dla 34 uczniów oraz w roku 2019/2020 dla 
48 uczniów, 

 wyrównawczych, grupowych z języka polskiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo 
w roku 2017/2018 dla 23 uczniów i dla jednego ucznia gimnazjum, w roku 2018/2019 dla 
12 uczniów i dla czterech uczniów gimnazjum oraz w roku 2019/2020 dla 39 uczniów, 

 wyrównawczych, grupowych z matematyki w wymiarze jednej godziny tygodniowo 
w roku 2017/2018 dla dwóch uczniów i dla pięciu uczniów gimnazjum oraz w roku 
2019/2020 dla 14 uczniów, 

 wyrównawczych, grupowych z języka angielskiego w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo w roku 2017/2018 dla sześciu uczniów i dla jednego ucznia gimnazjum, 
w roku 2018/2019 dla 15 uczniów i dla dwóch uczniów gimnazjum oraz w roku 
2019/2020 dla 11 uczniów, 

 korekcyjno-kompensacyjnych, grupowych w wymiarze jednej lub dwóch godzin 
tygodniowo w roku 2017/2018 odpowiednio dla 10 i pięciu uczniów, w roku 2018/2019 
odpowiednio dla 27 i siedmiu uczniów oraz w roku 2019/2020 odpowiednio dla 
38 i trzech uczniów, 

 logopedycznych, grupowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w roku 2017/2018 
dla 37 uczniów, w roku 2018/2019 dla 27 uczniów oraz w roku 2019/2020 dla 
27 uczniów, 

 logopedycznych, indywidualnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo w roku 
2018/2019 dla 34 uczniów, 

 psychologiczno-pedagogicznych, indywidualnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo 
w roku 2017/2018 dla 19 uczniów i dla ośmiu uczniów gimnazjum, w roku 2018/2019 dla 
34 uczniów i 3 uczniów gimnazjum oraz w roku 2019/2020 dla 18 uczniów, 

a także w formie porad i konsultacji dla 19 uczniów bez określenia tygodniowego wymiaru 
godzin, w miarę zaistniałych potrzeb. 
Liczebność grup w przypadku zajęć wyrównawczych wynosiła do ośmiu osób, 
a w przypadku zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych – do pięciu osób. 
Zajęcia w zakresie wsparcia uczniów przybywających z zagranicy były ujęte w arkuszach 
organizacji odpowiednich lat szkolnych, a zmiany wprowadzane w trakcie roku szkolnego 
uwzględniano w aneksach do ww. arkuszy. 

 (akta kontroli str. 156,166, 244-249) 

Uczniowie niebędący obywatelami polskimi, którzy naukę w Szkole rozpoczęli w roku 
szkolnym 2017/2018 zostali objęci różnymi formami wsparcia i pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Brali oni udział w zajęciach: 

                                                      
42 Prace nad ich powstaniem takich narzędzi trwają w Szkole w ramach realizowanego przez Gminę Lesznowola projektu 

„Koordynowanie Programem Nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego (szkolnej edukacji) na terenie Gminy 
Lesznowola”. Projekt finansowany ze środków Gminy Lesznowola realizowany przez glottodydaktyka, doktorantkę 
Uniwersytetu Jagiellońskiego przy współpracy z Krakowskim Uniwersytetem Pedagogicznym oraz z psychologiem 
międzykulturowym. 
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 wyrównawczych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo, w roku szkolnym 2018/201943 uczestniczyło w nich sześciu uczniów, 
a w roku szkolnym 2019/202044 czterech, 

 wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych i języka polskiego w wymiarze jednej 
godziny tygodniowo, w całym badanym okresie uczestniczyło w nich czterech uczniów45, 

 korekcyjno-kompensacyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w roku szkolnym 
2017/2018 uczestniczył w nich jeden uczeń46, w roku 2018/2019 pięciu uczniów47, 
a w roku 2019/202048 trzech uczniów, 

 logopedycznych w wymiarze jednej godziny tygodniowo, w roku szkolnym 2017/2018 
uczestniczyło w nich 10 uczniów49 oraz po jednym uczniu w latach 2018/201950 
i 2019/202051. 

Każdorazowo inicjatorem udzielanej pomocy był wychowawca klasy, do której uczęszczał 
uczeń przybywający z zagranicy, a rozpoznanie potrzeb dziecka i kwalifikowanie do danego 
rodzaju wsparcia odbywało się poprzez wywiad, rozmowę, analizę wyników nauczania i/lub 
badania przesiewowe dokonywane przez klasowe zespoły nauczycielskie przy udziale 
specjalistów szkolnych. W odniesieniu do wszystkich uczniów uzyskano zgody rodziców 
na każdy udzielany rodzaj pomocy.  
Ponadto dodatkową, bezpłatną nauką języka polskiego w formie dodatkowych zajęć 
lekcyjnych z języka polskiego w wymiarze od dwóch do pięciu godzin tygodniowo objęto 
24 uczniów w roku szkolnym 2017/201852, 18 uczniów w roku szkolnym 2018/201953 
i 13 uczniów w roku szkolnym 2019/202054.  
W okresie objętym kontrolą w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kontaktów 
z rodzicami i relacji międzyuczniowskich Dyrektor Szkoły współdziała m.in. z czterema 
asystentami kulturowymi zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia (dwóch chińskich  
i dwóch wietnamskich), z poradnią psychologiczno-pedagogiczną (m.in. w przypadkach 
odroczenia obowiązku szkolnego oraz wydania opinii55), a w zakresie warsztatów dla dzieci 
z Fundacją Polskie Forum Migracyjne (m.in. projekt pn. Cały świat w naszej klasie). 

(akta kontroli str. 157,166,247-322) 

5. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania określono w § 47 działu VII Statutu Szkoły. 
W ww. zasadach, ani też  w przedmiotowych systemach oceniania, nie ustalono odrębnych, 
szczególnych zasad oceniania uczniów przybywających z zagranicy. W § 47 ust. 11 Statutu 
ustalono jedynie, iż nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na 
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. Wskazówki do pracy z uczniami niebędącymi 
obywatelami polskimi, w tym dotyczące sposobów oceniania ich osiągnięć edukacyjnych 
zostały określone w przyjętym we wrześniu 2017 r. dokumencie pn. Dostosowania 
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów SP w Mrokowie.  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że żaden przepis nie obliguje Szkoły do opracowania 
odrębnego systemu oceniania dla uczniów cudzoziemskich. Dodała ponadto, iż wielu 
uczniów cudzoziemskich rozpoczęło naukę w Szkole już na etapie realizacji obowiązku 
rocznego przygotowania przedszkolnego, poprzedzającego podjęcie nauki w pierwszej 

                                                      
43 Uczniowie o nr: 2992, 3004, 3005, 3021, 3039, 3045. 
44 Uczniowie o nr: 2992, 3005, 3021, 3039. 
45 Uczniowie o nr: 3051, 3052, 3054, 3058. 
46 Uczeń o nr: 3005. 
47 Uczniowie o nr: 2992, 3005, 3051, 3051, 3054. 
48 Uczniowie o nr: 3005, 3051, 3054. 
49 Uczniowie o nr: 2992, 3000, 3019, 3036, 3037, 3038, 3045, 3051, 3052, 3054. 
50 Uczeń o nr: 3000. 
51 Uczeń o nr: 3036. 
52 Uczniowie o nr: 2992, 3004, 3005, 3019, 3020, 3021, 3036, 3037, 3045, 3055, 3056, 3057, 3058, 3071, 3072, 3074, 3052, 

3051, 3075, 3000, 3054, 3041, 3044, 3039. 
53 Uczniowie o nr: 2992, 3004, 3005, 3019, 3020, 3021, 3045, 3055,  3057, 3058, 3071, 3072, 3074, 3052, 3051, 3000, 3054, 

3075. 
54 Uczniowie o nr: 2992, 3004, 3005, 3045, 3055, 3057, 3058, 3071, 3074, 3052, 3051, 3054. 
55 Dotyczyło: trzech przypadków odroczenia obowiązku szkolnego dzieci cudzoziemców (dwóch w roku 2018/2019 i jednego 

w roku 2019/2020), dwóch aktualnych orzeczeń wydanych przez poradnię dla uczniów niebędących obywatelami polskimi 
(po jednym w latach 2018/2019 i 2019/2020) oraz pięciu aktualnych opinii wydanych przez poradnię dla uczniów 
niebędących obywatelami polskimi (po jednym w latach 2017/2018 i 2019/2020 oraz trzech w roku 2018/2019). 
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klasie szkoły podstawowej. Również wielu uczniów cudzoziemskich ukończyło kolejne lata 
szkolne otrzymując świadectwo z wyróżnieniem. 

(akta kontroli str. 46-48, 109-124, 157-158, 172)  

6. W latach szkolnych 2016/2017-2018/2019 egzamin gimnazjalny zdawało odpowiednio 
46, 48 i 62 uczniów, a egzamin ósmoklasisty 63 uczniów Szkoły, z tego z dostosowania 
form i warunków egzaminu w kolejnych latach szkolnych skorzystało odpowiednio czterech, 
sześciu, ośmiu i trzech uczniów niebędących obywatelami polskimi. Potrzeba dostosowania 
we wszystkich ww. 21 przypadkach wynikała z trudności adaptacyjnych związanych z 
ograniczoną znajomością języka polskiego, utrudniającą zrozumienie czytanego tekstu. 
Uczniom umożliwiono m.in.: korzystanie z arkuszy dostosowanych do ich potrzeb, 
przedłużenie czasu egzaminu, przystąpienie do egzaminu w oddzielnej sali, korzystanie ze 
słownika dwujęzycznego, zastosowanie szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań 
otwartych z języka polskiego, tj. takich, jak dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się. Jedynie w roku szkolnym 2018/2019 nie było możliwości zorganizowania 
egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali, co wynikało z ograniczonych zasobów kadrowych 
związanych ze strajkiem nauczycieli.  

Odpowiednio w dniach 2 listopada 2016 r., 25 października 2017 r. i 7 listopada 2018 r.56, 
w wyniku rozpatrzenia wniosków zgłoszonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia 
z uczniami z zagranicy, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, zgodnie 
z art. 44zzr ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty57, podjęto 
decyzję o dostosowaniu warunków zdawania egzaminu przez ww. 21 uczniów do ich 
potrzeb edukacyjnych. Dyrektor Szkoły w dniach 26 listopada 2016 r., 20 listopada 2017 r. 
i 15 listopada 2018 r. (odniesieniu do uczniów zdających egzamin gimnazjalny) 
i 16 listopada 2018 r. (w odniesieniu do uczniów zdających egzamin ósmoklasisty) 
poinformowała Okręgową Komisję Egzaminacyjną o liczbie uczniów przystępujących 
do dostosowanego egzaminu oraz o dostosowaniu form i warunków egzaminów. 
W badanym okresie Dyrektor Szkoły, zgodnie z terminami określonymi w corocznych 
komunikatach dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej58, we wrześniu każdego roku 
szkolnego59 zapoznawała uczniów i rodziców z możliwymi sposobami dostosowania 
warunków i form przeprowadzenia egzaminu. W listopadzie każdego roku szkolnego, 
Dyrektor Szkoły informowała pisemnie rodziców ucznia o wskazanych sposobach 
dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych 
i psychofizycznych ucznia i otrzymywała pisemne oświadczenie rodziców o korzystaniu 
ze wskazanych sposobów dostosowania. W badanym okresie nie stwierdzono wniosków 
o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu w warunkach nieujętych 
w corocznych komunikatach CKE, o przeprowadzenie egzaminu poza szkołą oraz 
ze względu na stan zdrowia ucznia. 
W wyniku analiz przeprowadzanych przez nauczycieli pracujących z uczniami z zagranicy 
w zakresie wyników zdawanych przez nich egzaminów, zdecydowano by w roku szkolnym 
2018/2019 ww. uczniom, pobierającym naukę w klasie III gimnazjum zorganizować 
dodatkowe zajęcia przygotowujące do, przysparzającej największych trudności, części 
humanistycznej egzaminu. Natomiast w roku szkolnym 2019/2020 uczniom z zagranicy, 
pobierającym naukę w klasie VIII zorganizowano dodatkowe zajęcia przygotowujące do 
egzaminu z języka polskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 

(akta kontroli str. 158-161,323-351) 

7. Zgodnie z § 20 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 
polskimi w 2018 r. Stowarzyszenie Chinek w Polsce60 zorganizowało w Szkole naukę języka 
chińskiego. Dyrektor Szkoły, za akceptacją organu prowadzącego, wyraziła zgodę na 
nieodpłatne wykorzystanie pomieszczeń Szkoły na prowadzenie trzy razy w tygodniu 

                                                      
56 W roku 2018/2019 w ramach jednego posiedzenia Rady Pedagogicznej ustalono dostosowanie warunków do zdawania 

egzaminów, zarówno, dla uczniów zdających egzamin ósmoklasisty jak i zdających egzamin gimnazjalny.   
57 Dz. U. poz. 1481  
58 Dalej: CKE. 
59 Tj. na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym. 
60 Podmiot działający na rzecz integracji obywateli chińskich w społeczności lokalnej, propagujący współpracę polsko-chińską 

w zakresie m.in. edukacji i wymiany kulturowej Jednym z celów Stowarzyszenia jest rozwijanie aktywności w zakresie nauki 
języka chińskiego i języka polskiego dzieci Chinek mieszkających w Polsce, dbałość o stworzenia dzieciom i młodzieży 
odpowiednich warunków rozwoju oraz zabezpieczenie ich praw w społeczeństwie i na rynku pracy.   
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nieodpłatnych zajęć z języka chińskiego z wykorzystaniem zasobów lokalowych Szkoły 
w dniach i godzinach niekolidujących z zajęciami szkolnymi61. Pomieszczenia Szkoły 
użytkowane były przez ww. Stowarzyszenie na podstawie umowy użyczenia62. Zajęcia 
prowadzono w okresie od dnia zawarcia umowy do końca roku szkolnego 2017/2018 
i uczestniczyła w nich grupa 14 uczniów Szkoły. 
W badanym okresie Dyrektor Szkoły zapewniała uczestnictwo uczniów przybywających 
z zagranicy w życiu Szkoły m.in. poprzez: 

 organizowanie uroczystości o charakterze integracyjnym i poznawczym, mających na 
celu pokazanie, iż mimo przywiązania Polaków do rodzimych świąt i tradycji szanują oni  
ważne elementy kultury cudzoziemskich uczniów i kolegów63; 

 włączanie uczniów przybywających z zagranicy w obchody polskich świąt państwowych 
poprzez ich udział w apelach, akademiach, wieczornicach;  

 organizowanie warsztatów i programów kulturowych (przykładowo pn. Cały Świat 
w naszej klasie, pn. Wietnam od kuchni i pn. „Chiny od kuchni”); 

 stwarzanie uczniom z zagranicy możliwości rozwijania i prezentowania swoich talentów 
poprzez udział w zawodach sportowych64 i konkursach (m.in. matematycznych, 
plastycznych). 

W badanym okresie doposażono księgozbiór biblioteki szkolnej w literaturę obcojęzyczną 
(w tym zakupy własne, a w 2018 r. również w związku z darem Biblioteki Wspólnoty 
Wietnamskiej z siedzibą w Wólce Kosowskiej). 
W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła otrzymała nagrodę agendy ONZ  International 
Organization for Migration pn. Złote wachlarze w kategorii Instytucja za wkład w budowanie 
dobrych praktyk w zakresie integracji dzieci imigranckich.  
W latach szkolnych objętych kontrolą, na podstawie analizy zapisów w dzienniku pedagoga, 
stwierdzono występowanie w Szkole przypadków nietolerancji wobec uczniów 
przybywających z zagranicy. Polegały one na słownych zaczepkach oraz komentarzach 
na temat pochodzenia ucznia niebędącego obywatelem polskim65. W każdym przypadku 
Szkoła podejmowała interwencje polegające m.in. na przeprowadzeniu przez pedagoga 
kulturowego przy wsparciu asystentów kulturowych i psychologa szkolnego rozmów 
z uczniami i ich rodzicami. Przeprowadzono również zajęcia integracyjne pn. Dlaczego 
będąc różni jesteśmy do siebie bardzo podobni?. Ponadto wychowawcy prowadzili zajęcia 
przybliżające polskim uczniom kulturę ich rówieśników z zagranicy. 

(akta kontroli str. 161-162,167-168,171,213-218) 

8. W Szkole nie wprowadzono formalnych uregulowań dotyczących organizacji 
doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym procedury badania ich potrzeb 
szkoleniowych. Corocznie, na radach pedagogicznych rozpoczynających dany rok 
szkolny, Dyrektor Szkoły zwracała się do nauczycieli o zgłaszanie ich potrzeb w zakresie 
doskonalenia zawodowego. Na podstawie zgłaszanych przez nauczycieli potrzeb 
związanych z doskonaleniem zawodowym zarówno w sferze dydaktycznej jak 
i wychowawczej sporządzany był plan doskonalenia na kolejne lata szkolne 2016/2017-
2019/2020. W okresie objętym kontrolą na sprofilowane doskonalenie zawodowe 
wydatkowano 4 tys. zł.  

                                                      
61 Umowa użyczenia nie przewidywała innych zobowiązań stron. 
62 Umowa użyczenia  nr 1/2018 z 16 kwietnia 2018 r.  zawarta pomiędzy Gminą Lesznowola, w imieniu której działała Dyrektor 

Szkoły ,a Stowarzyszeniem Chinek w Polsce.  
63 W Szkole zorganizowano m.in. następujące uroczystości: 1) Azjatycki Nowy Rok (obchody Nowego Roku Księżycowego po 

raz pierwszy świętowane w Szkole w styczniu 2017 r.),  2) Dzień Wielu Kultur, jako impreza cykliczna, która w roku 
szkolnym 2017/2018 połączyła Patronkę szkoły Marię Konopnicką z kulturą Chin, Wietnamu, Indii, Ukrainy i Armenii, 
3) Święto Lampionów. 

64 Do największych osiągnięć należało: 1) zajęcie II miejsca i wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mój 
Świat”, pod hasłem „ Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie”, 2) wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Piękna nasza 
Polska cała”, 3) wyróżnienie w VII Ogólnopolskim biennale malarstwa „Niech żyje kolor!”, 4) nagroda specjalna 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Chińskie stroje”, 5) V miejsce w finałach XXI MIMS - skok w dal, 6) VI miejsce 
w finałach XXI MIMS - sztafeta 4x100 m. 

65 W roku 2017/2018 wystąpiły trzy interwencje w związku z konfliktami pomiędzy polskimi uczniami i ich kolegami z zagranicy 
i trzy interwencje z uwagi na konflikty między uczniami z Chin i Wietnamu oraz uczniami z Turcji i z Ukrainy. 
W roku 2018/2019 wystąpiły cztery interwencje w związku z konfliktami pomiędzy polskimi uczniami i ich kolegami 
z zagranicy i dwie interwencje spowodowane konfliktem pomiędzy uczniami z Chin i Wietnamu. W roku 2019/2020 wystąpiły 
cztery interwencje i dotyczyły przypadku ucznia polskiego zaczepiającego uczniów cudzoziemskich. 
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Z uczniami przybywającymi z zagranicy w Szkole co roku pracowało od 85 do 90 
nauczycieli66. W latach 2017-2019 w różnych formach doskonalenia zawodowego wzięło 
udział 55 nauczycieli, tj.: 

 dwie osoby ukończyły w latach 2017-2018 dwusemestralne studia podyplomowe na 
kierunku Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego w wymiarze 210 godzin67, 

 12 nauczycieli uczestniczyło w 2018 r. w pięciu szkoleniach typu job-shadowing68 
(25 godzinne/pięciodniowe) przeprowadzonych w trzech krajach europejskich (Niemcy, 
2 x Włochy, 2 x Hiszpania) w ramach projektu unijnego pn. Na styku kultur - 
podnoszenie umiejętności komunikacji w szkole wielokulturowej, których celem było 
poznawanie nowych form i metod pracy w szkole wielokulturowej, działania na rzecz 
integracji, organizacja i praca w oddziałach przygotowawczych  

 24 nauczycieli uczestniczyło w 2018 r. w dwugodzinnym szkoleniu przeprowadzonym 
przez Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów69 pn. Metoda JES–PL 
w nauczaniu języka edukacji szkolnej dzieci z doświadczeniem migracji,  

 23 nauczycieli uczestniczyło w 2018 r. w dwugodzinnym szkleniu dotyczącym 
kompetencji wielokulturowych, przeprowadzonym przez nauczycielki zatrudnione 
w Szkole70,  

 26 nauczycieli uczestniczyło w 2019 r. w dwugodzinnym szkoleniu pn. Język szkolnej 
edukacji – wprowadzenie,  przeprowadzonym przez specjalistów w dziedzinie nauczania 
języka polskiego jako obcego i drugiego71. 

Ponadto w okresie objętym kontrolą odbyły się posiedzenia szkoleniowe Rady 
Pedagogicznej Szkoły dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy 
w łącznym wymiarze siedmiu godzin72 
Sprawozdania z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie 
zawodowe nauczycieli, w tym na ww. formy doskonalenia i wspomagania Dyrektor Szkoły 
składała do organu prowadzącego w terminie do 31 marca roku następnego. 

(akta kontroli str. 146,170,226,231,233-243) 

Dyrektor Szkoły nie złożyła do organu prowadzącego, w trybie § 6 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wniosków o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata budżetowe 2017-2019. W trakcie niniejszej 
kontroli NIK, Dyrektor Szkoły złożyła w dniu 31 października 2019 r. do organu 
prowadzącego wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 
budżetowym 2020.  

 (akta kontroli str. 227,231,240-243) 

9. Tematyka nadzoru pedagogicznego z lat szkolnych 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 
zawarta w planach nadzoru pedagogicznego dotycząca ewaluacji, kontroli, obserwacji, 
wspomagania i monitorowania, nie odnosiła się bezpośrednio do kwestii kształcenia 
uczniów przybywających z zagranicy. Problematykę kształcenia tych uczniów uwzględniano 
w ramach ogólnie prowadzonych czynności nadzoru. Przykładowo w roku szkolnym 
2018/2019 Dyrektor i dwóch wicedyrektorów Szkoły przeprowadziło: 

 52 obserwacje zajęć lekcyjnych, świetlicowych oraz zajęć pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w klasach, do których uczęszczali uczniowie przybywający z zagranicy, 

 kontrolę pn. Organizacja i przebieg kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w ramach której dokonali kontroli prac klasowych uczniów pod kątem ich 
dostosowania dla obcokrajowców73. Kontrola ta wykazała, iż wystąpiły przypadki 
przedmiotów nauczania, w zakresie których uczniom przybywającym z zagranicy nie 

                                                      
66 Na dzień 30 września 2017 r. – 86 nauczycieli, na koniec roku szkolnego 2017/2018 – 90, na 30 września 2018 r. – 85, 

na koniec roku szkolnego 2018/2019 – 87 i na 31 października 2019 r. – 89. 
67 Liczba godzin zajęć teoretycznych – 131; liczba godzin zajęć praktycznych – 79, liczba punktów ECTS - 30. 
68 Wg „Przewodnika po programie Erasmus+ na 2018 r.”, to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu 

przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także 
w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną 
obserwację. 

69 Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
70 Uczestniczki szkoleń job-shadowing i ww. studiów podyplomowych.   
71 Dwie osoby zatrudnione w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli.  
72 Trzy godziny w dniu 16 maja 2018 r. oraz po dwie godziny w dniach 13 grudnia 2018 r. i 25 września 2019 r. 
73 Kontrola prac klasowych (sprawdzianów) w dwóch losowo wybranych klasach (6c i 8c), którą udokumentowano protokołem 

kontroli datowanym na 5 grudnia 2018 r. Ww. klasach uczniowie cudzoziemcy stanowili ponad 30% ogółu uczniów.  
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dostosowywano arkuszy sprawdzianów i kryteriów ich oceniania. W rekomendacjach 
sformułowanych w wyniku kontroli Dyrektor Szkoły zaleciła, aby w szerszym zakresie 
indywidualizować pracę na lekcji, dostosowując metody i formy do możliwości uczniów, 
a przy sprawdzaniu osiągnięć edukacyjnych uwzględniać uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów cudzoziemskich).  

(akta kontroli str. 227-228,232,352-378) 

Wnioski i rekomendacje z przeprowadzonych form nadzoru pedagogicznego zamieszczono 
w protokołach z posiedzeń rad pedagogicznych. Wskazywano m.in. na działania pedagoga 
kulturowego, dające możliwość zwiększenia opieki psychologiczno-pedagogicznej nad 
uczniami przybywającymi z zagranicy i włączenia ich rodziców w proces wychowawczy 
(przy pomocy asystentów kulturowych). Zidentyfikowany, istotny problem stanowiły 
trudności w realizacji wspólnych ustaleń dokonywanych przez Szkołę z rodzicami uczniów 
przybywających z zagranicy, które mogły wynikać z braku kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych rodziców tych uczniów. W związku z powyższym sformułowano 
rekomendacje do dalszej pracy, wskazując na potrzebę:  

 indywidualnych kontaktów z rodzicami uczniów niechętnie uczestniczących w zajęciach 
w celu nawiązania współpracy, udzielania odpowiedzi na wątpliwości, zwiększenie 
przekonania rodziców co do zasadności proponowanej pomocy, ścisłej współpracy 
i monitoringu opartych na pozytywnych wzmocnieniach, 

 weryfikacji, w ramach zespołów przedmiotowych, dostosowania wymagań edukacyjnych 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 szerszą indywidualizacji pracy na lekcji poprzez dostosowanie metod i form 
do możliwości uczniów, a przy sprawdzaniu ich osiągnięć edukacyjnych, uwzględnianie 
specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Weryfikacja wdrażania rekomendacji wynikających z nadzoru, jak wyjaśniła Dyrektor Szkoły, 
ma miejsce podczas prowadzonych obserwacji oraz w trakcie rozmów poobserwacyjnych. 
W badanym okresie w obszarze kształcenia uczniów przybywających z zagranicy 
Mazowiecki Kurator Oświaty nie prowadził w Szkole ewaluacji ani działań kontrolnych. 

(akta kontroli str. 227-228,378-397) 

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

1. Dyrektor Szkoły nie złożyła do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2017-2019, co było niezgodne z § 6 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że wniosków o dofinansowanie nie składano, ponieważ 
opracowywany każdego roku projekt planu finansowego Szkoły zawierał środki 
zaplanowane w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, o wartości 
1% planowanego funduszu płac, na który składały się: § 4300 Zakup usług pozostałych 
(opłaty za studia w zakresie dokształcania) oraz § 4700 Zakup usług pozostałych 
(szkolenia). 

(akta kontroli str. 170-171,227,231) 

W ocenie NIK obowiązek składania do organu prowadzącego rocznych wniosków 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku 
kalendarzowym jest obowiązkiem niezależnym od zaplanowania w budżecie Szkoły 
środków w rozdziale 80146 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 
1% planowanego funduszu płac. 

2. W latach 2017/2018 i 2018/2019 w Szkole zorganizowano oddziały przygotowawcze, 
do których uczęszczało odpowiednio 10 i 11 uczniów niebędących obywatelami 
polskimi, nieznających języka polskiego, jednak zasady i kryteria kwalifikowania uczniów 
do tych oddziałów, powołanie i określenie sposobu funkcjonowania zespołów 
kwalifikujących oraz przede wszystkim efekty prac tych zespołów nie zostały w Szkole 
udokumentowane. 
Powyższe zaniechanie NIK ocenia jako nierzetelne oraz uniemożliwiające wykorzystanie 
dokumentacji przebiegu i wyników prac ww. zespołów do monitorowania poziomu 
osiągnięć edukacyjnych i postępów ucznia w związku pobieraniem przez niego nauki 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w oddziale przygotowawczym, a także weryfikację prawidłowości podejmowanych przez 
Szkołę działań m.in. przez opiekunów uczniów zakwalifikowanych lub ubiegających się 
o miejsce w oddziale przygotowawczym.  

(akta kontroli str. 126-127, 202, 206-212) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., iż z zapisów rozporządzenia w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi nie wynika konieczność opracowania procedury 
kwalifikowania uczniów do oddziału przygotowawczego. Brak formalnych procedur 
kwalifikowania uczniów do oddziału przygotowawczego, wyłonienia i powołania zespołu 
kwalifikującego uczniów, a także brak dokumentowania powyższych czynności i działań 
zespołu wynikał z założenia, że oddział będzie utworzony dla uczniów z całkowitym 
brakiem znajomości języka polskiego. Zdaniem Dyrektor Szkoły, nie było potrzeby 
formalizować tych działań przy sprawnie współdziałającym i rozumiejącym się gronie 
pedagogicznym Szkoły. W sposób naturalny w skład zespołu kwalifikującego weszły 
osoby odpowiedzialne za pracę z dziećmi cudzoziemskimi, tj. glottodydaktyk i pedagog 
kulturowy oraz osoba odpowiedzialna za organizację procesu dydaktyczno-
wychowawczego w klasach IV-VIII (wicedyrektor szkoły - matematyk). 

(akta kontroli str. 172, 202, 220) 

IV.  Wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o dokumentowanie procesu 
kwalifikowania uczniów przybywających z zagranicy do oddziałów przygotowawczych. 

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 Warszawie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
i 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. 

 

Warszawa, 10 stycznia 2020 r. 

 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler: p.o. Dyrektor 
 Tomasz Świstak 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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