
 
 

 

 
 
LWA.410.022.02.2019 
 
 
 Pani 
 Hanna Wójcik 

 Dyrektor 
 Szkoły Podstawowej nr 9  
 im. Henryka Sienkiewicza 
 w Siedlcach  

 ul. Graniczna 1, 
 08-107 Siedlce 

 
 
 
 
 
 
 

WYSTĄPIENIE 
POKONTROLNE 

 
 

P/19/028 - Kształcenie dzieci rodziców powracających do kraju oraz dzieci cudzoziemców. 
 

 



 

1 

I. Dane identyfikacyjne 

 

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach1, 
ul. Graniczna 1, 08-107 Siedlce. 

mgr Hanna Wójcik, Dyrektor Szkoły od 1 września 2014 r2. 

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 Kontroli3 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Krzysztof Matyjasiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/164/2019 z 17 października 2019 r. 

(akta kontroli str.1-2) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

 

Dyrektor Szkoły zapewniła dzieciom obywateli polskich powracających do kraju oraz 
dzieciom cudzoziemców5 właściwe warunki kształcenia oraz odpowiednie do ich 
potrzeb wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.  
W okresie objętym kontrolą uczniów przybywających z zagranicy przyjmowano 
do Szkoły zgodnie z wymogami § 5 i § 12 ust. 1 i 4 rozporządzenia 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 państw6. 
Na etapie przyjmowania do Szkoły wszyscy uczniowie przybywający z zagranicy 
zostali zdiagnozowani pod względem potrzeb psychologicznych i dydaktycznych, 
co było podstawą zapewnienia im odpowiedniego wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych. Szkoła współpracowała 
w ww. zakresie z właściwą poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  
Dyrektor Szkoły skutecznie pozyskiwała środki finansowe na dodatkowe zajęcia 
edukacyjne dla ww. uczniów, występując do Urzędu Miasta Siedlce z wnioskami 
o przyznanie środków na powyższe zadania i otrzymała je we wnioskowanej 
wysokości7. NIK zwraca jednak uwagę na niewielkie, w badanym okresie, 
zainteresowanie Dyrektor Szkoły i nauczycieli różnymi formami doskonalenia 
zawodowego w zakresie kształcenia uczniów przybywających z zagranicy.  
Obszar kształcenia uczniów był poddawany systematycznemu nadzorowi 
pedagogicznemu w zakresie oceny efektywności udzielanej im pomocy. 
W sytuacjach pojawiających się problemów uczniowie (za zgodą rodziców) 

                                                      
1 Do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szkoła wchodziła w skład Zespołu Szkół nr 1 w Siedlcach wraz z Publicznym Gimnazjum nr 5 im. 

Ignacego Jana Paderewskiego w Siedlcach. 
2 Od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. Pani Hanna Wójcik była Dyrektorem ww. Zespołu Szkół nr 1 w Siedlcach. 
3Dz. 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. – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. 
7 Wnioski z dnia 1 września 2017 r., 1 września 2018 r. i 28 października 2019 r.  
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obejmowani byli pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub kierowani do udziału 
w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych, korekcyjno–kompensacyjnych i/lub 
logopedycznych. 
Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła jednego przypadku wprowadzenia 
do Systemu Informacji Oświatowej zawyżonej o dwie osoby liczby uczniów 
niebędących obywatelami polskimi, korzystającymi z dodatkowej, bezpłatnej nauki 
języka polskiego. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

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

1. Według danych z Systemu Informacji Oświatowej9 w latach szkolnych 2016/2017-
2019/2020 (na dzień 30 września) 10 w Szkole kształciło się odpowiednio: 
16, 19, 20 i 20 uczniów przybywających z zagranicy, w tym odpowiednio 16, 17, 16 
i 17 uczniów niebędących obywatelami polskimi.  
W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 do Szkoły przyjęto 13 nowych uczniów 
przybywających z zagranicy, tj.  
– siedmiu uczniów niebędących obywatelami polskimi (rok szkolny 2016/2017), 
– dwóch uczniów będących obywatelami polskimi przybywającymi z zagranicy (rok 
szkolny 2018/2019), 
– trzech uczniów niebędących obywatelami polskimi i jednego będącego 
obywatelem polskim przybywającym z zagranicy (rok szkolny 2019/2020).  

W wyniku przeprowadzonej przez Szkołę diagnozy potrzeb psychologicznych 
i dydaktycznych nowoprzyjętych uczniów z zagranicy stwierdzono, że pięciu z nich 
(trzech w roku szkolnym 2017/2018 oraz po jednym uczniu w latach szkolnych 
2018/2019 i 2019/2020) wymagało pomocy w zakresie nauki języka polskiego (po 
trzy godziny tygodniowo). Z ww. pięciu uczniów dwóch wymagało również zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych11, a jeden zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 
i korekcyjno-kompensacyjnych. Ponadto jeden uczeń (w roku szkolnym 2019/2020),  
wymagał dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-
kompensacyjnych i logopedycznych12. Wszyscy ww. uczniowie, którym przyznano 
dodatkowe godziny nauki języka polskiego zostali przez szkołę wpisani do SIO. 
W celu pokrycia kosztów ww. zajęć Szkoła występowała do organu prowadzącego 
o dofinansowanie dodatkowych godzin lekcyjnych w ww. zakresie, na co 
każdorazowo uzyskiwała stosowną zgodę. 

(akta kontroli, str. 33-34, 36, 60-78, 80-106, 107-109,110-112, 425-427 i 501) 

W latach 2017-201913 wydatki Szkoły związane z kształceniem uczniów 
przybywających z zagranicy wyniosły łącznie 41,7 tys. zł, z tego w 2017 r. 
na dofinansowanie zajęć z języka polskiego 14,8 tys. zł, na zajęcia wyrównawcze 
z innych przedmiotów 2,9 tys. zł i na douczanie indywidualne w klasach 
gimnazjalnych 14,7 tys. zł 14 oraz w latach 2018 i 2019 odpowiednio 8,4 tys. zł 

                                                      
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Dalej: SIO. 
10 Z uwzględnieniem sytuacji po 30 września. 
11 Z czego jeden w miarę potrzeb co oznaczało, że uczeń ten korzystał z zajęć wyrównawczych gdy opanowanie 

poszczególnych partii materiału lub jednostki tematycznej sprawiało mu problemy.  
12 Uczeń ten nie wymagał pomocy w zakresie nauki języka polskiego. 
13  Wykonanie do 31 października (wg planu po zmianach). 
14 W roku szkolnym 2016/2017 (od 19.09.2016 r. do 23.06.2017 r.) do szkoły uczęszczała jedna uczennica z podwójnym 

obywatelstwem polskim i peruwiańskim, wobec której Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała orzeczenie  
o potrzebie indywidualnego nauczania. Nauczanie realizowane było poza oddziałem klasowym (w oddzielnym 
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i 0,9 tys. zł na dofinansowanie zajęć z języka polskiego. W badanym okresie nie 
wydatkowano środków na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz na 
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących z uczniami 
przybywającymi z zagranicy. 

(akta kontroli, str. 37-47) 

Informacje o liczbie ww. uczniów niebędących obywatelami polskimi, w tym 
wymagających pomocy, Szkoła przekazywała zarówno do SIO jak i w aneksach 
do arkuszy organizacyjnych Szkoły, składanych co roku na początku września 
do Urzędu Miasta Siedlce, w których występowano o środki na dodatkowe godziny 
nauki języka polskiego i ewentualne zajęcia wyrównawcze z innych przedmiotów, 
dla uczniów wymagających takiej formy pomocy. 

(akta kontroli, str. 80-106, 60-78 i 501) 

2. Wszyscy uczniowie przybywający z zagranicy15 zostali przyjęci do Szkoły 
w badanych latach szkolnych z uwzględnieniem miejsca zamieszkania oraz zgodnie 
z wewnątrzszkolnymi Zasadami rekrutacji uczniów przybywających z zagranicy16, 
tj. na podstawie informacji zawartych we wnioskach i opiniach rodziców (w latach 
2017/2018 i 2019/2020 odpowiednio: sześciu i dwóch uczniów) lub na podstawie 
dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji 
za granicą (w latach 2017/2018-2019/2020 odpowiednio: jeden, dwóch i dwóch 
uczniów). 

(akta kontroli, str. 110-117, 425-427 i 501) 

3. Nauczyciele w swoich rozkładach materiału lub planach wynikowych 
(dydaktycznych) nie określili odrębnych wymagań programowych dla dzieci 
cudzoziemców lub powracających z zagranicy. Podczas zajęć lekcyjnych, w których 
uczestniczyli również uczniowie przybywający z zagranicy, nauczyciele nie 
korzystali, z dodatkowych specjalistycznych pomocy dydaktycznych (materiałów 
pomocniczych). 

(akta kontroli, str. 425-427 i 501) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie widziała potrzeby adaptacji programów nauczania 
dla ww. uczniów. W razie potrzeby obejmowano te dzieci szczególną opieką 
pedagogiczną lub kierowano je na zajęcia wyrównawcze z poszczególnych 
przedmiotów. Metody i formy takiej pomocy odnotowywano w dziennikach tych 
uczniów. Ponadto wyjaśniła, że w Szkole nie dokonywano zakupów 
specjalistycznych programów w przedmiotowym zakresie. Nauczyciele sami 
decydowali o formie pomocy dla tych uczniów, co odnotowywano w ich dziennikach. 
Dyrektor Szkoły wskazała, że „dzieci cudzoziemców uczęszczające do naszej 
szkoły, dydaktycznie nie odbiegają od polskich dzieci, a bardzo często są 
w czołówce najlepszych uczniów i są stypendystami Prezydenta Miasta Siedlce”. 
Udzielana im pomoc dawała wymierne efekty w postaci corocznej promocji tych 
uczniów do następnej klasy. 

(akta kontroli, str. akta kontroli, str.119-121, 482) 

3a. W badanym okresie w Szkole nie utworzono oddziału przygotowawczego. 
(akta kontroli, str. 122) 

                                                                                                                                       
pomieszczeniu)  w trybie indywidualnym w ilości 12 godzin tygodniowo w zakresie przedmiotów: j. polski (3 godz./tyg.);  
j. niemiecki (0,5 godz./tyg.); historia (1,5 godz./tyg.); matematyka (2,5 godz./tyg.); fizyka (1 godz./tyg.); chemia  
(1 godz./tyg.);biologia (1 godz./tyg.); geografia (1 godz./tyg.) i wiedza o społeczeństwie (0,5 godz./tyg.).  

15 W roku 2017/2018 siedmiu uczniów (cudzoziemców), w roku 2018/2019 – dwóch uczniów (dzieci obywateli polskich 
powracających z zagranicy), w roku 2019/2020 – czterech  uczniów (w tym trzech cudzoziemców i jedno dziecko obywateli 
polskich powracających z zagranicy). 

16 Protokół Nr 1/2017/2018 Zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 30 sierpnia 2017 r. Zasady te zostały opracowane na bazie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi pobierających naukę w systemach oświaty innych państw” (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1655). 
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4. Przy przyjmowaniu do Szkoły członkowie Zespołu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej17 przeprowadzali rozmowy z uczniami przybywającymi z zagranicy 
(i ich rodzicami) w celu określenia ich stopnia znajomości języka polskiego oraz 
rozpoznania ewentualnych potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Wnioski z tych rozmów wpisywano do formularzy pn. Organizacja 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W przypadku dzieci aplikujących do 
wyższych klas korzystano również z dokumentacji potwierdzającej dotychczasowe 
etapy kształcenia dziecka. 
W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że spośród 13 uczniów 
przyjętych do Szkoły, w badanym okresie, u siedmiu nie stwierdzono konieczności 
udzielenia im pomocy. Natomiast w przypadku sześciu uczniów zastosowano 
wsparcie specjalistyczne i dodatkowe zajęcia z nauki języka polskiego, tj.: 
– w roku 2017/2018 dla trzech uczniów nauka języka polskiego (3 godz./tyg.) 
i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (1 godz./tyg.) i dla jednego ucznia zajęcia 
logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne (po 1 godz./tyg.), 
– w roku 2018/2019 dla jednego ucznia nauka języka polskiego  (3 godz./tyg.) oraz 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne (po 1 godz./tyg.),  
– w roku 2019/2020 dla jednego ucznia nauka języka polskiego  (3 godz./tyg.) oraz 
zajęcia wyrównawcze z biologii i historii oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne (po 1 godz./tyg.).  

(akta kontroli, str.107-109, 125-181, 425-427, 435-451 i 501) 

Zasady udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostały 
określone w wewnętrznych Procedurach udzielania organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej opracowanych na podstawie regulacji zawartych 
w rozporządzeniach MEN18. W procedurach tych przewidziano udzielanie pomocy 
m.in. uczniom przejawiającym trudności adaptacyjne związane z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane 
z wcześniejszym kształceniem za granicą19. 

(akta kontroli, str. 205-215 i 501) 

Wszyscy uczniowie przybywający z zagranicy, pobierający w Szkole naukę w latach 
2017/2018-2019/202020 korzystali z:  

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w liczbie 
odpowiednio: 19, 19 i 20 uczniów, w tym 19, 17 i 19 uczniów niebędących 
obywatelami polskimi 

 zajęć rozwijających uzdolnienia21 w liczbie odpowiednio: pięciu, 15 i 24 uczniów, 
w tym: pięciu, 14 i 24 uczniów niebędących obywatelami polskimi, 

 porad i konsultacji22 w liczbie odpowiednio: 18, 13, i siedmiu uczniów, w tym: 
18, 12 i pięciu uczniów niebędących obywatelami polskimi, 

                                                      
17Taki zespół jest corocznie powoływany przez Radę Pedagogiczną Szkoły. W skład Zespołu wchodzą: wicedyrektor, 

wychowawca klasowy, pedagog i psycholog, oraz (w miarę potrzeby) inni zatrudnieni przez Szkołę specjaliści. 
18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.:  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach” (Dz.U. poz.1591, ze zm.) oraz 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz.U.  poz.1578, ze zm.). 

19 § 2 ust. 2, pkt 12 rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

20 Z uwzględnieniem uczniów przybywających z zagranicy, którzy zostali przyjęci do Szkoły w poprzednich latach. 
21 Zajęcia rozwijające uzdolnienia ucznia były organizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora Szkoły. Godziny te  

wynikają z rozporządzenia ministra MEN o ramowych programach nauczania (do 3 godzin w klasach I-III i 4 godziny  
w klasach IV-VIII). Są to zajęcia dobrowolne, na które zgłaszają się uczniowie zainteresowani danym rodzajem lub tematem 
zajęć. Zajęcia te odbywają się po zajęciach lekcyjnych. 

22 Pomoc w zakresie porad i konsultacji udzielana była uczniom przez wychowawcę, pedagogów lub psychologa. Pomoc ta 
była udzielana na wniosek wychowawcy, rodzica lub ucznia i dokumentowana była w dziennikach lekcyjnych, dziennikach 
pracy psychologa i pedagogów. Porady dotyczyły np. relacji między uczniami, funkcjonowania w szkole, asymilacji  
w zespole klasowym oraz konsultacji w zakresie organizacji zajęć dodatkowych.  
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 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w liczbie odpowiednio: 
trzech uczniów niebędących obywatelami polskimi, jednego ucznia będącego 
obywatelem polskim przybywającym z zagranicy oraz jednego ucznia 
niebędącego obywatelem polskim, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów obowiązkowych23 w liczbie24 
odpowiednio: ośmiu, sześciu i siedmiu uczniów niebędących obywatelami 
polskimi, 

 zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych) 
w liczbie dwóch, jednego i jednego ucznia niebędącego obywatelem polskim, 

 warsztatów w liczbie odpowiednio ośmiu i siedmiu uczniów niebędących 
obywatelami polskimi. W roku 2019/2020 żaden uczeń nie korzystał z zajęć 
warsztatowych. 

Do udziału w zajęciach specjalistycznych uczniowie kierowani byli (za zgodą ich 
rodziców) przez zespół nauczycieli specjalistów, na podstawie diagnozy wstępnej 
ucznia (opisanej w arkuszu „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”) 
i/lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

(akta kontroli, str. 33-34, 107-109, 193, 202-204 i 425-427) 

W zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ww. uczniom, Szkoła 
współpracowała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. W wyniku tej 
współpracy, w stosunku do trzech uczniów przyjętych do Szkoły w badanym okresie, 
za pisemną zgodą ich rodziców, zastosowano specjalistyczne formy pomocy, 
polegające na skierowaniu ich do udziału w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 
(w tym jednego do udziału w zajęciach logopedycznych). Zajęcia prowadzili 
zatrudnieni w Szkole nauczyciele i specjaliści (psycholog, logopeda). Uwzględniano 
je w aneksach do arkusza organizacyjnego Szkoły. Efekty tych zajęć podlegały 
okresowym ocenom, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego. Oceny te wpisywano do 
arkuszy pn. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdego 
z ww. uczniów25. 

 (akta kontroli, str. 123-124, 191, 194-204,216-248, 425-427, 436-483 i 501) 

Analiza dokumentacji czterech uczniów przyjętych do Szkoły w roku szkolnym 
2017/2018 oraz po jednym uczniu wymagającym pomocy w latach szkolnych 
2018/2019 i 2019/2020 wykazała, że przyznany im tygodniowy wymiar godzin 
dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego (3 godz./tyg.) oraz zajęć 
wyrównawczych z innych przedmiotów (1 godz./tyg.) został zrealizowany i nie 
przekraczał pięciu godzin tygodniowo26. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego 
prowadzono zawsze w trybie indywidualnym, a pozostałe w trybie indywidualnym 
lub w grupie, w zależności od oceny nauczyciela co do potrzeb i poziomu wiedzy 
ucznia. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzono zawsze w grupach 
(do ośmiu uczniów). Wszystkie ww. zajęcia prowadzono w systemie pozalekcyjnym. 
Tygodniowy rozkład zajęć każdorazowo ustalany był przez Dyrektor Szkoły. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nie uzgadniała ww. rozkładu zajęć z organem 
założycielskim, ponieważ nie wymagano tego od Szkoły. 

(akta kontroli, str. 125-191, 194-204, 216-248, 425-427,435-451 i 501-502) 

5. W przyjętym w statucie Szkoły wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz  
w przedmiotowych systemach oceniania nie ujęto odrębnych regulacji dotyczących 

                                                      
23 Na zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obowiązkowych uczniów kierowali  nauczyciele lub Zespół do Spraw Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej. W badanym okresie szkoła raz tj. 25.10.2019 r. wystąpiła do Urzędu Miasta 
o dofinansowanie takich zajęć (po jednej godzinie z biologii i historii) dla jednego ucznia. 

24 Powyższe dane nie odzwierciedlają faktycznej liczby uczących się w Szkole uczniów (cudzoziemców i powracających), 
ponieważ niektórzy z nich uczestniczyli w kilku rodzajach zajęć. 

25 Ustalono na podstawie arkuszy dla uczniów o nr 6264, 6291, 6500. 
26 § 19 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi  
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zasad oceniania uczniów cudzoziemców i obywateli polskich powracających  
z zagranicy. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że nie zachodziła taka potrzeba. „Dzieci 
te funkcjonują w naszym systemie oświaty, tak samo jak dzieci polskie”. 

(akta kontroli, str. 249, 425-427 i 501) 

6. W badanym okresie do egzaminów końcowych przystąpiło dwóch uczniów 
niebędących obywatelami polskimi z ograniczoną znajomością języka polskiego, 
w tym jeden do egzaminu gimnazjalnego i jeden do egzaminu ósmoklasisty. 
Wszyscy ww. uczniowie za akceptacją Rady Pedagogicznej i zgodą dyrektora 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej skorzystali w roku 2018/2019 z dostosowania 
warunków i form zdawania egzaminu polegających m.in. na dostosowaniu arkusza 
egzaminacyjnego do ich potrzeb, możliwości zdawania egzaminu w oddzielnej sali, 
przedłużeniu czasu egzaminu oraz szczególnych zasadach oceniania rozwiązań 
zadań otwartych z języka polskiego. W roku 2017/2018 do dyrekcji Szkoły nie 
składano wniosków w tym zakresie.  

Wszystkie terminy zamieszczone w komunikatach dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej27 na ww. lata szkolne, związane z procedurą informowania 
ww. uczniów i ich rodziców o możliwości skorzystania z ww. formy egzaminu, 
jak również ustalenia zasad jego przeprowadzenia zostały dochowane. O możliwych 
sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu Dyrektor 
Szkoły poinformowała rodziców ww. uczniów w dniu 18 września 2018 r. Wnioski 
o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia do egzaminu w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
złożono w dniach 25 września 2018 r. (klasa VIII) i 6 października 2018 r. 
(gimnazjum). O wskazanych sposobach dostosowania form i warunków 
przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych ucznia, 
rodziców ww. uczniów, poinformowano pisemnie w dniu 29 października 2018 r. 
Pisemne oświadczenie o skorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania 
egzaminu rodzice ww. uczniów złożyli w dniach 16 i 18 listopada 2018 r. 

(akta kontroli, str. 250-292,425-427, 501 i 503) 

Ustalono, że wyniki egzaminów zdawanych przez ww. uczniów Szkoły w warunkach 
dostosowanych do ich potrzeb nie były w Szkole poddawane odrębnej analizie przez 
nauczycieli pracujących z uczniami przybywającymi z zagranicy. W wyniku analizy 
sprawozdań z realizacji planów nadzoru pedagogicznego, z poszczególnych lat 
szkolnych badanego okresu, stwierdzono, że nie formułowano w tym zakresie 
żadnych wniosków i rekomendacji. 

(akta kontroli, strona 425-427 i 452-481) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że nauczyciele pracujący z uczniami z zagranicy nie 
poddawali oddzielnej analizie wyników zdawanych przez nich egzaminów oraz nie 
formułowali rekomendacji ponieważ zdawalność egzaminów przez dzieci 
cudzoziemców nie odstępowała od wyników pozostałych uczniów szkoły. 

(akta kontroli, str. 294) 

7. W badanym okresie dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, 
podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna 
kraju ich pochodzenia, działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości nie organizowały 
w Szkole nauki języka i kultury kraju pochodzenia. 

(akta kontroli, str. 296-297) 

                                                      
27 Dalej: CKE. 
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Na każdy rok szkolny w Szkole opracowywano plan działań wychowawczo- 
profilaktycznych, w ramach którego dla wszystkich uczniów, w tym przybywających 
z zagranicy oraz ich rodziców, corocznie organizowano m.in. programy pn. Akcja 
Tolerancja oraz Zwyczaje w krajach Europy. W ramach tych programów uczniowie 
wykonywali prace plastyczne na temat innych kultur i narodowości (w tym krajów 
rodzinnych), które następnie eksponowano na terenie Szkoły. Uczniowie 
pochodzący z innych krajów przedstawiali również prezentacje na temat swojej 
ojczyzny, w tym ważnych wydarzeń, obchodzonych świąt i tradycji. Ponadto ww. 
uczniowie brali udział w organizowanych przez Szkołę różnego rodzaju konkursach 
(plastycznych, tanecznych, twórczości dziecięcej, balecie), za uczestnictwo 
w których otrzymywali nagrody i wyróżnienia. 

(akta kontroli, str.295, 299-300 i 501) 

W badanym okresie nie odnotowano przypadków nietolerancji wobec uczniów 
przybywających z zagranicy.  

(akta kontroli, str. 298 i 421-422) 

8. W badanym okresie (2017-2019) na doskonalenie zawodowe nauczycieli Szkoła 
poniosła wydatki w łącznej wysokości 18,7 tys. zł. 

(akta kontroli, str. 372-389) 

Dyrektor Szkoły co roku powoływał Zespół ds. Wewnątrzszkolnego Doskonalenia 
Nauczycieli, który miał za zadanie diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli, 
badanie potrzeb rozwojowych Szkoły, współpracę z dyrektorem w zakresie 
organizacji szkoleń, wnioskowanie o organizację odpowiedniej formy szkolenia, 
organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, gromadzenie 
niezbędnych zbiorów książkowych i publikacji umożliwiających rozwój nauczycieli 
i placówki oraz składanie corocznych sprawozdań dyrektorowi i Radzie 
Pedagogicznej dotyczących form doskonalenia. Zgodnie z rekomendacją z nadzoru 
pedagogicznego, Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele zobowiązani są do wzajemnej 
pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. 
W praktyce, pisemne wnioski nauczycieli w zakresie indywidualnego doskonalenia 
zawodowego oraz tematyk rad szkoleniowych zbierał lider ww. Zespołu. Na bazie 
tych materiałów sporządzano plan doskonalenia nauczycieli na następny rok, który 
podlegał zaopiniowaniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Następnie Dyrektor  
wraz z księgową sporządzali wniosek do organu założycielskiego tj. Urzędu Miasta 
Siedlce o dofinansowanie ww. planu. Wszystkie wnioski w ww. zakresie zostały 
złożone w wymaganym terminie (do 30 listopada) i w całości zaakceptowane. 
Analiza wykazu wniosków złożonych przez nauczycieli w poszczególnych latach 
badanego okresu o przeprowadzenie/ dofinansowanie szkoleń z zakresu 
doskonalenia zawodowego wykazała, że nie dotyczyły obszaru kształcenia uczniów 
przybywających z zagranicy.  

(akta kontroli, str. 312-345, 425-427 i 501) 

W badanym okresie nie planowano ani nie przeprowadzano szkoleń nauczycieli  
w zakresie kształcenia uczniów przybywających z zagranicy, poza jednostkowym 
wspomaganiem (szkolenie 85 nauczycieli podczas posiedzenia Rady 
Pedagogicznej) oraz uczestnictwem jednej nauczycielki języka polskiego (na jej 
wniosek) w dwóch formach doskonalenia.  
Szkolenie Rady Pedagogicznej w dniu 25 września 2017 r. przeprowadził doradca 
metodyczny z Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego 
w Siedlcach i obejmowało ono m.in. zagadnienia dotyczące kształcenia dzieci 
cudzoziemców w zakresie: przepisów prawa oświatowego dotyczącego dzieci 
cudzoziemskich; zasad organizacji nauki osób niebędących obywatelami polskimi; 
zadań szkoły przyjmującej dzieci cudzoziemskie; roli szkoły w równym traktowaniu 
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dzieci cudzoziemskich; diagnozy dziecka cudzoziemskiego; specyficznych trudności 
występujących u dzieci uchodźców. Szkolenie trwało ok. dwóch godzin. Ponadto 
nauczyciele, zgodnie z dyspozycją Dyrektora Szkoły, zapoznawali się z publikacjami 
ze strony internetowej ORE dotyczącymi pracy z dziećmi cudzoziemców. 
Nauczycielka języka polskiego uczestniczyła w zorganizowanych przez Ośrodek 
Rozwoju Edukacji: w dniach 1-2 kwietnia 2017 r. w 12 godzinnych warsztatach 
dydaktycznych pn. Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole i Nauczanie języka 
polskiego jako obcego oraz w dniach 11-12 maja 2018 r. w  szkoleniu pn. W polskiej 
szkole. 

(akta kontroli, str. 352-363, 452, 484-500 i 501) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że zakres przeprowadzenia szkoleń wynika z  wniosków 
(propozycji) składanych przez nauczycieli oraz z corocznych wniosków ze 
sprawowanego nadzoru. W badanym okresie nauczyciele nie występowali  
z wnioskami o dokształcanie w zakresie postępowania z uczniami cudzoziemcami 
lub powracającymi z zagranicy. Praca nauczycieli z tymi dziećmi nie budziła 
zastrzeżeń, zatem nie ujmowano ww. szkoleń w postaci wniosku w sprawozdaniach 
z nadzoru.  

(akta kontroli, str. 354-355,452-481 i 501) 

9. Analiza planów i sprawozdań z przeprowadzonych w badanym okresie nadzorów 
pedagogicznych wykazała, że mają one charakter opisowy, a nie statystyczny. 
Według danych zawartych w ww. dokumentach, w okresie objętym kontrolą, 
w Szkole przeprowadzono 6 ewaluacji, 186 obserwacji, nie podano liczby 
przeprowadzonych kontroli. W ramach nadzoru pedagogicznego (wspomaganie), 
przeprowadzono ww. szkolenie Rady Pedagogicznej. W dokumentacji ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego nie sformułowano wniosków 
i rekomendacji odnoszących się do nauczania uczniów przybywających z zagranicy 
oraz stwierdzono, że w wyniku ww. szkolenia uzupełniono dokumentację dotyczącą 
organizacji kształcenia wszystkich uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz 
opracowano wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania uczniów, którzy 
otrzymali nowe orzeczenia i opinie. Wszystkim ww. uczniom zapewniono zajęcia 
rewalidacyjne w liczbie dwóch godzin tygodniowo, a z języka polskiego trzech 
godzin nauki tygodniowo przez okres całego roku szkolnego. W rekomendacjach 
z ww. nadzoru stwierdzono również, że nauczyciele zobowiązani są do wzajemnej 
pomocy zawodowej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. W pozostałych 
sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego znajdują się zapisy dotyczące 
udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i efektów tej pomocy, ale 
bez bezpośredniego odniesienia się do uczniów cudzoziemców i obywateli polskich 
powracających z zagranicy. 

(akta kontroli, str. 425-427, 452-481 i 501) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że sprawowany nadzór pedagogiczny dotyczył 
wszystkich uczniów. Problemy i uwagi na temat funkcjonowania uczniów w Szkole,  
w tym także uczniów przybywających zagranicy, omawiane są na spotkaniach 
zespołów klasowych, o ile zachodzi taka potrzeba. W przypadku ww. uczniów nie 
formułowano dodatkowych wniosków, gdyż ich funkcjonowanie w Szkole nie 
odbiegało od funkcjonowania uczniów polskich. Szkoła nie prowadzi statystyk 
dotyczących liczby przeprowadzonych kontroli, ponieważ organ prowadzący tego 
nie wymaga. 

(akta kontroli, str. 390-393 i 452-481) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wprowadzeniu do SIO, wg stanu na 
30 września 2018 r., w pozycji pn. Liczba uczniów, którzy nie są obywatelami 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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polskimi i korzystają z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego nierzetelnych 
danych, tj. liczby trzech uczniów (cudzoziemców) wymagających pomocy, podczas 
gdy w aneksie do arkusza organizacyjnego Szkoły na rok 2018/2019 wykazano 
i faktycznie wystąpiono do organu prowadzącego o dofinansowanie zajęć z języka 
polskiego dla jednego ucznia. 

(akta kontroli, str. 66 i 99) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że: w raporcie SIO z 30 września 2018 roku omyłkowo 
wykazano, że trzech uczniów cudzoziemców wymagało pomocy. W tym roku 
występowano o pomoc tylko dla jednego ucznia. Dodała, iż w przyszłości będzie 
większą uwagę przykładać do wypełniania sprawozdań SIO, aby uniknąć tego typu 
pomyłek. 

(akta kontroli, str. 79) 

NIK zauważa, iż dane wprowadzone do SIO przez Szkołę, wg stanu na dzień 
30 września kolejnych lat szkolnych, stanowiły podstawę naliczenia należnej 
organowi ją prowadzącemu kwoty subwencji ogólnej, w związku z czym powyższy 
błąd mógł skutkować naliczeniem jej w zawyżonej wysokości. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnosi o zamieszczanie w SIO 
rzetelnych danych dotyczących sytuacji Szkoły. 

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 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. 

 

Warszawa, 10 stycznia 2020 r. 

 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler p.o. Dyrektora 
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