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I. Dane identyfikacyjne 
XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka1 
ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa 

Anna Pawłowska, Dyrektor, od 28 maja 2014 r. 

Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających do kraju oraz dzieci 
cudzoziemców. 

Lata szkolne 2017/2018, 2018/2019, 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 Kontroli2. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Elżbieta Grzędzińska, główny specjalista, upoważnienie do kontroli nr LWA165/2019 
z 18 października 2019 r.   

 (akta kontroli str. tom 1 str. 1-12) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

Dyrektor Szkoły zapewniła dzieciom obywateli polskich powracających do kraju oraz 
dzieciom cudzoziemców4 właściwe warunki kształcenia oraz odpowiednie do ich 
potrzeb wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.  

W latach 2017/2018-2018/2019 do Szkoły przyjęto czworo uczniów przybywających 
z zagranicy, 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 państw5, 
z czego tylko jeden z nich pobierał uprzednio naukę w szkołach poza polskim 
systemem oświaty.  
Uczniom z zagranicy udzielono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego 
m.in. w postaci indywidualnych rozmów motywujących i wspierających oraz 
organizacji zajęć rozwijających umiejętności uczenia się. 
Dostosowanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego 
zapewniono trzem uczniom przybywającym z zagranicy, ze względu 
na zidentyfikowane u nich specyficzne trudności w uczeniu się lub trudności 
adaptacyjne, wynikające z wcześniejszego kształcenia za granicą. 
W okresie objętym kontrolą nauczyciele pracujący z uczniami z zagranicy 
indywidualnie ani w ramach tzw. zespołow przedmiotowych nie zgłaszali 
zapotrzebowania na uczestniczenie w formach doskonalenia związanego 
z przedmiotem niniejszej kontroli. W efekcie tylko jeden spośród dziewięciu 
nauczycieli pracujących z tymi uczniami uczestniczył w jednym szkoleniu 
dotyczącym prawa migracyjnego. 

                                                      
1 Do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonował Zespól Szkól nr 55, w skład, którego wchodziło Gimnazjum nr 76 z Oddziałami 

Integracyjnymi oraz XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Macza. Od 1 września 2017 r. Gimnazjum nr 76 
zostało włączone do XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stanisława Maczka i funkcjonowało do 31 sierpnia 2019 r., 
jako XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka z Oddziałami Gimnazjum. Dalej: Szkoła lub Liceum. 

2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dalej: uczniowie przybywający z zagranicy lub uczniowie z zagranicy. 
5 Dz. U. poz. 1655, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. 
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W rocznych sprawozdaniach z wykonania nadzoru pedagogicznego, a także 
dokumentacji przeprowadzonych form nadzoru nie odnotowano żadnych odniesień 
dotyczących obszaru kształcenia uczniów przybywających z zagranicy. 
Dyrektor Szkoły nie składała do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata budżetowe 2017-2020, 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 środków6 oraz § 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli7. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego kontrolowanej 
działalności 

Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających do kraju oraz 
dzieci cudzoziemców.  

1. Według bazy Systemu Informacji Oświatowej8 oraz Księgi uczniów w latach 
szkolnych 2016/2017–2019/2020 (do dnia 30 września) w Liceum uczyło się 
odpowiednio: sześcioro, siedmioro9, sześcioro10 oraz troje uczniów niebędących 
obywatelami polskimi oraz w każdym roku szkolnym ww. okresu po jednym uczniu 
będącym obywatelem polskim przybywającym z zagranicy. Dane zamieszczone 
w SIO i w Księdze uczniów były zgodne. 

(akta kontroli tom 1 str.148-150, 217-219) 

Wydatki Szkoły związane z kształceniem uczniów przybywających z zagranicy 
w 2017 r. wyniosły łącznie 4 tys. zł, z tego 2,6 tys. zł przeznaczono na dodatkowe 
zajęcia z języka polskiego, a 1,4 tys. zł na zajęcia wyrównawcze zajęcia 
z matematyki i fizyki, które odbywały się w roku szkolnym 2016/2017. W latach 
2018-2019 (do 30 listopada) Szkoła nie ponosiła wydatków w przedmiotowym 
zakresie. 

(akta kontroli tom 1 str. 151-152) 

2. Zgodnie z danymi z SIO oraz Księgą uczniów Szkoły, w latach szkolnych 
2017/2018-2019/2020 do Szkoły przyjęto łącznie czworo uczniów przybywających 
z zagranicy:  

 w roku 2017/2018 jednego ucznia niebędącego obywatelem polskim 
w wyniku standardowej rekrutacji oraz jednego ucznia będącego obywatelem 
polskim przybywającym z zagranicy na podstawie świadectwa stwierdzającego 
ukończenie kolejnego etapu edukacji za granicą, tj. zgodnie z § 6 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. 
Podczas spotkania Dyrektora, Wicedyrektora i pedagoga z uczniem i jego 
rodzicem w dniu 28 sierpnia 2017 r. poinformowano m.in. o możliwości 

                                                      
6 Dz.U. Nr 46, poz. 430, ze zm., zastąpiony z dniem 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, ze zm.) 
i następnie z dniem 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. 

7 Dz.U. z 2019 r.poz. 1653. 
8 Dalej: SIO. 
9 Tj. jeden uczeń w Liceum i sześciu uczniów Gimnazjum. 
10 Tj. dwóch uczniów Liceum i czterech uczniów Gimnazjum. 
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wystąpienia przez Szkołę do organu prowadzącego o przyznanie zajęć 
wyrównawczych z matematyki. Nie uzyskano zgody rodzica na skorzystanie 
z takiej możliwości; 

 w latach 2018/2019 i 2019/2020 przyjęto po jednym uczniu niebędącym 
obywatelem polskim na podstawie standardowych wniosków w procesie 
rekrutacji elektronicznej. 

(akta kontroli tom 1 str. 148, 153-156, 220) 

3. W kontrolowanych latach szkolnych programy nauczania języka polskiego oraz 
programy nauczania matematyki i fizyki nie były modyfikowane pod względem 
odrębnych wymagań programowych, form i metod ich realizacji do potrzeb 
i możliwości uczniów przybywających z zagranicy. Plany dydaktyczne nauczycieli 
nie zawierały również odniesień do pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy. 
Wszyscy trzej uczniowie niebędący obywatelami polskimi przyjęci do Szkoły 
w kontrolowanym okresie dysponowali świadectwami ukończenia szkoły lub 
poprzedniego etapu edukacji w szkołach funkcjonujących w polskim systemie 
oświaty. Natomiast diagnozy potrzeb (edukacyjnych i psychofizycznych) przyjętego 
do Szkoły we wrześniu 2017 r. jednego ucznia będącego obywatelem polskim 
przybywającym z zagranicy, pobierającego uprzednio naukę w szkole funkcjonującej 
poza polskim systemem oświaty, dokonano m.in. podczas ww. spotkania Dyrektora, 
Wicedyrektora i pedagoga z uczniem i jego rodzicem oraz na podstawie 
przeprowadzonych na początku roku szkolnego ogólnych sprawdzianów 
diagnozujących dla danego etapu edukacyjnego, tj. tzw. testów na wejściu z języka 
polskiego i matematyki. Testy przeprowadzono dla wszystkich uczniów w klasie 
i wystawiono oceny. Dyrektor nie przedstawiła wyników analiz powyższch testów. 

(akta kontroli tom 1 str. 153-156, 285-301) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że przy nauczaniu przyjmowanych do Szkoły 
uczniów przybywających z zagranicy11 (w tym jednego pobierającego uprzednio 
naukę w szkole funkcjonującej poza polskim systemem oświaty) nauczyciele 
korzystali z takich samych materiałów pomocniczych i pomocy dydaktycznych, jak 
przy nauczaniu pozostałych uczniów, ponieważ po rozpoznaniu potrzeb 
dydaktycznych nowych uczniów uznano, że nie ma potrzeby adaptowania 
programów. Na początku roku szkolnego przeprowadzono sprawdziany 
diagnozujące z języka polskiego i matematyki. W przypadku ww. jednego ucznia 
bieżące ocenianie, indywidualne rozmowy nauczycieli z uczniem i rozmowy 
z pedagogiem szkolnym wykazały, że potrzebuje on tylko pomocy w wyrównaniu 
różnic programowych z matematyki na poziomie rozszerzonym (rodzic jednak 
odmówił skorzystania z takiej możliwości). 

(akta kontroli tom 1 str. 175-177, 220, 224-230) 

3a W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 organ prowadzący nie utworzył 
w Szkole oddziału przygotowawczego. 

(akta kontroli tom 1 str. 149, 151) 

4. W § 24 ust. 1 pkt 11 Statutu Szkoły12 postanowiono, że udzielana uczniom pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu ich 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności 
z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

                                                      
11 W kontrolowanym okresie do Szkoły przyjęto czterech uczniów z zagranicy. 
12 Statut XCIV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, przyjęty uchwałą nr  7/2016 Rady Pedagogicznej 

z dnia 31 sierpnia 2016 r. (obowiązujący od 1 września 2016 r.), zmieniony uchwałą nr 14//2018 Rady Pedagogicznej  z dnia 
29 sierpnia 2018 r. (obowiązujący od 1 września 2018 r.), dalej: Statut. 
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środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą.  

(akta kontroli tom 1 str. 13-147) 

W ramach wsparcia psychologiczno-pedagogicznego udzielanego uczniom 
przybywającym z zagranicy w latach 2017/2018-2019/2020 (do 30 listopada 2019 r.) 
w Szkole odbyło się odpowiednio: 

 12, 11 i siedem spotkań z pedagogiem, tj. indywidualnych rozmów motywujących 
i wspierających z sześcioma uczniami z zagranicy, 

 pięć, sześć i dwa jednogodzinne zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 
prowadzone przez pedagoga dla ogólu uczniów oddziałów, do których 
uczęszczali uczniowie niebędący obywatelami polskimi. 

W badanym okresie dla pięciorga uczniów z zagranicy przeprowadzono łącznie 
25 indywidualnych, a w latach 2017/2018-2018/2019 odpowiednio siedem 
i 14 jednogodzinnych grupowych zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu13. 

 (akta kontroli tom 1 str. 158, 241-261, tom 2 str.1-164) 

W latach szkolnych 2017/2018-2018/2019 w Liceum łącznie czterokrotnie14 
zastosowano Procedurę wspomagania dziecka z problemami wychowawczymi 
wobec trzech uczniów niebędących obywatelami polskimi, polegającą na 
rozpoznaniu problemu oraz opracowaniu planu naprawczego przez pedagoga, 
wychowawcę, nauczyciela, rodzica i ucznia. W badanych przypadkach plany 
naprawcze dotyczyły uczniów z ocenami niedostatecznymi, wynikającymi 
z nieobecności lub braku systematycznej pracy. Uczniom zalecono m.in. codzienną 
systematyczną pracę nad przedmiotem, którego dotyczą oceny niedostateczne 
(conajmniej 45 min. dziennie), a wprzypadku trudności z samodzielną realizacją 
materiału, konsultacje z nauczycielem minimum raz w tygodniu lub skorzystanie 
z pomocy innych osób, znających uzupełniany materiał. W księgach protokołów 
zespołów wychowawczych z lat 2017/2018–2018/2019 sytuację każdego 
z ww. uczniów opisano jedno lub dwukrotnie w trakcie roku szkolnego. 
W protokołach zwrócono uwagę na postępy w przyswajaniu materiału 
z poszczególnych przedmiotów oraz poprawę funkcjonowania w środowisku 
szkolnym. Z przedmiotów obowiązkowych uczniowie uzyskali pozytywne oceny na 
koniec danego roku szkolnego i ukończyli Gimnazjum. 

(akta kontroli str. tom 1 str. 302, 311, 362) 

W badanych latach w Szkole nie odnotowano współpracy z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi lub innymi instytyucjami oświatowymi w zakresie 
pomocy uczniom z zagranicy. 

(akta kontroli tom 1 str. 317-321 ) 

5. W § 53 ust. 4 Dział IV Satutu Szkoły pn. Wewnątrzszkolny system oceniania 
ustalono m.in. iż nauczyciele obowiązani są dostosować wymagania edukacyjne 
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów posiadających 
w szczególności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania 
indywidualnego, posiadających stosowne opinie lekarza lub poradni psychologiczno-
pedagogicznej, a także uczniów nie posiadających ww. orzeczeń lub opinii, którzy 
objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych rozpoznanych przez nauczycieli i specjalistów. 

                                                      
13 Zajęcia przeprowadzono  w oddziałach, do których uczęszczali uczniowie niebędący obywatelami polskimi. 
14 Tj. dwukrotnie wobec A.V. (w klasie II i III Gimnazjum w zakresie matematyki, geografii i języka angielskiego, jednokrotnie 

wobec V.Y w klasie II w zakresie z matematyki, historii, geografii, chemii, języka polskiego i angielskiego oraz jednokrotrnie 
wobec R.R w klasie III w zakresie języka niemieckiego. 
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W latach szkolnych 2017/2018–2019/2020 w wewnątrzszkolnym systemie 
i przedmiotowych zasadach oceniania oraz planach dydaktycznych z tych 
przedmiotów nie wprowadzono odrębnych zapisów dotyczących sposobu oceniania 
osiągnięć uczniów przybywających z zagranicy. 

(akta kontroli tom 1 str. 175-179, tom 2 str. 165-172) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła, że w latach 2017/2018-2018/2019 w oddziałach 
Gimnazjum uczyło się dwoje uczniów niebędących obywatelami polskimi, przyjętych 
do Szkoły w roku 2016/2017, mających wówczas problemy z komunikacją 
w języku polskim. Stąd w roku szkolnym 2016/2017 w Gimnazjum 
w Przedmiotowych Zasadach Oceniania z języka polskiego znalazł się m.in. zapis 
dotyczący oceniania uczniów niebędącychobywatelami polskimi oraz będących 
obywatelami polskimi przybywającymi z zagranicy. Ponadto były Wicedyrektor 
Gimnazjum, a obecny Wicedyrektor Liceum wyjaśnił m.in., iż: od 1 września 2017 r. 
dotychczasowy Zespół Szkół nr 55 w skład, którego wchodziło Gimnazjum nr 76 
z Oddziałami Integracyjnymi i XCIV Liceum Ogólnokształcące przestał funkcjonować 
i nie zarchiwizowano starych przedmiotowych systemów oceniania, dlatego nie 
mogę przedstawić dokumentów. 

(akta kontroli tom 1 str.175-179) 

6. Z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 
stosownie do swoich potrzeb i możliwości skorzystało w roku 2017/2018 dwóch 
uczniów niebędących obywatelami polskimi, a w roku 2018/2019 jeden taki uczeń. 
Rodziców tych uczniów zapoznano z możliwymi sposobami dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego odpowiednio w dniach 
6 września 2017 r. i 5 września 2018 r. Potrzebę dostosowania warunków 
przeprowadzania egzaminów ww. uczniom zgłosił pedagog szkolny na 
posiedzeniach Rady pedagogicznej w dniach 20 października 2017 r. 
i 12 października 2018 r. Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała powyższe 
wnioski. Dostosowania dotyczyły: przedłużenia czasu przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego oraz dostosowania zasad oceniania ze względu na trudności 
adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą (dwóch uczniów) 
oraz z uwagi na specyficzne trudności w uczeniu (uczeń, który posiadał opinię 
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 10 w Warszawie15). Rodzice uczniów 
zaakceptowali proponowane warunki i formy dostosowania egzaminu gimnazjalnego 
w dniach 13 i 14 listopada 2017 r. oraz 24 października 2018 r. Informacje o liczbie 
uczniów przystępujących do dostosowanego egzaminu gimnazjalnego Dyrektor 
Szkoły przekazała dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej16 w Warszawie 
w formie elektronicznej w dniach 28 listopada 2017 r. i 27 listopada 2018 r.  

(akta kontroli tom 1 str. 159-168, 312-325) 

Wyniki egzaminów zewnętrznych zdawanych w szkole przez pięciu uczniów 
przybywających z zagranicy, wypełniających arkusze standardowe, nie podlegały 
odrębnej analizie. 

(akta kontroli tom 1 str. 128) 

7. Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi 
szkolnemu, placówki dyplomatyczne i konsularne kraju ich pochodzenia, działające 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz stowarzyszenia kulturalno-oświatowe 
danej narodowości nie korzystały z możliwości przewidzianej w § 20 rozporządzenia 
w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi i nie zorganizowały 
w Szkole nauki języka i kultury kraju pochodzenia. 

                                                      
15 Opinia dotyczyła stwierdzenia dysortografii u ucznia. 
16 Dalej: OKE. 
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Zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania planów wychowawczych Szkoły we 
wszystkich klasach zrealizowano po dwie godziny zajęć na temat Wzmacniania 
poczucia szacunku dla odmienności kulturowej i Rozwijania postawy tolerancji 
wobec innych (w roku 2017/2018) oraz Tolerancji dla inności – poszanowania 
innych kultur i tradycji i Tolerancji – poszanowania upodobań, wierzeń i obyczajów 
(w roku 2018/2019).  
W rejestrze skarg i w księdze pedagoga nie odnotowano przypadków nietolerancji 
wobec uczniów przybywających z zagranicy. 

(akta kontroli tom 1 str. 231-234, 340-361) 

8. W § 70 ust. 5 pkt 3 Statutu postanowiono, że nauczyciele danego przedmiotu lub 
nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy, do zadań 
którego należało m.in. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zadowdowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli. 
Ponadto zgodnie z wytycznymi Dyrektora obowiązującymi w Szkole od 2009 r. 
zespoły przedmiotowe przekazywały dyrektor Szkoły, przed posiedzeniem Rady 
Pedagogicznej, tabele obejmujące proponowane tematy i terminy form doskonalenia 
oraz nazwiska zainteresowanych nauczycieli.  
W księgach protokołów z posiedzeń Rady pedagogicznej za lata 2017/2018-
2019/2020 nie odnotowano zapisów dotyczących zgłaszania przez nauczycieli 
potrzeb dotyczących doskonalenia w zakresie pracy z uczniami z zagranicy. 
Dyrektor Szkoły nie badała odrębnie potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli 
i Szkoły.  
W planach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego na lata 2017/2018-
2019/2020 (do 30 listopada) oraz w sprawozdaniach z ich realizacji nie ujęto form 
doskonalenia ukierunkowanych na potrzeby doskonalenia nauczycieli pracujących 
z uczniami przybywającymi z zagranicy.  

(akta kontroli tom 1 str. 13- 147, 180-200, 231-236; 363-366) 

Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., iż przy planowaniu danego roku szkolnego zespoły 
przedmiotowe zgłaszają potrzeby doskonalenia, przy czym nigdy żaden zespół nie 
zgłosił potrzeby doskonalenia w zakresie nauczania cudzoziemców.  

(akta kontroli tom 1 str. 231-232) 

W skontrolowanym okresie Szkoła nie dofinansowywała form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli odnoszących się do kształcenia uczniów przybywających 
z zagranicy. Tylko jeden spośród dziewięciu nauczycieli pracujących z tymi 
uczniami, z własnej inicjatywy, uczestniczył 26 kwietnia 2018 r. w czterogodzinnym 
szkoleniu pn. Zmiany w prawie migracyjnym. Monitoring polskiego i unijnego prawa 
migracyjnego oraz szkolenie o tematyce migracyjnej, zorganizowanym przez 
Helsińską Fundację Praw Człowieka  

(akta kontroli tom 1 str. 13- 147, 180-200, 231-236, 363-366) 

W odniesieniu do lat budżetowych 2017-2020 Dyrektor nie złożyła do organu 
prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

(akta kontroli tom 1 str. 168, tom 2 str. 188-190) 

9. W latach szkolnych 2017/2018-2019/2020 (do 30 listopada) w ramach nadzoru 
pedagogicznego w Szkole przeprowadzono dziewięć ewaluacji, 10 kontroli, 
78 obserwacji, 17 wspomagań oraz realizowano monitoring dwóch zagadnień, 
tj. realizacji podstawy programowej i wniosków z nadzoru pedagogicznego z lat 
wcześniejszych. W sprawozdaniach z nadzoru pedagogicznego i dokumentacji 
zrealizowanych form nadzoru pedagogicznego nie odnotowano odrębnych uwag, 
wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji zadań Szkoły odnoszących się do 
kształcenia uczniów przybywających z zagranicy. 
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Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., iż odrębnego monitorowania i ewaluacji w tym 
zakresie nie prowadzono ze względu na małą liczbę przyjmowanych do Szkoły 
uczniów przybywających z zagranicy, tj. jedna lub dwie osoby rocznie. 
W badanym okresie w Szkole nie przeprowadzono kontroli ani ewaluacji 
zewnętrznych w zakresie objętym niniejszą kontrolą NIK.  

(akta kontroli tom 1 str. 362, 374-413 ) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niezłożeniu przez Dyrektor Szkoły do 
organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na lata 2017-2020, do czego obligowały obowiązujące od 1 września 
2019 r. przepisy § 4 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie 
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli17, a w latach wcześniejszych 
przepisy § 6 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 
Dyrektor Szkoły wyjaśniła m.in., że środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2019 r. były zagwarantowane 
w budżecie Szkoły, a organ prowadzący nigdy nie oczekiwał składania wniosków 
o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jeżeli dyrektorowi pod 
koniec roku szkolnego brakuje pieniędzy, występuje o zwiększenie kwoty. 

 (akta kontroli tom 1 str. 231-234, tom 2 str. 191-193) 

Odnosząc się do powyższych wyjaśnień, należy jednak zauważyć, iż obowiązek 
składania do organu prowadzącego rocznych wniosków o dofinansowanie 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym jest 
obowiązkiem niezależnym od zaplanowania przez organ prowadzący w budżecie, 
środków w rozdziale 80146 na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
w wysokości 1% planowanego funduszu płac. Powyższe wnioski umożliwiają 
organowi prowadzącemu rzetelne opracowanie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli na każdy rok budżetowy, zgodnie 
§ 5 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania 
doskonalenia zawodowego nauczycieli18. Również Rada m.st. Warszawy, 
w corocznych uchwałach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli19 przewidywała środki finansowe m.in. na przygotowanie 
nauczycieli do pracy w klasach integrujących uczniów cudzoziemskich 
i migrujących. 

(akta kontroli tom 2 str. 191-210) 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowościa, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o składanie do organu 
prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
17 Dz.U. z 2019 r.poz. 1653. 
18 Poprzednio,  do dnia 1 stycznia 2019 r., stanowił o tym  § 6 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie 

sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
19 Uchwały  w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
m.st. Warszawę: nr XXXXIX/1030/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r., w § 3 pkt 11, nr LX/1593/2018 z 11 stycznia 2018 r. 
w §3 pkt 12 oraz nr VII/105/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w 3 pkt 13.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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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 wykorzystania 
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, 14 stycznia 2020 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
 Elżbieta Grzędzińska 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

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

........................................................ 
podpis podpis 
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