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I. Dane identyfikacyjne 

XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta1, 
21-370 Warszawa, ul. Miła 26. 

Agata Pallasch, Dyrektor Liceum od 1 września 2016 r. 

Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających do kraju oraz dzieci 
cudzoziemców. 

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

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Zbigniew Żyromski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie 
do kontroli nr LWA/166/2019 z 21 października 2019 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Szkoły zapewniła dzieciom obywateli polskich 
powracających do kraju oraz dzieciom cudzoziemców4 właściwe warunki 
kształcenia. 
Rekrutacji uczniów przybywających z zagranicy dokonywano w Liceum zgodnie 
z wymogami § 6 pkt 1 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 państw5.  
W latach szkolnych 2017/2018-2018/2019 sześciu uczniom nieznającym języka 
polskiego w wystarczającym stopniu zorganizowano dodatkowe zajęcia z tego 
przedmiotu na zasadach określonych w § 17 ust. 1-2 ww. rozporządzenia. 
W Liceum dostosowywano formy i metody nauki do możliwości uczniów z zagranicy, 
pobierających naukę w tzw. klasach ogólnodostępnych, a nauczyciele w pracy 
z nimi wykorzystywali dostępne materiały pomocnicze. 
W Liceum od roku szkolnego 2019/2020 utworzono dwa oddziały przygotowawcze 
dla uczniów niebędących obywatelami polskimi. Kwalifikacji do oddziałów 
przygotowawczych dokonywały, zgodnie z przyjętym przez Dyrektor Liceum 
we wrześniu 2019 r. Regulaminem postępowania z dzieckiem cudzoziemskim, 
powołane w tym celu dwa zespoły kwalifikujące. Liczba uczniów oraz wymiar 
tygodniowy obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziałach przygotowawczych 
były zgodne z § 16 ust. 2, ust. 5 pkt 4 i ust. 9 ww. rozporządzenia.  
W Szkole opracowano również autorski program kursu języka polskiego, jako 
obcego. Dyrektor Szkoły umożliwiła doskonalenie zawodowe nauczycielom 
pracującym z uczniami z zagranicy w zakresie związanym z ich kształceniem 
i integracją. W Planach nadzoru pedagogicznego Liceum na lata szkolne 
2017/2018-2018/2019, w sprawozdaniach za te lata oraz pierwotnie zatwierdzonym 
Planie na rok 2019/2020 nie zamieszczono odrębnych, szczególnych zapisów 
dotyczących nadzoru pedagogicznego w obszarze kształcenia uczniów z zagranicy. 
W trakcie niniejszej kontroli Dyrektor Liceum wprowadziła w Planie nadzoru 
                                                      
1 Dalej: Liceum lub Szkoła lub LO. 
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. – zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi. 
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pedagogicznego na rok 2019/2020 zmiany polegające na objęciu nadzorem 
pedagogicznym uczniów z zagranicy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Kształcenie dzieci obywateli polskich powracających do kraju oraz 
dzieci cudzoziemców. 

1. W roku szkolnym 2017/2018 do Liceum przyjęto jednego ucznia niebędącego 
obywatelem polskim oraz jednego ucznia będącego obywatelem polskim 
przybywającym z zagranicy. W obu przypadkach uczniów przyjęto do Liceum 
na podstawie przedłożonych dokumentów. W roku szkolnym 2018/2019 do Liceum 
przyjęto sześcioro uczniów niebędących obywatelami polskimi, wszystkich 
na podstawie dokumentów. W roku szkolnym 2019/2020 przyjętych zostało 
54 uczniów niebędących obywatelami polskimi (w tym 50 na podstawie dokumentów 
i czterech na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej) oraz jednego ucznia będącego 
obywatelem polskim przybywającym z zagranicy, na podstawie dokumentów. 

 (akta kontroli str. 25) 

Dyrektor Szkoły przekazywała organowi prowadzącemu (Dzielnica Wola 
m.st. Warszawy) informacje o liczbie uczniów z zagranicy przyjmowanych do Szkoły 
m.in. za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej oraz we wnioskach 
o przyznanie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczniów 
niebędących obywatelami polskimi. 

(akta kontroli str. 70-73, 197-198) 

W okresie objętym kontrolą Dyrektor Liceum dwukrotnie6 (w latach szkolnych 
2017/2018 i 2018/2019), powołując się na przepisy § 17 rozporządzenia w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz na opinie7 Zespołu 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, wnioskowała 
do Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o przyznanie dodatkowych zajęć 
z języka polskiego (w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo) dla dwóch 
uczniów niebędących obywatelami polskimi.  Opinie ww. Poradni z dnia 29 grudnia 
2017 r. i 16 listopada 2018 r.8, na które we wnioskach powoływała się Dyrektor 
Liceum, zawierały m.in. zalecenia dotyczące zapewnienia uczniom dodatkowych 
lekcji z języka polskiego. Wnioskowane zajęcia przyznano na okres od początku 
tygodnia następującego po wyrażeniu zgody do zakończenia danego roku 
szkolnego, tj. od 12 lutego do 22 czerwca 2018 r. oraz od 3 grudnia 2018 r. 
do 21 czerwca 2019 r.  
W roku szkolnym 2018/2019 w ww. zajęciach z języka polskiego uczestniczyli 
również dodatkowo czterej uczniowie niebędący obywatelami polskimi, posiadający 
opinie o konieczności zapewnienia im takich9 zajęć z języka polskiego. Z uwagi 
na fakt, iż dodatkowe zajęcia z języka polskiego zostały już zorganizowane, nie 
występowano do organu prowadzącego z kolejnymi wnioskami, a ww. czterech 
uczniów dołączono do istniejącej grupy. 
W Systemie Informacji Oświatowej i arkuszu organizacji Liceum, zgodnie ze stanem 
faktycznym, wykazano łącznie sześciu uczniów pobierających dodatkową naukę 
z języka polskiego w kontrolowanym okresie (tj. w roku szkolnym 2017/2018 jeden 
uczeń, a w roku szkolnym 2018/2019 pięciu uczniów).  

                                                      
6 W dniach 2 lutego i 26 listopada 2018 r. 
7 Dotyczących dwóch różnych uczniów. 
8 Opinie nr 233 i 302 Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie w sprawie dostosowania wymagań 

edukacyjnych, wynikających z programu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych ucznia. 
9 Tj. dodatkowych. 
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Ponadto na wniosek Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w Liceum 
w roku szkolnym 2019/2020 utworzono dwa oddziały przygotowawcze dla 
uczniów klas I-II oraz klas III-IV. Poinformowano jednocześnie Dyrektor Liceum, 
że na realizację zajęć programowych w oddziałach przygotowawczych należy 
przeznaczyć po 26 godzin zajęć tygodniowo, a tygodniowy wymiar godzin nauki 
języka polskiego ma wynosić nie mniej niż trzy godziny. 

(akta kontroli str. 70-73, 75, 286-289, 353) 

Wydatki Liceum na kształcenie ww. uczniów przedstawiały się następująco: 
 w 2017 r. Liceum nie poniosło wydatków związanych z kształceniem uczniów 1.

przybywających z zagranicy, 
 w 2018 r. wydatki te wyniosły 1,4 tys. zł i zostały przeznaczone na prowadzenie 2.

zajęć dodatkowych z języka polskiego, 
 w 2019 r. (wykonanie do 31 października) wyniosły one 28,8 tys. zł i zostały 3.

przeznaczone na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka polskiego (1,0 tys. zł) 
oraz na prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch oddziałach 
przygotowawczych (27,8 tys. zł), 
W 2019 r. w planie (do końca roku po zmianach)10 przewidziano wydatki  
w wysokości 56,8 tys. zł na prowadzenie zajęć edukacyjnych w dwóch 
oddziałach przygotowawczych. 

Nie ponoszono wydatków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 
pracujących z uczniami przybyłymi z zagranicy. 

(akta kontroli str. 201) 

2. Badanie warunków i trybu rekrutacji próby 30 uczniów z zagranicy11, którzy podjęli 
naukę w roku szkolnym 2019/2020 wykazało, że zostali oni przyjęci do Liceum 
zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi. 
Rekrutację czterech uczniów (nie posiadających dokumentów i niebędących 
obywatelami polskimi) do oddziałów przygotowawczych przeprowadzono 
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (§ 12 ust. 1 i 4  rozporządzenia w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi), a w pozostałych 
26 przypadkach na podstawie świadectw i zaświadczeń stwierdzających ukończenie 
szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą (§ 6 pkt 1 ww. rozporządzenia). 

(akta kontroli str. 69, 353) 

Dyrektor Liceum oświadczyła, iż w roku szkolnym 2019/2020 do Liceum przyjęto 
m.in. cztery uczennice niebędące obywatelkami polskimi, które na terenie Polski 
przebywały bez rodziców i dokumentów, a funkcję ich opiekunów prawnych pełnili 
kuratorzy sądowi. Następnie podczas spotkania, w którym udział wzięli Kurator 
Sądowy, Dyrektor Liceum i ww. uczennice, przeprowadzona została w języku 
angielskim rozmowa kwalifikacyjna. Kurator Sądowy w imieniu uczennic wypełnił 
kwestionariusze ucznia. 

(akta kontroli str. 210, 291-331) 

3. Diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów na początku każdego roku szkolnego 
nauczyciele języka polskiego oraz innych przedmiotów obowiązkowych 
(matematyka, historia, geografia, biologia) dokonywali w formie rozmowy i podczas 
bieżącej pracy z uczniami.  

                                                      
10 Wg. stanu na dzień 31 października 2019 r. 
11 Tj. wszystkich 28 uczniów niebędących obywatelami polskimi z dwóch oddziałów przygotowawczych, jeden uczeń (nr 4488) 

niebędący obywatelem polskim uczęszczający do klasy ogólnodostępnej oraz jeden uczeń (nr 4456) będący obywatelem 
polskim powracającym z zagranicy. 
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Pedagog Szkolna wyjaśniła m.in., iż na tej podstawie nauczyciele dostosowywali 
formy i metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów. Przykładowo uczniowie 
z zagranicy mieli możliwość korzystania na lekcjach ze słowników języka polskiego 
i kraju pochodzenia. Wydłużano im czas na pisanie sprawdzianów i klasówek. Nie 
brano pod uwagę błędów ortograficznych i gramatycznych, oceniając prace tylko 
za wartość merytoryczną. Umożliwiano wielokrotne przystępowanie do zaliczeń, 
dodatkowe indywidualne ustne zaliczenia materiału oraz korzystanie z pisania 
na komputerze z włączoną korektą pisowni języka polskiego. Ponadto w celu 
ułatwienia zrozumienia i komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystywali 
materiały pomocnicze takie, jak: wykresy, grafy, filmy, prezentacje.  
Do września 2019 r. programy nauczania języka polskiego oraz innych przedmiotów 
nie były modyfikowane. Natomiast od września 2019 r., tj. z początkiem roku 
szkolnego, w którym w Liceum utworzono dwa oddziały przygotowawcze, a liczba 
przyjętych uczniów z zagranicy wzrosła do 5512, Dyrektor Szkoły wprowadziła 
do stosowania Regulamin postępowania z dzieckiem cudzoziemskim13 oraz 
Formularz informacyjny ucznia cudzoziemca14 i formularz Protokołu z rozmowy 
rekrutacyjnej15 służące udokumentowaniu diagnozy sytuacji i potrzeb ww. uczniów 
oraz ich stopnia znajomości języka polskiego.  

(akta kontroli str. 290-323) 

3a. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kształcenia osób niebędących 
obywatelami polskimi Dyrektor Liceum decyzją nr 1/2019/2020 z 30 sierpnia 2019 r. 
powołała z dniem 1 września 2019 r. dwa zespoły kwalifikujące uczniów 
do oddziałów przygotowawczych, w skład których wchodziło po dwóch nauczycieli 
oraz pedagog (w oddziale OPCa16) i psycholog (w oddziale OPCb17). Zgodnie 
z ust. 1 i ust. 2 lit. b Regulaminu postępowania z dzieckiem cudzoziemskim 
kwalifikacji uczniów niebędących obywatelami polskimi do oddziałów 
przygotowawczych dokonywały ww. zespoły na podstawie analizy dokumentacji 
dotychczasowej edukacji ucznia oraz wywiadu z rodzicami lub opiekunami 
prawnymi. W ich wyniku wypełniono Formularze informacyjne ucznia cudzoziemca 
oraz sporządzono Protokoły z rozmów rekrutacyjnych. Oba oddziały 
przygotowawcze liczyły po 14 uczniów, naukę języka polskiego prowadzono w nich 
w wymiarze sześciu godzin tygodniowo, a na realizację obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w oddziale przeznaczono 26 godzin tygodniowo, co było zgodne 
z wymogami określonymi w § 16 ust. 2, ust. 5 pkt 4 i ust. 9 ww. rozporządzenia. 
Zajęcia edukacyjne w oddziałach przygotowawczych prowadzili nauczyciele 
poszczególnych zajęć edukacyjnych. Nie korzystano z możliwości wspomagania 
nauczycieli przez osoby władające językiem kraju pochodzenia ucznia. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. 
w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców18 
do nauki języka polskiego w oddziałach przygotowawczych nauczycielka języka 
polskiego w Szkole opracowała Autorski program kursu języka polskiego, jako 
obcego, który zgodnie z art. 22 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty19, Dyrektor Liceum dopuściła20 do użytku szkolnego po zasięgnięciu opinii 
Rady Pedagogicznej.  

                                                      
12 Z dwóch w roku szkolnym 2017/2018 i sześciu w roku szkolnym 2018/2019. 
13 Zawierający m.in. plan działań wspierających ucznia cudzoziemskiego w zakresie pracy na lekcjach, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole, wskazówki do bieżącej pracy z nauczycielem. 
14 Składający się mi.in. z części dotyczącej poznania umiejętności językowych ucznia, części dotyczącej rodzaju języka jakim 

posługuje się rodzina dziecka, części dotyczącej wczesnego rozwoju dziecka, części dotyczącej ewentualnej pomocy 
dziecku w odrabianiu prac domowych. 

15 Zawierający krótkie pytania badające znajomość języka polskiego. 
16 Oddział Przygotowawczy Cudzoziemców klasa a 
17 Oddział Przygotowawczy Cudzoziemców klasa b. 
18 Dz. U. Nr 61, poz. 306. 
19 Dz. U. z 2019 r. poz.1481 ze zm. 
20 Decyzją nr 3/2019/2020 z 5 września 2019 r. 
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Na przykładzie biologii, geografii, historii/wiedzy o społeczeństwie i matematyki 
stwierdzono, że dostosowanie form i metod nauki tych przedmiotów do potrzeb 
uczniów z zagranicy, miało polegać m.in. na: 

 stosowaniu języka instrukcji przy formułowaniu zadań, 

 wykorzystywaniu pomocy dydaktycznych ułatwiających uczniowi opanowanie 
materiału, 

a przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności na posługiwaniu się różnorodnymi 
narzędziami dostosowanymi do poziomu opanowania języka polskiego (np. testy 
wyboru, grafy, wykresy, mapy). 

(akta kontroli str. 75-88, 202-204, 290-343, 353) 

4. Statut Liceum zawierał regulacje dotyczące wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego skierowane do wszystkich uczniów Szkoły bez wyodrębnienia form 
lub sposobu wsparcia uczniów z zagranicy. 

(akta kontroli str. 89-196) 

W okresie objętym kontrolą w Liceum nie organizowano dla uczniów 
przybywających z zagranicy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w formach 
określonych w § 6 ust. 2 pkt 1-9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach21.  

(akta kontroli str. 74) 

Dyrektor Liceum wyjaśniła m.in., że szkoła nie organizowała zajęć w formach 
opisanych w § 6 ust. 2 pkt 1-9 ww. rozporządzenia ponieważ pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana przez nauczycieli, pedagoga 
i psychologa Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Warszawie 
była, w jej ocenie, efektywna. 

(akta kontroli str. 205-206) 

Na podstawie dokumentacji uczniów przybywających z zagranicy stwierdzono, 
że z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej22 i jej zaleceniami byli 
zapoznawani wychowawca ucznia oraz uczący go nauczyciele. Następnie zespół 
składający się z Dyrektora Liceum, wychowawcy i nauczycieli z klasy ucznia oraz 
pedagoga szkolnego, po zapoznaniu się z opinią psychologiczną, omawiał metody 
i formy pracy z uczniem. Po upływie okresu udzielanej pomocy nauczyciel uczący 
ucznia sporządzał ocenę jej efektywności. 

(akta kontroli str. 353) 

5. Określone w rozdziale 5. Statutu z 2017 r. i rozdziale 7. Statutu z 2019 r. zasady 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania nie zawierały odrębnych regulacji, 
dotyczących oceniania osiągnięć uczniów z zagranicy uczących się w klasach 
ogólnodostępnych i w oddziałach przygotowawczych. 

(akta kontroli str. 109-120, 174-194 207-208, 353) 

Dyrektor Liceum wyjaśniła m.in., że w wewnątrzszkolnym systemie oceniania 
nie zastosowano literalnego zapisu dotyczącego oceniania dzieci cudzoziemców 
i dzieci obywateli polskich powracających z zagranicy, ponieważ zacytowane zostały 
w nim przepisy prawa oświatowego. 

(akta kontroli str. 207-208) 

                                                      
21 Dz. U. poz. 1591, ze zm. 
22 Opinia była wydawana na podstawie prośby rodzica ucznia, który zwracał się do Dyrektor Liceum o wydanie opinii 

na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej lub uczeń uzyskiwał opinię bez pośrednictwa Liceum. 
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Potrzebę dostosowania sposobu oceny osiągnięć uczniów z zagranicy w Liceum 
uwzględniono od roku szkolnego 2019/2020, dostosowując programy nauczania 
poszczególnych przedmiotów do możliwości i potrzeb uczniów (zweryfikowano 
na przykładzie biologii, geografii, historii/ wiedzy o społeczeństwie i matematyki). 
Np. w przypadku historii w pracy z uczniem niebędącym obywatelem polskim 
zalecano nauczycielom przygotowywać krótkie, jasne i proste streszczenia 
najważniejszych wydarzeń czy tekstów źródłowych, w wypowiedziach pisemnych 
oceniać komunikatywność, akceptować wypowiedzi z błędami językowymi, 
akceptować każdą poprawną odpowiedź, nie oceniać umiejętności gramatycznych. 
W dokumencie Jak oceniać? – ocena i informacja zwrotna23, wprowadzonym 
do stosowania przez Dyrektor Liceum w dniu 30 sierpnia 2019 r., ustalono m.in., że: 

 niezbędne jest ustalenie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu 
dostosowanych do stopnia znajomości przez ucznia języka polskiego,  

 stosować należy różnorodne narzędzia służące sprawdzaniu wiedzy 
i umiejętności, z uwzględnieniem poziomu opanowania języka polskiego, 

 w ocenie uwzględnia się postępy dokonane przez ucznia oraz zaangażowanie 
w pracę (nie ocenia się strony językowej, najważniejsza jest komunikacja, czyli 
zaakceptowanie każdej informacji świadczącej o zrozumieniu przez ucznia 
tematu/ problemu), 

 akceptowana jest każda prawidłowa wypowiedź, nawet jednowyrazowa 
lub błędna gramatycznie, 

 stosować należy język instrukcji przy formułowaniu zadań. 

(akta kontroli str. 77-88, 202-204, 207-208, 290-293, 334-345, 353) 

6. W okresie objętym kontrolą egzamin maturalny zdawał tylko jeden uczeń 
niebędący obywatelem polskim (w roku szkolnym 2017/2018), który korzystał 
z dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Liceum 
przestrzegało terminów określonych w Komunikacie Dyrektora Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku 
szkolnym 2017/201824, tj.: 

 27 września 2017 r. ww. uczeń złożył wstępną deklarację przystąpienia 
do egzaminu maturalnego, a 5 lutego 2018 r. ostateczną, 

 6 września 2017 r. Dyrektor Liceum zapoznała wszystkich rodziców, 
a 25 września 2017 r. pedagog Liceum zapoznała wszystkich uczniów 
z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego, 

 7 listopada 2017 r. Rada Pedagogiczna Liceum przychyliła się do dostosowania 
egzaminu maturalnego ww. ucznia zgodnie z komunikatem dyrektora CKE 
i wydała pozytywną opinię w tym zakresie, 

 19 grudnia 2017 r. Dyrektor Liceum pisemnie poinformowała ww. ucznia 
o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia 
egzaminu maturalnego do jego potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych, 

 8 stycznia 2018 r. ww. uczeń złożył oświadczenie o skorzystaniu ze wskazanych 
sposobów dostosowania. 

(akta kontroli str. 52-68) 

Ustalone ww. uczniowi warunki i formy dostosowania obejmowały m.in. 

 przedłużenie czasu przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka polskiego 
o 15 minut, 

                                                      
23 Dotyczącym uczniów niebędących obywatelami polskimi. 
24 Dalej: Komunikat Dyrektora CKE. 



 

8 

 przedłużenie czasu przeprowadzenia egzaminów pisemnych z języka polskiego, 
matematyki, biologii i chemii o 30 minut, 

 umożliwienie korzystania ze słownika rosyjsko-polskiego 
i były zgodne z warunkami i formami dostosowania określonymi w Komunikacie 
Dyrektora CKE.  

(akta kontroli str. 53-54, 62-68) 

7. W okresie objętym kontrolą dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, 
podlegających obowiązkowi szkolnemu, działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej placówki dyplomatyczne lub konsularne kraju ich pochodzenia,  
jak i stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości nie wystąpiły 
o organizację w Liceum nauki języka i kultury kraju ich pochodzenia. 

(akta kontroli str. 3-4) 

W Szkole nie organizowano ważnych wydarzeń właściwych dla kraju pochodzenia 
uczniów niebędących obywatelami polskimi, z uwagi na brak, jak wyjaśniła Dyrektor 
Liceum, ich zainteresowania w tym zakresie. Liceum realizuje od 2011 r. projekt 
Religie współczesnego świata, celem ukazania potrzeby dialogu umożliwiającego 
porozumienie się chrześcijan różnych wyznań. W roku szkolnym 2018/2019 
uczniowie niebędący obywatelami polskimi brali udział w warsztatach w Centrum 
Wielokulturowym25 w celu asymilacji z uczniami polskimi (28 uczniów pochodzenia 
cudzoziemskiego).  
Jak wyjaśniła Dyrektor Liceum, w latach 2017/2018-2019/2020 w Szkole nie 
odnotowano przypadków nietolerancji wobec uczniów z zagranicy. 

(akta kontroli str. 346-348) 

8. W Szkole nie wprowadzono regulacji wewnętrznych dotyczących organizacji 
doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

Jak oświadczyła Dyrektor Liceum, decyzje w sprawie doboru wewnętrznych szkoleń 
całej Rady Pedagogicznej podejmowała ona po konsultacjach z Radą. Natomiast 
decyzje w sprawach: doskonalenia zewnętrznego, dofinansowanego ze środkówna 
wspieranie doskonalenia zawodowego, szkolenia indywidualnego (samokształcenie) 
oraz doskonalenia zewnętrznego nie wymagającego dofinansowania (bezpłatne) 
nauczyciele podejmowali wg swoich potrzeb, indywidualnie. 
Plany na lata 2017/2018 i 2018/2019 nie przewidywały doskonalenia zawodowego 
związanego z kształceniem uczniów z zagranicy z uwagi na brak zgłoszonych przez 
nauczycieli potrzeb w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 6-24, 207-208, 349-352) 

W dniu 30 sierpnia 2019 r. Rada Pedagogiczna Liceum przyjęła do realizacji 
Program Pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli na rok szkolny 
2019/2020, który określał m.in. potrzeby szkoleniowe nauczycieli związane z ich 
przygotowaniem do pracy z uczniami przybywającymi z zagranicy. Program zawierał 
m.in. Plan doskonalenia, określający takie potrzeby szkoleniowe nauczycieli, jak: 
przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z zagranicy. Program zawierał 
również proponowane tematy szkoleń takie jak: Praca z dzieckiem cudzoziemskim 
na lekcjach z uwzględnieniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Praca 
z dzieckiem obywateli polskich powracających z zagranicy – pomoc psychologiczno-
pedagogiczna, wyrównywanie szans, uzupełnianie różnic programowych. 

                                                      
25 W siedzibie dla warszawskich organizacji zrzeszających cudzoziemców i działających na rzecz migrantów 

i wielokulturowości. https://centrumwielokulturowe.waw.pl/lekcje-wielokulturowe/. Projekt realizowany przez organizację 
pożytku publicznego i współfinansowany przez Urząd m. st. Warszawy w ramach Programu Rozwoju Kultury do 2020 r.  

https://centrumwielokulturowe.waw.pl/lekcje-wielokulturowe/


 

9 

Program zawierał również wykaz zaplanowanych szkoleniowych posiedzeń Rady 
Pedagogicznej dotyczących: 

 organizacji oddziałów przygotowawczych dla uczniów niebędących obywatelami 
polskimi, 

 pracy na lekcjach uczniami niebędącymi obywatelami polskimi, 

 pracy na lekcjach z uczniami będącymi obywatelami polskimi przybywającymi 
z zagranicy – wyrównywanie szans, 

 współpracy z rodzicami tych uczniów, 
które miały być realizowane przez cały rok szkolny. 
W tym samym dniu odbyło się godzinne szkolenie Rady Pedagogicznej 
(35 nauczycieli) pn. Oddział Przygotowawczy dla Cudzoziemców, czyli kształcenie 
osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 
które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw. 

(akta kontroli str. 26-48) 

W okresie objętym kontrolą doskonalenie zawodowe nauczycieli Liceum, 
pracujących z uczniami z zagranicy objęło: 
a) w 2018 r. udział jednego nauczyciela26 w ośmiogodzinnym, bezpłatnym szkoleniu 

Zarządzanie konfliktami na drodze dialogu z uwzględnieniem różnic kulturowych, 
b) w 2019 r. udział pięciu nauczycieli27 w formach doskonalenia zawodowego, tj.: 

 w czterogodzinnym, bezpłatnym Szkoleniu dla nauczycieli języka polskiego, jako 
obcego (jeden nauczyciel), 

 sześciogodzinnych, bezpłatnych warsztatach Nauka języka polskiego jako języka 
edukacji szkolnej (jeden nauczyciel, który dodatkowo rozpoczął płatne studia 
podyplomowe Dydaktyka języka polskiego jako obcego28), 

 w sześciogodzinnej, bezpłatnej konferencji Edukacja dziecka z doświadczeniem 
migracyjnym i w sześciogodzinnych bezpłatnych warsztatach Wspieranie 
procesu adaptacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkole (jeden 
nauczyciel), 

 w sześciogodzinnych, bezpłatnych warsztatach Współpraca z rodzicami dziecka 
cudzoziemskiego (dwóch nauczycieli), 

 w sześciogodzinnych, bezpłatnych warsztatach Nauka języka polskiego, jako 
języka edukacji szkolnej (jeden nauczyciel). 

W 2017 r. nauczyciele Liceum nie uczestniczyli w formach doskonalenia 
zawodowego związanych z tematyką uczniów z zagranicy.  

(akta kontroli str. 5, 85-88, 353) 

W dniu 25 października 2019 r. na podstawie § 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 branżowe29, Dyrektor Liceum 
przesłała do Urzędu m.st. Warszawy wniosek o dofinansowanie doskonalenia 
zawodowego czterech nauczycieli, w tym m.in. na kwotę 3,0 tys. zł, obejmującą 
koszt udziału w okresie październik 2019 r. – czerwiec 2020 r. jednego nauczyciela 
w studiach podyplomowych Dydaktyka języka polskiego jako obcego30. 

                                                      
26 Z 15 prowadzących zajęcia z uczniami niebędącymi obywatelami polskimi w 2018 r. 
27 Z 31 prowadzących zajęcia z uczniami niebędącymi obywatelami polskimi w 2019 r. 
28 W okresie od 12 października 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. (dwa semestry – 162 godziny nauki). 
29 Dz. U. poz. 1653. 
30 Wniosek sporządzono na wzorze przekazanym Szkole przez Wydział Oświaty i Wychowania w Urzędu m.st. Warszawy 

Dzielnicy Wola, stanowiącym tabelę niewymagającą zamieszczania uzasadnienia. 
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Wnioski składane przez Dyrektor Liceum w poprzednich latach nie dotyczyły form 
szkolenia zawodowego związanych z problematyką kształcenia uczniów 
z zagranicy. 

(akta kontroli str. 49-51, 353) 

9. W kontrolowanym okresie Plany nadzoru pedagogicznego na lata szkolne 
2017/2018, 2018/2019 i sprawozdania z ich realizacji31 oraz pierwotny Plan na rok 
szkolny 2019/202032 nie zawierały odrębnych, szczególnych zapisów dotyczących 
nadzoru pedagogicznego w obszarze kształcenia uczniów z zagranicy.  
W trakcie niniejszej kontroli, 20 listopada 2019 r., Dyrektor Liceum dokonała zmian 
w Planie nadzoru pedagogicznego na ten rok. Wprowadzone zmiany polegały 
na objęciu nadzorem pedagogicznym kształcenia uczniów z zagranicy. W planie 
kontroli wewnętrznej dodano kontrolę działań szkoły związanych z kształceniem 
dzieci rodziców powracających z zagranicy oraz dzieci cudzoziemców, w części 
dotyczącej wspomagania dodano temat szkoła lub placówka wspomaga rozwój 
uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji oraz kraju pochodzenia, 
w planie obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych 
dodano dwa tematy, tj.: prowadzenie zajęć edukacyjnych i innych zajęć 
opiekuńczych z udziałem dzieci rodziców powracających z zagranicy oraz dzieci 
cudzoziemców (kontrola) oraz prowadzenie działalności innowacyjnej w oddziałach 
przygotowawczych dla cudzoziemców (wspomaganie). 
Zgodnie z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego33 Dyrektor Liceum 
poinformowała 20 listopada 2019 r. Radę Pedagogiczną o wprowadzonych 
zmianach w tym samym dniu. 

(akta kontroli str. 211-285, 354-361, 386-389) 

Odnosząc się do treści planów nadzoru pedagogicznego na lata 2017/2018 
i 2018/2019 oraz pierwotnego Planu na rok 2019/2020 Dyrektor Liceum wyjaśniła 
m.in., że podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa nie 
uwzględniały w tych latach obszarów definiowanych literalnie, jako kształcenie 
uczniów przybywających z zagranicy, a wszystkie obszary opisane w Planach 
nadzoru pedagogicznego w swoich działaniach obejmowały wszystkich uczniów 
Liceum, a więc również kształcenie uczniów z zagranicy. 

(akta kontroli str. 197-200) 

W okresie objętym kontrolą kurator oświaty nie przeprowadzał w Liceum ewaluacji 
lub kontroli w obszarze dotyczącym kształcenia uczniów niebędących obywatelami 
polskimi lub będących obywatelami polskimi przybywającymi z zagranicy. 

(akta kontroli str. 353) 

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

IV. Uwagi i wnioski 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli 
nie formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

                                                      
31 Dotyczy lat szkolnych 2017/2018 i 2018/2019. 
32 Z 30 sierpnia 2019 r. 
33 Dz. U. poz. 1658 ze zm. 

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. 

Warszawa, 13 stycznia 2019 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler Dyrektor 
 Zbigniew Żyromski 

Główny specjalista kontroli państwowej 
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........................................................ 

podpis podpis 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


