Uczniowie przybywający z zagranicy
(osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw)
Podstawa prawna:



art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256,
poz. 2572 z późn.zm.),
art. 20a ust. 1, art. 20c, art. 20s, art.20t ust. 1 i 2 pkt. 1-3, art. 20t ust. 3 i 5-10, art. 20v, art.
20w ust.1 i art. 20z-20ze z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku,
Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie
warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami
polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących
w systemach innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,
zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. poz.
1202), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001202


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uznania
świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do
kontynuacji nauki w zagranicznym systemie oświaty (Dz.U. poz. 447)
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000447

Informacje ogólne Ministerstwa Edukacji Narodowej
1. Wykształcenie uzyskane w zagranicznym systemie oświaty – możliwości uznania lub
potwierdzenia
–
informacje
ogólne
http://men.gov.pl/wspolpracamiedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/informacje-ogolne.html
2. Świadectwa uzyskane za granicą, które nie wymagają załatwiania dodatkowych formalności w
polskich urzędach http://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectwzagranicznych/swiadectwa-uzyskane-za-granica-ktore-nie-wymagaja-zalatwianiadodatkowych-formalnosci-w-polskich-urzedach.html
3. Uznanie
wykształcenia
decyzją
kuratora
http://men.gov.pl/wspolpracamiedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/uznanie-lub-potwierdzeniewyksztalcenia-decyzja-kuratora-oswiaty.html
4. Potwierdzenie wykształcenia decyzją kuratora oświaty - http://men.gov.pl/wspolpracamiedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/potwierdzenie-wyksztalcenia.html
Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy do:
Publicznych przedszkoli/
publicznej innej formy
wychowania
przedszkolnego
Publicznych szkół
podstawowych i
gimnazjów, którym
ustalono obwód,
właściwych ze względu na
miejsce zamieszkania
ucznia (na terytorium RP)

- na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego
dotyczącego obywateli polskich,
- w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor
- na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
- do klasy I SP – z urzędu
- od klasy II SP i gimnazjum – z urzędu i na podstawie
dokumentów:
 świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu
stwierdzającego ukończenie szkoły za granicą lub
ukończenia kolejnego etapu edukacyjnego, lub
 świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu
wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego
uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy

i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ten uczeń
ukończył w szkole za granicą oraz dokumentu
potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej tego ucznia lub
pisemnego oświadczenia dotyczącego sumy lat nauki
szkolnej tego ucznia, złożonego przez jego rodzica albo
pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki nie jest
możliwe na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub
innego dokumentu
- jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć
dokumentów zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub
na odpowiedni semestr oraz przyjęty do publicznej szkoły lub
publicznej placówki na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (termin
ustala dyrektor, rozmowę przeprowadza dyrektor, z udziałem,
w razie potrzeby nauczyciela lub nauczycieli. W przypadku ucznia,
który nie zna języka polskiego, rozmowę przeprowadza się
w języku obcym).
Publicznych szkół
podstawowych i
gimnazjum, innych niż
właściwe ze względu na
miejsce zamieszkania
ucznia

- na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
- jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
- na podstawie dokumentów – jw.

Publicznych szkół
ponadgimnazjalnych (z
wyjątkiem policealnych)

- na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
- jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
- na podstawie dokumentów j.w.
- w przypadku kształcenia zawodowego, dodatkowo – obowiązek
posiadania
przez
kandydata
zaświadczenia
lekarskiego
zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia nauki zawodu
- w przypadku szkół, w których program wymaga szczególnych
indywidualnych predyspozycji, dodatkowo – wymóg przystąpienia
do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych (termin sprawdzianu
ustala dyrektor szkoły).

Publicznych szkół
sportowych, mistrzostwa
sportowego, oddziału
sportowego przy szkole

- na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
- jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
- na podstawie dokumentów j.w.
- po spełnieniu następujących warunków:
 posiadania bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego
orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego
sportu, wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
zgodnie z przepisami w trybie orzekania o zdolności do
uprawniania danego sportu przez dzieci i młodzież do
ukończenia 21 roku życia oraz zawodników pomiędzy 21 a
23 rokiem życia,
 posiadania pisemnej zgody rodziców na uczęszczanie do
szkoły lub oddziału
 uzyskania pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej
na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy
właściwy dla danego sportu (termin prób sprawności ustala
dyrektor szkoły)

Publicznych szkół
dwujęzycznych, oddziału
dwujęzycznego lub
międzynarodowego

W roku szkolnym 2015/2016 – próby sprawności mogą być ustalone
przez trenera, instruktora sportu lub osoby wyznaczone przez
dyrektora szkoły, a w przypadku szkół mistrzostwa sportowego –
prób
zatwierdzonych
przez
polskie
związki
sportowe
współpracujące z daną szkołą.
- na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
- jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
- na podstawie dokumentów j.w.
- w uzasadnionych przypadkach na podstawie pozytywnego wyniku
sprawdzianu kompetencji językowych/predyspozycji językowych
(decyduje dyrektor szkoły)
W roku szkolnym 2015/2016 uczeń do klasy I i klas II-VI (przez
dyrektora) oddziału międzynarodowego w szkole publicznej w
uzasadnionych przypadkach na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej,
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w gimnazjum
dodatkowo na podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu
uzdolnień kierunkowych przeprowadzonego na warunkach
ustalonych przez RP

Publicznej szkoły
artystycznej i publicznej
placówki artystycznej

- na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia
- w klasie I na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego
dla obywateli polskich określonych w ustawie oraz rozporządzeniu
MKiDN z 15 maja 2014 – z wyjątkiem § 5 ust.1
- w pozostałych - trybie postępowania rekrutacyjnego dla obywateli
polskich określonych w ustawie oraz rozporządzeniu MKiDN z 15
maja 2014 – z wyjątkiem § 14
- na podstawie dokumentów jw.
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do podjęcia kształcenia w szkole lub placówce artystycznej, wydane
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
- w uzasadnionych przypadkach w wyniku badania przydatności,
egzaminu wstępnego lub egzaminu kwalifikacyjnego (termin ustala
dyrektor)

Publicznej szkoły
policealnej

- na wniosek pełnoletniego ucznia
- jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami
- na podstawie dokumentów (świadectwa lub innego dokumentu
wydanego za granicą potwierdzającego w RP wykształcenie średnie
na podstawie art. 93 ust1, 2 albo na podstawie art. 93 ust. 3; albo
ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w RP
wykształcenia średniego wydanej na podstawie art. 93a ustawy albo
świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych
w drodze nostryfikacji do dnia 31 marca 2015 roku za równorzędne
ze świadectwem dojrzałości, świadectwem ukończenia LO, liceum
profilowanego, technikum)
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki
zawodu
- sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym
zawodzie (o ile taki sprawdzian przeprowadzany jest w szkole)
- na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dla
obywateli polskich
- ewentualne odpłatności ustala jednostka samorządu terytorialnego
- w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor

Do innych publicznych
jednostek systemu oświaty
- na zajęcia rozwijające
zainteresowania
i
uzdolnienia, organizowane

w publicznej placówce
oświatowo-wychowawczej
- kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych
- kwalifikacyjne kursy
zawodowe
- publicznej placówki
zapewniającej opiekę i
wychowanie uczniom w
okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego
zamieszkania
Procedura odwoławcza







W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do
publicznej szkoły lub publicznej placówki, rodzic ucznia lub pełnoletni uczeń
przybywający z zagranicy może wystąpić do dyrektora publicznej szkoły lub publicznej
placówki z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia do szkoły
Uzasadnienie, zawierające przyczyny odmowy przyjęcia, sporządza się w terminie 5 dni od
dnia wystąpienia rodzica lub pełnoletniego ucznia z wnioskiem,
Dyrektor powołuje komisję odwoławczą , w skład której wchodzi co najmniej 3
przedstawicieli Rady Pedagogicznej (w skład komisji nie może wchodzić dyrektor)
Rodzic dziecka lub pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy może wnieść do komisji
odwoławczej odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora w terminie 7 dni od dnia otrzymania
Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej służy skarga do sądu administracyjnego
Uprawnienia osoby przybywającej z zagranicy

Bezpłatna nauka języka Uprawnieni - osoby niebędących obywatelami polskimi lub osób
polskiego
w
formie będących obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi
dodatkowych
zajęć szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka
polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do
lekcyjnych
korzystania z nauki
Odpowiedzialny – organ prowadzący szkołę
Sposób organizacji – zajęcia indywidualne lub w grupach w
wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w
stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. Tygodniowy
rozkład oraz wymiar godzin ustala, w porozumieniu z organem
prowadzącym, dyrektor szkoły w której są organizowane zajęcia.
Maksymalnie 12 miesięcy.
Prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju
pochodzenia, zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela przez
dyrektora.
Łączny wymiar zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych
nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo.
Uzupełnienie
różnic Uprawnieni - osoby niebędących obywatelami polskimi lub osób
programowych (dodatkowe będących obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka
zajęcia wyrównawcze)
polskiego lub znają go na poziomie niewystarczającym do
korzystania z nauki, w odniesieniu do których nauczyciel
prowadzący zajęcia stwierdził konieczność uzupełnienia różnic

programowych z danego przedmiotu
Odpowiedzialny – organ prowadzący szkołę (we współpracy z
dyrektorem szkoły)
Sposób organizacji – zajęcia indywidualne lub w grupach w
formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w
wymiarze 1 godziny tygodniowo. Tygodniowy rozkład oraz wymiar
godzin ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor
szkoły w której są organizowane zajęcia.
Maksymalnie 12 miesięcy
Łączny wymiar zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych
nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo.
Nauka języka i kultury Uprawnieni – osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające
obowiązkowi szkolnemu
kraju pochodzenia
Odpowiedzialni – placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju
pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno
oświatowe (jeżeli do udziału w kształceniu zgłosi się co najmniej 7
osób)
Sposób organizacji – dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z
placówką lub stowarzyszeniem dni tygodnia i godziny, w których
może odbywać się w szkole nauka języka i kultury kraju
pochodzenia. Łączny wymiar godzin języka i kultury kraju
pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych
tygodniowo. Szkoła bezpłatnie udostępnia pomieszczenia i pomoce
dydaktyczne.
Stypendia
ministra Uprawnieni – osoby niebędące obywatelami polskimi wymienione
właściwego
do
spraw w art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy (korzystające z nauki w publicznych
szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych,
oświaty i wychowania
publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach,
publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz
kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowanie)
Wysokość – równa wysokości stypendium Prezesa Rady Ministrów
(określona w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy)
Warunki obniżenia stypendium – otrzymanie średniej równiej lub
mniejszej niż 3,00 z śródrocznych lub rocznych ocen
klasyfikacyjnych lub poprawnej lub niżej oceny śródrocznej lub
rocznej zachowania.
Warunki zawieszenia stypendium – podanie nieprawdziwych
informacji, na podstawie których przyznano stypendium; brak
promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr
programowo wyższy; przebywanie dłużej niż miesiąc poza
granicami RP w okresie innym niż ferie letnie.
Stypendia
organu Ustala organ prowadzący lub dyrektor
prowadzącego, dyrektora
szkoły lub placówki lub
całkowite bądź częściowe
zwolnienie z odpłatności za
korzystanie z nauki w
publicznych szkołach dla
dorosłych,
kształcenie
ustawiczne
w
formie
kwalifikacyjnych
zawodowych

Inne przydatne informacje:
Nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego mogą wykorzystywać niżej
wymienione dostępne na stronach internetowych materiały:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.02.2011 r. w sprawie ramowego programu
kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz.U. Nr 61, poz. 306) -

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110610306
2. Ku wielokulturowej szkole w Polsce. Pakiet edukacyjny z programem nauczania języka polskiego
jako drugiego dla I, II i III etapu edukacyjnego (w szkołach m. st. Warszawy)
http://www.wlaczpolske.pl/wielokulturowaszkola.pdf

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice mogą znaleźć przydatne informacje związane z
przyjmowaniem i nauką cudzoziemców w szkołach, m.in., na stronach:
Dziecko migranckie w naszej klasie. Rekomendacje nauczycieli dla nauczycieli (publikacja
przygotowana w ramach projektu „Międzykulturowa szkoła w wielokulturowej społeczności”
realizowanego przez Międzynarodową Organizację do spraw Migracji (IOM) w partnerstwie z Urzędem
m.st. Warszawy i Kuratorium Oświaty w Warszawie) http://biblioteka.womczest.edu.pl/images/stories/webowa_biblioteka/przedszkole/dzie
cko_migranckie_w_naszej_klasie.pdf
Edukacja wobec wyzwań migracyjnych

- http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_content&view=article&id=615&Itemid=1209
Materiały dotyczące edukacji wobec wyzwań migracyjnych - http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=98:materiay-dot.edukacji-wobec-wyzwa-migracyjnych&Itemid=1208

Uczniowie z różnych kultur w szkole - http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projektysystemowe/zarzadzanie-oswiata/6285-uczniowie-z-roznych-kultur-w-szkole

System wsparcia uczniów migrujących - Wracam do szkoły – poradnik szkoła
podstawowa część I http://powroty.otwartaszkola.pl/file.php/1/przewodniki/przewodnik1.pdf

System wsparcia uczniów migrujących - Wracam do szkoły – poradnik szkoła podstawowa część 2
- http://powroty.otwartaszkola.pl/file.php/1/przewodniki/przewodnik2.pdf

