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Praktyczne informacje_ aspekty prawne



ASPEKTY PRAWNE

Wszystkie dzieci przybywające z zagranicy, będące w wieku
 7-18 lat, 

w tym także te, które ubiegają się lub podlegają ochronie 
międzynarodowej, korzystają z nauki 

w szkołach publicznych 
na takich samych zasadach, jak dzieci polskie.



Uczniowie-cudzoziemcy uczą się w zdecydowanej większości 
w klasach wraz z polskimi rówieśnikami, a uczniowie, którzy 

nie znają albo słabo znają język polski, mają prawo do 
dodatkowej nauki języka polskiego

 w wymiarze minimum 2 godzin tygodniowo i do 
dodatkowych zajęć wyrównawczych, jeśli tego potrzebują. 

Łączny tygodniowy wymiar tych dodatkowych zajęć wynosi 
5 godzin w tygodniu.



Aby umożliwić szybkie i efektywne włączenie uczniów przybywających z 
zagranicy do polskiego systemu oświaty  

od 1 września 2017 r.  umożliwiono tworzenie w szkołach
 oddziałów przygotowawczych. 

Do takiego  oddziału może zostać zakwalifikowany uczeń, jeśli 
nie zna lub słabo zna język polski, ma trudności adaptacyjne związane z 

różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego 
spowodowane na przykład wcześniejszym kształceniem za granicą lub 
trudności spowodowane przez sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, 

wynikające z konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów 
humanitarnych.

Istotne jest również to, że w przypadku napływu do szkoły większej liczby 
uczniów przybywających z zagranicy oddział przygotowawczy może być 

utworzony również w trakcie roku szkolnego.



Zakładamy, że uczeń będzie uczęszczał do oddziału w ciągu tego 
roku szkolnego, w którym został przyjęty do szkoły. Ale biorąc pod 

uwagę jego postępy rada pedagogiczna może zdecydować o 
skróceniu lub wydłużeniu okresu nauki, w tym przypadku - nie 

więcej jednak niż o jeden rok szkolny.  

W oddziale przygotowawczym prowadzi się 
naukę języka polskiego jako obcego w wymiarze nie mniejszym 
niż 6 godz. tygodniowo, a jednocześnie uczeń realizuje podstawę 

programową w sposób dostosowany do jego możliwości oraz 
znajomości języka polskiego.  

Oddziały mogą liczyć nie więcej niż 25 uczniów.



Wiceminister Dariusz Piontkowski powiedział, 
że w ostatnich dniach kierownictwo ministerstwa 

spotykało się z kuratorami oświaty oraz 
przedstawicielami samorządów.

– Będzie możliwość zwiększenia liczby dzieci w oddziale 
przygotowawczym maksymalnie do 25 uczniów. Teraz 
liczba uczniów wynosi 15. Ponadto organy prowadzące 

szkoły będą mogły tworzyć oddziały międzyszkolne. 
Sekretarz Stanu w MEiN dodał, że w gminach wiejskich 

będzie dofinansowanie do dowozu dzieci do szkół. 

Zapowiedź MEiN z 7 marca 2022 r.



Wiceminister zapowiedział również, że MEiN przygotowuje 
przepisy, dzięki którym dyrektor szkoły będzie mógł zatrudnić 
pomoc nauczyciela – osobę, która zna język ukraiński oraz 

rosyjski. 

Będą również zmiany w ustawie - Karta nauczyciela, tak aby 
nauczyciele, którzy chcą więcej pracować mieli możliwość 

otrzymania godzin ponadwymiarowych ponad pół etatu. 

Natomiast nauczyciele na świadczeniach kompensacyjnych 
będą mogli pracować w szkole z uczniami ukraińskimi jako 

nauczyciele czy pomoc nauczyciela.



ROZPORZĄDZENIE
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 państw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1283)

ogłoszono dnia 23 lipca 2020 r.
obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

oraz rozporządzenie z 10 marca 2022 r.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/573

Aktualne rozporządzenie regulujące sytuację 
dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach



Oddział 
przygotowawczy

-definicja oddziału przygotowawczego

● art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1082).



Oddział przygotowawczy to oddział szkolny 
dla osób niebędących obywatelami polskimi 
oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu 
lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach 
edukacji innych państw i nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie 
niewystarczającym do korzystania z nauki.



●art. 165 ust. 1-2 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1082);
● §2, §4, §6, §11-§12 rozp. MEN 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 państw (Dz. U. z 2020 
r.; poz. 1283).

Przyjęcie ucznia do szkoły 



Przyjęcie ucznia do szkoły odbywa się na podstawie dokumentów lub na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej.

Dokumenty to:

1) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający ukończenie szkoły lub kolejnego 
etapu edukacji za granicą,

lub

2) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, potwierdzające 
uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub etap 
edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą.

Konieczny jest również dokument potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia
lub 
pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia 
albo pełnoletniego ucznia, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie 
świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu.



Organizacja oddziału 
przygotowawczego

Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekroczyć 25.

Okres nauki ucznia do zakończenia roku szkolnego ewentualnie z przedłużeniem, nie 
dłużej jednak niż 1 rok.

Uczniów przydziela się do właściwego oddziału na podstawie rozmowy 
kwalifikacyjnej, którą przeprowadza zespół kwalifikacyjny powołany przez dyrektora 
(2 nauczycieli, pedagog i psycholog).

Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele 
poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę 
władającą językiem kraju pochodzenia ucznia.



W oddziale przygotowawczym w ramach ww. tygodniowego wymiaru godzin 
prowadzi się naukę języka polskiego według programu nauczania 
opracowanego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka 
polskiego dla cudzoziemców, zgodnie z
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/573

Realizacja nauki języka polskiego w oddziale przygotowawczym według 
programu nauczania opracowanego na podstawie ramowego programu kursów 
nauki języka polskiego dla cudzoziemców odbywa się w wymiarze nie 
niższym niż 6 godziny tygodniowo.

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/573


Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym 
przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć poniższą liczbę godzin:

● w szkole podstawowej dla klas I-III – nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo;
● szkole podstawowej dla klas IV-VI – nie mniejsza niż 23 godziny tygodniowo;
● w szkole podstawowej dla klas VII-VIII – nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo;
● w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.

W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach 
łączonych odpowiednio dla klas:

● I-III szkoły podstawowej;
● IV-VI szkoły podstawowej;
● VII i VIII szkoły podstawowej;
● I i II liceum ogólnokształcącego, klas I-III technikum i branżowej szkoły I stopnia;
● III i IV liceum ogólnokształcącego i klas III-V technikum.



SYSTEM EDUKACJI W UKRAINIE

Nauka na Ukrainie obowiązkowa jest dla 6-latków. Obecnie po reformie edukacji 

wprowadzonej w 2017 r. edukacja trwa 12 lat (poprzednio 11) i realizowana jest na 3 

poziomach: 

1. Szkoła początkowa – 4 lata (od września 2018 r.) I-IV
2. Szkoła podstawowa (gimnazja) – 5 lat (od 2022 r.)V-IX
3. Starsza szkoła – pełne wykształcenie średnie (licea, szkoły zawodowe) – 

3 lata (od 2027 r.) X-XII




