PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA I ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z UKRAINY
Materiał pomocniczy dla dyrektorów szkół i przedszkoli

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI i SZKÓŁ
OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI
Przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
- na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich
Na podstawie:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)
• Art.130 ust. 1 - postępowanie rekrutacyjne
• Art. 131 - kryteria przyjęć
• Art. 149 - wniosek o przyjęcie dziecka
• Art. 150 - elementy wniosku (m.ni. PESEL lub numer paszportu)
• Art. 152 - wzory wniosków może określić organ prowadzący
• Art. 153. ust. 1 - zasady przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego
• Art.155 - obowiązki informacyjne rodziców dziecka (o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju
psychofizycznym)
• Art. 156 - wniosek do 3 wybranych przedszkoli
• Art. 157 - zadania komisji rekrutacyjnej
• Art. 158 - listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
• Art. 159 - postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonych placówek
• Art. 160 - postępowanie z danymi osobowymi kandydatów
Art. 130 Przyjęcie w trakcie roku szkolnego – decyduje dyrektor przedszkola lub szkoły, z wyjątkiem
dzieci zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu.
Przyjęcie do szkoły ucznia przybywającego z zagranicy na podstawie dokumentów lub na podstawie
rozmowy kwalifikacyjnej
Na podstawie:
• art. 165 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 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).
• Rozporządzenie MEiN z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia
osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do danego typu publicznej polskiej szkoły (szkoła
podstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, branżowa szkoła I stopnia, branżowa szkołą II stopnia,
szkoła policealna) i kwalifikowany do odpowiedniej klasy w szkole przede wszystkim na podstawie
dokumentów i innych wymagań wskazanych w ww. rozporządzeniu.
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Dokumenty, na podstawie których uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do szkoły, są
wiodące dla dyrektora w postępowaniu, które jest związane z przyjęciem tego ucznia do szkoły. Są 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.
Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do odpowiedniej klasy w szkole także z
uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie
ustnej lub pisemnej.
Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, to zostaje zakwalifikowany do
odpowiedniej klasy na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Termin rozmowy kwalifikacyjnej ustala
dyrektor publicznej szkoły. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły, z udziałem,
w razie potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.
W przypadku ucznia przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną
przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń. W razie potrzeby należy zapewnić w
rozmowie kwalifikacyjnej udział osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się uczeń.
ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW
Na podstawie:
• Rozporządzenie MEiN z dnia 09 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2022 r.; poz. 566).
W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci/uczniów:
• w oddziale przedszkola i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej może być
zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami Ukrainy, które wjechały na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
• w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów
może być zwiększona o nie więcej niż:
• 3 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale
funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 26;
• 2 uczniów, będących obywatelami Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa – w przypadku gdy liczba uczniów w oddziale
funkcjonującym ze zwiększoną liczbą uczniów wynosi 27.
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Liczba uczniów w klasach I, II, III nie może przekroczyć 29.
WARUNKI TWORZENIA, ORGANIZACJI ORAZ DZIAŁANIA
ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO

Na podstawie:
• art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
• art. 165 ust. 7 i ust. 9 oraz ust. 11-14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z
2021 r. poz. 1082 );
• Rozporządzenie 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).
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. Dotyczy to również
uczniów, którzy wykazują zaburzenia w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami
kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji
kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, w szczególności – poprzez odpowiednią organizację
zajęć dydaktycznych oraz naukę języka polskiego.
Obowiązkiem dyrektora szkoły, który będzie przyjmował uczniów do oddziału przygotowawczego,
są działania związane z:
1. kwalifikowaniem uczniów do odpowiedniego poziomu klasy zgodnie z obowiązującym prawem;
2. współpracą z organem prowadzącym w zakresie uzyskania zgody na powstanie w szkole oddziału
lub oddziałów przygotowawczych;
3. zatwierdzeniem przez organ prowadzący aneksu do arkusza organizacji szkoły na rok szkolny
2021/22, który dotyczy zmian w organizacji pracy szkoły wynikających z utworzenia w szkole
oddziału lub oddziałów przygotowawczych;
4. powołaniem zespołu nauczycieli do kwalifikacji uczniów do oddziału przygotowawczego;
5. utworzeniem oddziału lub oddziałów przygotowawczych w szkole.
Organizacja oddziału przygotowawczego w szkole
Organ prowadzący szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której uczniowie
realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. Dotyczy to uczniów, którzy
wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także
dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia:
• niebędących obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania
z nauki;
• będących obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki,
które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.
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Należy pamiętać!
• Oddział przygotowawczy może być zorganizowany także w trakcie roku szkolnego w przypadku
przyjęcia w trakcie roku szkolnego do szkoły znacznej liczby uczniów, którzy mogą być
zakwalifikowani do tego oddziału,
• Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekroczyć 15 uczniów – obecnie 25.
• Do oddziału przygotowawczego na wniosek rodzica, za zgoda organu prowadzącego szkołę, w której
utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z
uwzględnieniem przepisów wskazanych w ustawie, które dotyczą bezpiecznej drogi ucznia do
szkoły.
• Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału
przygotowawczego. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym, w zależności od postępów w
nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych, może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o
jeden rok szkolny. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale
przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek nauczycieli, którzy uczą ucznia,
pedagoga lub psychologa.
• Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach specjalnych,
szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego, szkołach dla dorosłych, szkołach
policealnych i branżowych szkołach II stopnia.
• Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikacyjny
uczniów do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli, pedagog lub psycholog.
• Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć
edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia
ucznia.
• Zajęcia w oddziale przygotowawczym są prowadzone według realizowanych w szkole programów
nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
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;
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III i IV liceum ogólnokształcącego i klas III-V technikum.
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 rozp. MEN z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego
programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 61, poz. 306).
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 3 godziny tygodniowo – obecnie 6 godzin.
Głównym założeniem ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców jest
kształcenie kompetencji językowych oraz rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, które są rozumiane
jako zdolność do posługiwania się językiem polskim w sposób skuteczny i dostosowany do sytuacji
społecznej, w jakiej proces komunikacji przebiega.
W trakcie nauki języka polskiego dla cudzoziemców uczeń powinien zapoznać się ze specyfiką i warunkami
życia w Polsce, strukturą społeczną, kulturą i panującymi zwyczajami. Istotne jest również, aby wyposażyć
ucznia w niezbędną wiedzę kulturową i słownictwo, pozwalające na zaaklimatyzowanie się cudzoziemca
w nowym otoczeniu, zintegrowanie ze społecznością lokalną lub kontynuowanie nauki.
Nauka języka polskiego dla cudzoziemców jest podzielona na cztery części, odpowiadające poszczególnym
poziomom biegłości językowej (A1, A2, B1 lub B2), umożliwia dostosowanie nauki do potrzeb osób
uczących się, np. ich wieku, poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, możliwości poznawczych i długości
pobytu w Polsce.
Ramowy program kursów nauki języka polskiego zawiera:
• informacje wstępne;
• cele kształcenia;
• sposoby osiągania celów w zakresie trzech podstawowych sprawności językowych jakimi są:
rozumienie, mówienie, pisanie;
• osiągnięcia na każdym poziomie biegłości językowej (A1, A2, B1, B2), które dotyczą podstawowego
poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie sprawności językowych;
• rozkłady godzin.
SPOSÓB ORGANIZACJI NAUKI JĘZYKA I KULTURY KRAJU POCHODZENIA
Na podstawie:
• art. 165 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 );
• §20 Rozporządzenie 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)
Dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka
dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalnooświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za
zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeśli do udziału w tym kształceniu
zostanie zgłoszonych co najmniej 7 uczniów.
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Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być większy niż 5 godzin
lekcyjnych tygodniowo. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z placówką dyplomatyczną lub konsularną lub
stowarzyszeniem, ustala dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka i
kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne na
realizację naukę języka i kultury kraju pochodzenia.
INNE PRAWA UCZNIA PRZYBYWAJĄCEGO Z UKRAINY
Na podstawie:
• §18, §21 Rozporządzenie 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)
• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2020
poz. 1280
•
•
•

dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotu, z którego nauczyciel prowadzący stwierdzi
konieczność uzupełnienia różnic programowych
uczniom niebędącym obywatelami polskimi może być przyznane stypendium ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania na warunkach wskazanych w rozporządzeniu
pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Najnowsze przepisy:
USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na
terytorium tego państwa Dz.U. 2022 poz. 583
Przepisy regulują m.in. kwestie związane z edukacją i nauką dla uchodźców:
•
•

•
•

•
•

Możliwość organizowania dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych
i wychowawczych podporządkowanych organizacyjnie także przedszkolom (nie tylko szkołom).
Możliwość przydzielenia nauczycielowi ponadwymiarowych godzin pracy w wymiarze wyższym niż
½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Dodatkowe godziny przydziela dyrektor
szkoły za zgodą nauczyciela.
Możliwość przekazania dodatkowej subwencji z budżetu państwa dla jednostek samorządu
terytorialnego.
Wsparcie zatrudnienia obywateli Ukrainy na stanowisku pomocy nauczyciela. Dotyczy to osób, które
znają język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie posługuje
się tym językiem.
Umożliwienie podjęcia pracy bez wstrzymania prawa do świadczenia kompensacyjnego.
Zwolnienie z opłat za złożenie wniosku do kuratora oświaty o uznanie poziomu wykształcenia w
Polsce oraz posiadania uprawnień do kontynuowania nauki na studiach. Dotyczy to obywateli
Ukrainy poszkodowanych w wyniku działań wojennych.
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PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA I ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ DLA DZIECI Z UKRAINY
Materiał pomocniczy dla dyrektorów szkół i przedszkoli
•

Konieczność ustanowienia przez sąd opiekuna tymczasowego dla małoletniego obywatela Ukrainy,
który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych.
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