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Art. 165. Prawo oświatowe
Korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców

7. Osoby niebędące obywatelami polskimi,
podlegające obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi nauki, które nie znają języka
polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, mają
prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka
polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego
dla tych osób organizuje organ prowadzący
szkołę.

Art. 165. Prawo oświatowe
Korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do
pomocy udzielanej przez osobę władającą
językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w
charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora
szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez
okres 12 miesięcy.

Art. 165. Prawo oświatowe
Korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7,
przysługuje także osobom będącym
obywatelami polskimi, podlegającym
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi
nauki, które nie znają języka polskiego albo
znają go na poziomie niewystarczającym do
korzystania z nauki; osoby te korzystają z
uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie
dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Art. 165. Prawo oświatowe
Korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9,
mogą korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów
nauczania organizowanych przez organ
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż
przez okres 12 miesięcy.

Art. 165. Prawo oświatowe
Korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców

11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które
wymagają dostosowania procesu kształcenia do
ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także
dostosowania formy organizacyjnej
wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ
prowadzący szkołę może zorganizować oddział
przygotowawczy w szkole, w której te osoby
realizują naukę zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego.

Art. 165. Prawo oświatowe
Korzystanie z nauki i opieki przedszkolnej i szkolnej przez cudzoziemców

13. Okres nauki ucznia w oddziale
przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym,
w którym uczeń został zakwalifikowany do
oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w
zależności od postępów w nauce ucznia i jego
potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo
przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.

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
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§ 4. 1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany
do:
1) klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono
obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania
ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1 i art. 151 ust.
1 ustawy;
2) 2) klasy I publicznej szkoły podstawowej innej niż
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia –
jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
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2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do
odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do:
1) klas II–VIII publicznej szkoły podstawowej, której
ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce
zamieszkania ucznia – z urzędu, zgodnie z art. 133 ust. 1
i art. 151 ust. 1 ustawy, oraz na podstawie dokumentów;
2) 2) klas II–VIII publicznej szkoły podstawowej innej niż
właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia –
na podstawie dokumentów, jeżeli szkoła dysponuje
wolnymi miejscami;
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§ 10.
1. Dyrektor publicznej szkoły może zdecydować o przeprowadzeniu
odpowiednio:
1) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 138
ust. 1 i art. 139 ust. 1 pkt 2 ustawy,
2) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w art. 134 ust.
5 i art. 135 ust. 7 ustawy,
3) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust.
1 ustawy,
4) sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym
zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 1 pkt 3 i art. 141 ust. 1 pkt
4 ustawy – jeżeli jest to uzasadnione specyfiką kształcenia w danej
szkole, a stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia
przybywającego z zagranicy nie wynika z dokumentów.
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§ 11.
Uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany
do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok
kształcenia oraz przyjmowany odpowiednio do publicznej
szkoły, o której mowa w § 4 ust. 2, § 5 i § 6 pkt 1–6, oraz
publicznej szkoły artystycznej lub publicznej placówki
artystycznej także z uwzględnieniem wieku ucznia lub
opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej
w formie ustnej lub pisemnej.
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§ 12.
1. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może
przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany do
odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr lub rok
kształcenia oraz przyjęty do publicznej szkoły lub
publicznej placówki artystycznej na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej. Przepisy § 4–8, § 10, § 11 i § 13–15
stosuje się odpowiednio.
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§ 13.
1. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2–5 i ust.
2 pkt 2–5, § 6, § 7 i § 8 ust. 2, uczeń przybywający z
zagranicy, po spełnieniu warunków, o których mowa
odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 2–4, § 6,
§ 7 i § 8 ust. 2, jest przyjmowany do publicznej szkoły i
publicznej placówki artystycznej przez dyrektora
publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej, na
wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia.
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§ 16.
1. Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział
przygotowawczy, powołuje zespół kwalifikujący
uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy,
do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch
nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.
2. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może
przekraczać 15 uczniów.
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§ 17.
1. Dla uczniów przybywających z zagranicy, podlegających
obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy
nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, organ
prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń
realizuje naukę zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka
polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z
języka polskiego.

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są
prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze
pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu
umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne
tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych
zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor
szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
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§ 18.
1. Dla uczniów wymienionych w § 17 ust. 1, w odniesieniu
do których nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z
danego przedmiotu stwierdzi konieczność uzupełnienia
różnic programowych z tego przedmiotu, organ
prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia
wyrównawcze z tego przedmiotu.

2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego przedmiotu są
prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie
dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w
wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych
ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę,
dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
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§ 19.
Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w §
17 ust. 2 i § 18 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin
lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia.
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Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli,
pedagogów i kadry zarządzającej do pracy z
uczniami z doświadczeniem migracyjnym oraz
przygotowanie materiałów komplementarnych do
obowiązujących w szkole podręczników,
wspomagających nauczycieli w pracy z uczniami w
oddziałach przygotowawczych w pierwszym etapie
edukacyjnym w zakresie nauczania języka polskiego
jako języka edukacji szkolnej oraz przeszkolenie w
tym zakresie nauczycieli/wychowawców,
pedagogów/psychologów i kadry zarządzającej
szkołami przyjmującymi cudzoziemców.

MATERIAŁY DO PRACY Z UCZNIAMI
Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJISTRONA WWW FUNDACJI IM. MIKOŁAJA REJA

Otwórz materiały:
• Przewodnik dla nauczyciela
• Klasa pierwsza
• Klasa druga
• Klasa trzecia

2. Edukacja pozaszkolna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio
publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły
podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której
dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze
decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio
obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole
podstawowej lub inną formą wychowania
przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą.

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być
wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w
trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła
ponadpodstawowa, do której dziecko zostało
przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w
którym zamieszkuje dziecko;
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE

a) opinię publicznej poradni psychologicznopedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku
warunków umożliwiających realizację podstawy
programowej
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w
każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające
obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.
4

3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w
przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w
ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE

4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny
klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy
programowej obowiązującej na danym etapie
edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z
dyrektorem szkoły. Egzaminy klasyfikacyjne są
przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor
zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie
ustala się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny
przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o
systemie oświaty i przepisami wydanymi na
podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
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7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze
wsparcia szkoły, której dyrektor wydał zezwolenie, o którym
mowa w ust. 1, obejmującego:
1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7;
2) zapewnienie dostępu do:
a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów
ćwiczeniowych, o którym mowa w art. 22ac ustawy
o systemie oświaty, oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy
programowej znajdujących się w zasobach szkoły –
w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;
3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do
rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4
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USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. – PRAWO OŚWIATOWE

8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,
następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie
przystąpił do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o
których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust.
4;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
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