MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Warszawa, 25 lutego 2022 r.
DWM-WOPG.473.41.2022.MT/2

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,
w związku z przewidywanym napływem uchodźców z Ukrainy oraz znaczną
liczbą dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przesyłamy Państwu informację
dotyczącą przyjmowania i nauki dzieci ukraińskich w publicznych szkołach
w Polsce.
Zasady przyjmowania do szkół w Polsce cudzoziemców określają przepisy
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1283).
I.

Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce
Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
(7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką
i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.
Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie
klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy
ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.
W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły.
Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe
z zagranicy, przyjmuje je z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły
ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.
Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne
miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły
(np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły
posiadającej wolne miejsca.
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Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych
przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie
lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza
przysięgłego na język polski.
Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej
klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na
wiek dziecka.
Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na
poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski
(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze
względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej) nie mają znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły
i możliwych form wspomagania nauki.
II.

Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy
Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu
umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:
1) uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być
prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum
2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
2) realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces
nauczania dostosowany jest do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych
uczniów
− nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia
realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od
20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W
ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści
z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb
i możliwości;
3) korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia
zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona
w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji
pedagogicznych;
4) korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów
nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak
niż przez okres 12 miesięcy.
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Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo
stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować
w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu
prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła
udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.
III.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologicznopedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i
edukacyjnych
oraz
rozpoznawaniu
indywidualnych
możliwości
psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły,
a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz
specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy
zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami
uzgadnia dyrektor szkoły. Pomocą psychologiczno-pedagogiczną można objąć
również rodziców uczniów.
IV.

Finansowanie dodatkowych zajęć dla osób przybywających za granicą
Ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz
organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów
prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej
zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie
Informacji Oświatowej.
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V.

Wsparcie szkół w prowadzeniu zajęć dla osób przybyłych z zagranicy
1) Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia
nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka
polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym
(https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/)
2) Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/) oraz
Ośrodka
Rozwoju
Polskiej
Edukacji
za
Granicą
(https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/) opublikowane są
nieodpłatne materiały edukacyjne na pracy z uczniem przybywającym
z zagranicy. Ponadto planowane jest przygotowanie kolejnych materiałów
w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Z poważaniem,

Monika Poboży
Dyrektor
/ – podpisany cyfrowo/
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