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Procedura przyjęcia do szkoły uczniów powracających 
z zagranicy obowiązująca w Szkole Podstawowej nr 7 

z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie 

Podstawa prawna:  

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, art. 165 (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  

• 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. 2017 r. poz. 1655) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 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 (Dz.U. 2019 r. poz. 685) 

Procedura obowiązuje w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaworznie. 

1. W celu kontynuowania nauki po powrocie z zagranicy rodzic (opiekun prawny) dziecka ma obowiązek 

skierować do Dyrektora właściwej publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka 

wniosek o przyjęcie do szkoły. 

2. Jeśli dziecko mieszka poza obwodem wybranej szkoły, rodzic (opiekun prawny) dziecka składa 

odpowiednie podanie o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu. Szkoła może przyjąć ucznia, o ile 

dysponuje odpowiednią ilością wolnych miejsc.  

3. Rodzic (opiekun prawny} dziecka powinien przedstawić dokumenty potwierdzające spełnianie przez 

dziecko za granicą obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Pod pojęciem dokumentów należy 

rozumieć co najmniej jeden z poniższych:  

a) świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły lub kolejnego etapu 

edukacji za granicą,  

b) 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, oraz dokument potwierdzający sumę lat nauki 

szkolnej ucznia,  

c) 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. 

4. Kontynuowanie nauki może rozpocząć się z początkiem roku szkolnego lub w trakcie jego trwania.  

5. Przy kwalifikowaniu ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy Dyrektor szkoły może 

wziąć pod uwagę wiek ucznia lub opinię rodzica (opiekuna prawnego) ucznia. 

6. Pierwsze spotkanie rodzica  (opiekuna prawnego) z Dyrektorem ma charakter rozmowy, której celem jest 

wstępne ustalenie poziomu umiejętności i wiadomości dziecka. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany 

jest do przekazania wszelkich informacji o stanie zdrowia lub istniejących zaburzeniach rozwojowych, 

które mogą mieć wpływ na przebieg kształcenia dziecka. 
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7. Rodzic (opiekun prawny) może przedstawić podczas rozmowy z Dyrektorem wszelkie opinie, orzeczenia 

lub dodatkowe dokumenty świadczące o uzdolnieniach i osiągnięciach dziecka w nauce.  

8. Spotkanie z rodzicem (opiekunem prawnym) może odbywać się w obecności nauczycieli, którzy pomogą 

w ustaleniu poziomu edukacyjnego ucznia.  

9. Po wstępnej rozmowie (rozmowach) Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) 

i na podstawie zebranych informacji włącza dziecko do ustalonej klasy, jednocześnie wyznaczając okres 

czasu potrzebny do wyrównania istniejących braków. 

10. zakres materiału i stopień opanowania wiadomości na poziomie podstawowym określone są w piśmie 

skierowanym do rodziców (prawnych opiekunów). 

11. Po upływie ustalonego czasu uczeń przystępuje do sprawdzianu pozwalającego określić stopień 

zrównania poziomu kształcenia. Termin sprawdzianu wyznacza Dyrektor, informując o tym rodzica 

(opiekuna prawnego). 

12. Sprawdzian opanowanych wiadomości i umiejętności przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora 

szkoły. 

13. Z przebiegu sprawdzianu sporządza się protokół, który jest włączony do dokumentacji przebiegu 

nauczania.  

14. Uczeń, który rozpoczyna naukę w klasie pierwszej, poddany jest jedynie testowi dojrzałości szkolnej. 

15. Uczniowie polscy powracający z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego na poziomie wystarczającym 

do korzystania z nauki) mogą korzystać z następujących form wsparcia w nauce oraz adaptacji w nowym 

środowisku szkolnym:  

a. bezpłatna nauka języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego 

(zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze co najmniej 2 godzin 

tygodniowo przez okres 12 miesięcy); 

b. bezpłatne zajęcia z innych przedmiotów w celu uzupełnienia różnic programowych (zajęcia 

organizuje się, jeśli nauczyciel danego przedmiotu stwierdzi potrzebę uzupełnienia różnic 

wynikających z programu realizowanego przez ucznia za granicą w stosunku do programu 

realizowanego w szkole w Polsce, mają one wymiar jednej godziny tygodniowo przez okres 

maksymalnie 12 miesięcy).  

c. ułatwienia w zakresie egzaminu ósmoklasisty (jeśli uczeń w roku szkolnym, w którym przystępuje 

do egzaminu, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu m.in. na 

trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, może do niego 

przystąpić w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, na podstawie pozytywnej 

opinii rady pedagogicznej).  

 


