
Informacja o kształceniu w polskim systemie oświaty osób 

przybywających z zagranicy 

 

Trzeci z artykułów w ramach Centrum Informacji dla Cudzoziemców w Policach. 

Chcielibyśmy przedstawić Państwu system funkcjonowania edukacji w Polsce.  

 

W polskim systemie oświaty obowiązuje konieczność nauki do 18 roku życia. Obecnie polski 

system edukacji został podzielony na następujące formy: 

• żłobki publiczne oraz niepubliczne (do takich placówek mogą przybywać dzieci w wieku 

od 20 tygodnia życia do 3 roku życia). Ta forma edukacji jest formą nieobowiązkową; 

• przedszkola (do takich placówek mogą przybywać dzieci w wieku od 3 roku życia do 6 

roku życia). Ta forma edukacji jest formą nieobowiązkową; 

• tzw. “zerówka” (jest to obowiązkowa forma edukacji, która może być realizowana albo 

w placówkach przedszkolnych albo w szkołach podstawowych); 

• szkoła podstawowa (jest obowiązkową formą edukacji dla dzieci w wieku od 6/7 roku 

życia. Szkoła podstawowa składa się z klas 1-8); 

• szkoła ponadpodstawowa (mogą być to następujące formy: 4-letnie liceum, 5-letnie 

technikum lub 3-letnia szkoła branżowa).  

 

Należy podkreślić, że wszystkie dzieci przybywające z zagranicy, które są w wieku 7-18 lat  

(w tym także te, które ubiegają się lub podlegają ochronie międzynarodowej), są uprawnione do 

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

 

Dodatkowo dzieci cudzoziemskie mają prawo do następujących form wsparcia w polskich 

szkołach: 

1. indywidualne lekcje języka polskiego lub zajęcia grupowe w grupach nie większych niż 

15 osobowe (zakładane jest wsparcie w wymiarze minimum 6 godzin lekcyjnych w ciągu 

tygodnia); 

2. oddziały przygotowawcze (w takich zajęciach proces nauczania jest zindywidualizowany 

i dostosowany do indywidualnych potrzeb a także możliwości edukacyjnych 

poszczególnych uczniów. Nauka w takim miejscu trwa rok, ale istnieje możliwość 

wydłużenia takiego okresu nawet do 2 lat. Nauka odbywa się w 25-osobowych grupach,  

a wymiar zajęć to od 20 do 26 godzin w tygodniu. Zróżnicowane to jest ze względu na rok 

nauki oraz typ szkoły. W trakcie tych zajęć uczniowie uczą się języka polskiego 

w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin każdego tygodnia.  

3. zajęcia wyrównawcze (są to zajęcia, których celem jest zniwelowanie różnic 

programowych zachodzących w szkole polskiej a szkole z kraju pochodzenia dziecka. 

Dziecko cudzoziemskie ma prawo do korzystania z takich zajęć w wymiarze 5 godzin 

tygodniowo. Dziecko ma możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych przez 12 

miesięcy); 

4. umożliwienie dziecku korzystania ze wsparcia pomocy nauczyciela w postaci osoby 

komunikującej się w języku kraju pochodzenia ucznia. Nie wymaga się aby pomoc 

nauczyciela miała przygotowanie pedagogiczne; 

5. równy dostęp do pomocy pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno - 

pedagogicznych; 

6. uprawnienia do ubiegania się o stypendia; 

7. prawo do nauki języka ojczystego oraz kultury kraju pochodzenia ucznia, w ramach zajęć 

organizowanych na terenie Polski.     

 



Warunki podejmowania nauki przez osoby przybywające z zagranicy w polskich szkołach są 

określone następującymi przepisami prawa: 

- art. 165 i 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

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 państw (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1283) (https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000128301.pdf) – w odniesieniu do przedszkoli 

oraz szkół działających według nowego ustroju szkolnego 

oraz 

- art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 września 2016 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 2016 r. poz. 1453) (https://dziennikustaw.gov.pl/D2016000145301.pdf ) wraz 

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1634), 

(https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000163401.df) (Dz. U. z 2019 r. poz. 666) 

(https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000066601.pdf) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach. 

 
WAŻNE!  
  

Ułatwienia dla cudzoziemców (art. 44zzr ust. 7 ustawy o systemie oświaty) 

Uczeń/absolwent, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie 

czytanego tekstu, może przystąpić do: 

• egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego – 

w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej; 

• egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu z języka obcego nowożytnego – 

w warunkach dostosowanych do jego potrzeb oraz możliwości psychofizycznych, na 

podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. 

 

Zgłoszenie dziecka do przedszkola: 

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem rekrutacji do przedszkoli odbywa się nabór. Zwyczajowo 

jest to wiosna każdego roku. Jeżeli rodzic chce zgłosić dziecko do przedszkola po oficjalnym 

zakończeniu terminu rekrutacji musi osobiście skontaktować się z dyrekcją poszczególnych 

placówek i ustalić ilość wolnych miejsc w konkretnej grupie wiekowej.  

 

Zgłoszenie dziecka do szkoły:  

1. szkoła podstawowa - bardzo ważną kwestią przy zgłaszaniu dziecka do szkoły jest 

rejonizacja. W związku z tym pierwszeństwo mają dzieci zamieszkujące w obwodzie danej 

szkoły podstawowej. Uczniowie z danego obwodu przyjmowani się automatycznie na 

podstawie zgłoszenia oraz załączonego oświadczenia o miejscu zamieszkania. Jeśli rodzic 

chce zapisać dziecko do innej szkoły podstawowej to wówczas zmuszony jest wziąć udział 

w rekrutacji (bardzo często prowadzona jest ona elektronicznie). Jednak należy pamiętać, 

że decyzję o przyjęciu dziecka spoza obwodu podejmuje dyrektor.  

2. szkoła ponadpodstawowa - decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły ponadpodstawowej 

podejmuje dyrektor placówki. Decyzja jest podejmowana na podstawie przedłożonego 

świadectwa szkolnego, zaświadczeń bądź innej dokumentacji wydanej przez szkołę 

w kraju pochodzenia dziecka. Przedstawiane dokumenty muszą być tłumaczone na język 

polski.  

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000128301.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2016000145301.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000163401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000066601.pdf


 

 

Przydatne materiały dotyczące wspierania uczniów przybywających z zagranicy są dostępne na 

stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (http://powroty.otwartaszkola.pl/). 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego 

programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610306 

 

Uznanie wykształcenia uzyskanego za granicą 

https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica  

 

http://powroty.otwartaszkola.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610306
https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica

