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WSTĘP

Globalizacja, uwarunkowania cywilizacyjne, kulturowe i polityczne 
od lat są przyczyną narastania zjawiska migracji, co sprawia, że niemal 
w każdej szkole uczą się dziś uczniowie przybywający z zagranicy, którzy 
pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw, często też dzieci i młodzież niebędące obywatelami polskimi. 
Odpowiednia organizacja kształcenia tych uczniów bywa czasem poważ-
nym wyzwaniem dla szkoły, wymagającym odpowiedniego przygotowania 
już na etapie planowanego przyjęcia ucznia do placówki, np. w sytuacji 
gdy uczeń nie posługuje się językiem polskim lub odmienność systemu 
edukacyjnego w innym państwie nie koreluje z okresem nauki, czy też 
zakresem treści programowych realizowanych w polskiej szkole. 

Przyjęcie ucznia, który pobierał naukę w systemie oświaty innego pań-
stwa, nakłada na dyrektora placówki oświatowej obowiązek zapewnienia 
indywidualizacji kształcenia, może także implikować konieczność zmian 
organizacyjnych, a także udzielenia uczniowi dodatkowego wsparcia. 

Przepisy związane z kształceniem uczniów przybywających z zagra-
nicy, w tym z pomocą psychologiczno-pedagogiczną czy kształceniem 
specjalnym, w ostatnich latach się zmieniają. Spowodowane jest to do-
precyzowywaniem dotychczasowych regulacji oraz wyjściem naprzeciw 
aktualnym problemom. Proponowane w prawie rozwiązania umożliwia-
ją zapewnienie optymalnych warunków organizacji nauczania i udzie-
lania tym uczniom niezbędnego wsparcia. Szkoła nie powinna jednak 
poprzestać na spełnieniu formalnych uwarunkowań procesu edukacji.  
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Każdorazowo, gdy do szkoły przyjęty zostaje uczeń, który dotąd pobierał 
naukę w innym systemie edukacji, a szczególnie, gdy dotyczy to cudzo-
ziemców, konieczne jest uwzględnienie szerokiego kontekstu uwarun-
kowań – zarówno indywidualnej sytuacji dziecka związanej ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, jego potrzeb emocjonalnych, poznawczych, jak 
i odmiennych norm kulturowych i społecznych, które mogą dodatkowo 
determinować specjalne potrzeby ucznia. Wsparcia mogą wymagać również 
rodzice ucznia, a także nauczyciele, którzy będą pracować z uczniem. Im 
także szkoła powinna zapewnić pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

W tym kontekście szczególnie ważne jest odpowiednie przygotowanie 
szkoły na przyjęcie uczniów przybywających z zagranicy, np. przygoto-
wanie nauczycieli do nauczania języka polskiego jako obcego, a także 
zadbanie o rozwijanie kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej 
wszystkich uczestników społeczności szkolnej (także innych pracowników 
szkoły, uczniów i ich rodziców). Działania te warto podjąć z wyprzedze-
niem – tak, by od pierwszych dni pobytu ucznia w szkole organizacja 
procesu edukacji i wychowania zapewniała optymalne warunki uczenia 
się i rozwijania kompetencji wszystkich uczniów. 

Liczymy, że zawarte w publikacji informacje i wskazówki będą po-
mocne w tym zakresie.
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ROZDZIAŁ 1.  
PRZEPISY DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA 
UCZNIÓW CUDZOZIEMCÓW

1.1. Prawa uczniów cudzoziemców

Podstawowe zasady dotyczące kształcenia cudzoziemców wynikają 
z art. 94a ustawy o systemie oświaty. Przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie art. 94a ust. 6, które obowiązują od 14 września 2016 r., okre-
ślono w rozporządzeniu 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 funkcjo-
nujących w systemach oświaty innych państw. Zgodnie z tymi przepisami 
osoby niebędące obywatelami polskimi:
z	 podlegające obowiązkowi szkolnemu – mogą korzystać z nauki i opie-

ki w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych 
szkołach artystycznych oraz w placówkach na warunkach dotyczących 
obywateli polskich,

z	 podlegające obowiązkowi nauki – mogą korzystać z nauki i opieki 
w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczą-
cych obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły 
ponadgimnazjalnej,

z	 mogą korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, pub-
licznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, 
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