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Zasady przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi  

oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach 

 

Rozdział I 

Zasady przyjmowania uczniów  

§ 1.1. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi, w tym z Ukrainy, w wieku obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki (7-18 lat) są przyjmowani do Technikum i Branżowej Szkoły I 

stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia oraz obejmowani opieką i nauczaniem na 

warunkach dotyczących obywateli polskich (Informacja jak zapisać dziecko do szkoły – zał. nr 

1, oferta edukacyjna – zał. nr 2, dziennik elektroniczny – Vulcan). 

2. Przyjmowanie do Szkoły 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. 

3. W celu zapisania dziecka do Szkoły należy złożyć wniosek (na stronie szkoły w zakładce 

Rekrutacja) z klauzulą informacyjną ( na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja) do dyrektora 

szkoły. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycach przyjmuje uczniów 

w miarę posiadania wolnych miejsc. 

4. Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę 

za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o sumie lat 

nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język 

polski. 

5. Rodzice/prawny opiekun 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. 

6. 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 ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły 

i możliwych form wspomagania nauki. 

Rozdział II 

Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy 

§ 2.1. 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  6 godzin tygodniowo przez czas 

nieokreślony; 

2) realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania 

dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów; 

3) 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 
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(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; 

4) korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej 

w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona w charakterze pomocy 

nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych; 

5) korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania 

organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 

miesięcy. 

2. Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu 

z organem prowadzącym szkołę. 

3. 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. 

Rozdział III 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

§ 3.1. Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły, a pomocy 

udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący 

w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z rodzicami uczniów/prawnymi opiekunami 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.  

4. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły. Pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną mogą być objęci również rodzice/prawni opiekunowie uczniów. 

Rozdział IV 

Informacja dla uczniów i rodziców/prawnych opiekunów 

§ 4.1. Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół. 

 https://www.gov.pl/web/psse-lask/zasady-przyjmowania-dzieci-z-ukrainy-do-polskich-szkol  

2. Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku polskim. 

https://www.gov.pl/web/psse-lask/zasady-przyjmowania-dzieci-z-ukrainy-do-polskich-szkol
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https://www.gov.pl/web/psse-lask/zasady-przyjmowania-dzieci-z-ukrainy-do-polskich-szkol  

3. Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy – wersja w języku ukraińskim. 

https://www.gov.pl/web/psse-lask/zasady-przyjmowania-dzieci-z-ukrainy-do-polskich-szkol  

https://www.vulcan.edu.pl/aktualnosci/zasady-przyjmowania-dzieci-z-ukrainy-do-polskich-

szkol-503  
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Załącznik nr 1 

Procedura przyjęcia do polskiej szkoły 

Порядок вступу до польської школи 

 

Krok 1 - wybierasz szkołę 

Крок 1 – ви обираєте школу 

 

Masz prawo do: - bezpłatnej nauki - bezpłatnej pomocy psychologiczno-prawnej. 

 Ви маєте право на: - безкоштовне навчання - безкоштовну психологічну і правову 

допомогу. 

 

Masz obowiązek: - posyłać swoje dziecko do szkoły - być w kontakcie ze szkołą. 

Ви зобов'язані: - відправляти дитину до школи - підтримувати зв'язок зі школою. 

 

W rejonie (czyli tam, gdzie mieszkasz): dyrektor powinien przyjąć Twoje dziecko (dyrektor nie 

może żądać dokumentu potwierdzającego np. zameldowanie lub umowy najmu – podstawą do 

ustalenia, że Twoje dziecko mieszka w obwodzie szkoły jest Twoje oświadczenie o miejscu 

zamieszkania). 

 В межах району (тобто там, де ви проживаєте): директор повинен прийняти Вашу 

дитину (директор не може вимагати документу, що підтверджує, наприклад, прописку чи 

договір оренди - підставою для встановлення, що Ваша дитина проживає в районі школи 

є Ваша довідка про місце проживання). 

 

Poza rejonem: dyrektor może przyjąć Twoje dziecko w miarę wolnych miejsc. 

 

Поза районом: директор може прийняти Вашу дитину, якщо є вільні місця. 

 

Krok 2 - komplementujesz dokumenty 

Крок 2 - збираєте документи 

 

Masz świadectwo ze szkoły ukraińskiej: przynosisz oryginał i tłumaczenie 

 

Маєте свідоцтво з української школи: приносите оригінал та переклад 

 

Nie masz świadectwa: dyrektor organizuje rozmowę kwalifikacyjną i ustala, do której klasy 

należy przyjąć Twoje dziecko (dyrektor może poprosić o pisemne oświadczenie, którą klasę 

ukończyło dziecko przed przybyciem do Polski). 

Не маєте свідоцтва: директор організовує співбесіду та визначає, до якого класу має бути 

зарахована Ваша дитина (директор може попросити письмову заяву про те, який клас 

дитина закінчила до приїзду до Польщі). 

 

Krok 3 - decyzja o przyjęciu do szkoły 

Крок 3 - рішення про зарахування до школи 

 

Dyrektor kwalifikuje ucznia do odpowiedniej klasy na podstawie liczby lat nauki w szkole 

ukraińskiej i wieku dziecka (może wziąć pod uwagę także Twoją opinię): wypełniasz 

dokumenty konieczne do przyjęcia do szkoły (np. wniosek o przyjęcie) 
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Директор кваліфікує учня до відповідного класу на основі кількості років навчання 

в українській школі та віку дитини (може також врахувати і Вашу думку): ви заповнюєте 

документи, необхідні для прийняття до школи (наприклад, заяву про зарахування) 

 

Do której klasy powinno zostać przyjęte Twoje dziecko?* Tabela porównawcza polskiego 

i ukraińskiego systemu oświaty * 

 

 

 

* Tabela pozwala ustalić, która klasa w polskim systemie edukacji odpowiada klasie ukraińskiej 

(wystarczy posłużyć się... linijką). Uwaga! W przypadku uczniów ukraińskiej klasy ósmej, 

warto rozważyć przyjęcie do klasy siódmej z uwagi na egzamin ósmoklasisty (uczeń zyskuje 

więcej czasu na nauczenie się języka polskiego i przygotowanie do tego egzaminu). Proszę 

pamiętać, że o przyjęciu do klasy decyduje liczba lat nauki w kraju pochodzenia. Ze względów 

psychologicznych ważne jest, aby dziecko uczyło się w grupie rówieśniczej (dopuszczalne 

różnice wiekowe mogą wynosić +/- jeden rok). Ważne! Nigdy o przyjęciu do danej szkoły/klasy 

nie decyduje znajomość języka polskiego. 

 

UWAGA! Ważne dla uczniów i uczennic z Ukrainy, które korzystają z nauki zdalnej 

organizowanej przez ukraiński system nauczania! Zgodnie z rozporządzeniem polskiego 

Ministerstwa Edukacji i Nauki, dziecko uczące się w szkole ukraińskiej w formie zdalnej, jest 

zwolnione z realizacji obowiązku szkolnego w polskiej szkole, ponieważ realizuje ten 

obowiązek w szkole ukraińskiej. 
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Załącznik nr 2  

 
 
 

 


