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Załącznik nr 1  

do zarządzenie d-w 20/2021-22 

z dnia 28.10.2021r. 
 

 
PROCEDURY PRZYJĘCIA    

osób nie będących obywatelami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 
do Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie Śląskiej . 

 
Zasady dotyczące kształcenia uczniów przybywających z zagranicy są oparte na Rozporządzeniu MEN               

z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia osób nie będących obywatelami polskimi oraz osób 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw (Dz. U. z 2017 r.poz.1655). 

 

 

§1. Uczeń przybywający z innego kraju jest przyjmowany do publicznej szkoły podstawowej w oparciu o zapisy 

&4 ww. rozporządzenia:  

 

1) do publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

ucznia - z urzędu;  

 

2) do publicznej szkoły podstawowej innej niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania ucznia - jeżeli 

szkoła dysponuje wolnymi miejscami.  

 

§2. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie:  

 

1) Świadectwa lub innego dokumentu (zaświadczenia) wydanego przez szkołę w kraju pochodzenia ucznia.  

 

2) Pedagog szkolny, wychowawca klasy wspomagają ucznia i rodziców w adaptacji w polskiej szkole, klasie w 

zakresie wsparcia indywidualnego, jak i wsparcia grupowego.  

 

 

A) W zakresie wsparcia dla uczniów przewidziane są następujące działania:  
 

1. identyfikacji (diagnozy) potrzeb edukacyjnych uczniów dokonuje nauczyciel na podstawie obserwacji dziecka 

w sytuacjach edukacyjnych (relacje interpersonalne, osiągnięcia edukacyjne, problemy adaptacji) i (w razie 

potrzeby) wywiadu z rodzicami;  

 

2. w porozumieniu z pedagogiem szkolnym nauczyciel sporządza kartę indywidualnych potrzeb dziecka 

wskazując na jego problemy (słabe strony) i możliwości (mocne strony);  

 

3. na podstawie karty nauczyciel realizuje indywidualny program pomocy dziecku poprzez zajęcia (działania) 

rozwijające potencjał i zdolności dziecka i korygujące jego braki i deficyty; 

 

Zindywidualizowane działania są wspierane przez działania  

o charakterze grupowym, których celem jest integracja dzieci w zespołach klasowych, ułatwiającą 

adaptację do jak najlepszego funkcjonowania w społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym, a także 

poznanie kultury i tradycji polskiej;  do działań tych należeć mogą:  

 
4.1 warsztaty integracyjne w klasach (na bazie przeprowadzonych warsztatów w roku szkolnym;  

 

4.2 przeprowadzanie godzin wychowawczych o tematyce integracji  
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międzykulturowej, przeciwdziałaniu stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji kulturowej, przeciwdziałanie 

ksenofobii; 

4.3 przekazanie informacji zawartych w ,, PROCEDURZE przyjęcia osób nie będących obywatelami 
polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw do Szkoły Podstawowej nr 13 w Rudzie 
Śląskiej . 

 

4.4 wprowadzenie ucznia do klasy przez wychowawcę klasy;  

 

4.5 oprowadzenie ucznia przez wychowawcę klasy po szkole w celu zapoznania z budynkiem; 

 

4.6 zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia oraz prawami Rodzica przez pedagoga.  

 

 

B) W zakresie wsparcia dla rodzica przewidziane są następujące działania:  
 

1. rozmowy identyfikujące sytuację, problemy i potrzeby rodziny z doświadczeniem migracyjnym, szczególnie z 

uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych;  

 

2. przedstawienie oferty pomocy edukacyjnej ze strony szkoły;  

 

3. stałe i systematyczne konsultacje w przypadkach indywidualnych potrzeb i przy rozwiązywaniu bieżących 

problemów edukacyjnych i wychowawczych; 

  

4. komunikowanie efektów opieki nad dzieckiem z doświadczeniem migracyjnym i jego postępów w procesie 

adaptacji oraz w zakresie szkolnych osiągnięć bieżących;  

 

5. zapoznanie rodziców ze specjalistami :  między innymi psychologiem, pedagogiem i logopedą;  

 

6. zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia;  

 

7. przekazanie rodzicom przez wychowawcę: między innymi z  kalendarza roku szkolnego, szkolnego porządku 

dnia (plan lekcji, godziny lekcji i przerw, sposobów logowania się do dziennika elektronicznego), spis rzeczy 

potrzebnych w szkole, informacje o sposobie kontaktowania się rodziców z wychowawcą, dyrektorem i 

nauczycielami (dni otwarte, zebrania, wywiadówki);  

 

8. przekazanie informacji o pracy stołówki i świetlicy;  

 

9. poinformowanie o kołach zainteresowań dla wszystkich uczniów i dla uczniów cudzoziemców; 

 

10. zapoznanie o obowiązujących podstawach prawnych i zarządzeniach regulujących pracę szkoły.  

 

Zgodnie z polskim prawem oświatowym szkoła przewiduje dla tych uczniów organizację bezpłatnej, 

dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze nie niższym niż dwie godziny tygodniowo. Maksymalna 

liczba godzin dodatkowych z języka polskiego i innych przedmiotów może wynosić 5 godzin tygodniowo. 

Pomoc tego typu świadczona jest przez 12 miesięcy.  
 

1) Uczeń nie ma obowiązku korzystania z tego typu zajęć, ale rezygnacja z zajęć musi być potwierdzona 

pisemnym oświadczeniem rodziców.  

 

2) W celu integracji możliwe jest również organizowanie dni kultury, których celem będzie promowanie                   

i popularyzowanie kultury, historii i tradycji kraju pochodzenia dziecka.  

 

 

Załączniki do procedury: 

1.Podanie Rodzica/ opiekuna o przyjęcie dziecka do szkoły- załącznik 1 

2.Karta danych osobowych – załącznik 2 
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3.Wstępny wywiad z Rodzicami / Opiekunami- załącznik 3 

4.Czynności dyrektora szkoły przy przyjęciu dziecka z zagranicy- załącznik 4 

5. Lista  zadań  przy przyjęciu dziecka do szkoły z zagranicy- załącznik 5. 


