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Podstawa prawna:  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.) ‒ art. 98, art. 165 ust. 11-15. 

• Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) – art. 55. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 ze zm.) - § 16. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 marca 2022 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. z 2022 r. poz. 573). 

 

Rozdział IV 

ORGANIZACJA SZKOŁY 

§ 16A 

Oddział przygotowawczy. 

1. W szkole, w zależności od potrzeb, oraz za zgodą organu prowadzącego, mogą być 

organizowane oddziały przygotowawcze dla uczniów niebędących obywatelami 

polskimi. 

2. Oddziały, o których mowa w ust.1 mogą być także organizowane dla osób będących 

obywatelami polskimi, powracającymi z zagranicy, podległych obowiązkowi szkolnemu 

lub obowiązkowi nauki. 

3. W przypadku przyjęcia w trakcie roku szkolnego znacznej liczby uczniów, oddział 

przygotowawczy może zostać zorganizowany także w trakcie roku szkolnego. 

4. Celem organizacji oddziałów przygotowawczych jest osiągnięcie przez uczniów do nich 

uczęszczających, kompetencji językowych w zakresie języka polskiego, jako drugiego, 

na poziomie zbliżonym do A1 lub A2, według skali biegłości językowej ESOKJ, 

umożliwiających im kontynuowanie regularnej nauki w polskiej szkole oraz 

przygotowanie uczniów do funkcjonowania w polskiej rzeczywistości kulturowej. 

5. Uczniowie uczęszczający do oddziałów przygotowawczych wspierani są także                          

w rozwoju intelektualnym i emocjonalno-społecznym, zgodnie z możliwościami szkoły. 

6. W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację nauczania w klasach 

łączonych. 

7. Do oddziału przygotowawczego kwalifikuje powołany przez dyrektora szkoły zespół 

kwalifikacyjny, w skład którego wchodzi dwóch nauczycieli, pedagog szkolny lub 

psycholog. 

8.  Zespołowi, o którym mowa w ust. 7 przewodniczy wicedyrektor, o ile jest on członkiem 

zespołu kwalifikacyjnego lub wskazany przez dyrektora nauczyciel. 



9. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został 

zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym, że okres ten w zależności od 

postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo 

przedłużony, nie dłużej jednak, niż o jeden rok szkolny. 

10. Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale 

przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna, na wniosek uczących ucznia 

nauczycieli, pedagoga szkolnego. 

11. Nauczanie w oddziale przygotowawczym prowadzone jest według realizowanych                     

w szkole programów nauczania, z dostosowaniem pod względem zakresu treści 

nauczania, metod, form ich realizacji, do indywidualnych potrzeb rozwojowych                           

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. 

12. Nauczanie w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć 

edukacyjnych, którzy mogą być wspierani przez osobę władającą językiem kraju 

pochodzenia ucznia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora 

szkoły. 

13. W oddziale przygotowawczym, w ramach tygodniowego wymiaru godzin, prowadzi się 

przede wszystkim naukę języka polskiego, według programu nauczania, opracowanego 

na podstawie ramowego programu kursów języka polskiego dla cudzoziemców, 

określonego w odrębnych przepisach. 

14. Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na 

warunkach określonych dla uczniów polskich. Szczegółowe zasady organizacji                             

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa statut w części dotyczącej 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

15.  Zasady zapewniania uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu określa 

statut szkoły w części dotyczącej zakres zadań nauczycieli, w tym zadań związanych                                    

z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 

16. Ilość uczniów w oddziale przygotowawczym oraz tygodniową liczbę godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla oddziałów na poszczególnych poziomach, 

określają odrębne przepisy.     


