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Załącznik do zarządzenia Dyrektora szkoły z dn. 01.09.2022 r. nr 8/2022 

 
 

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZYGOTOWAWCZEGO  
DLA CUDZOZIEMCÓW  

w SP nr 247 
 
 
Podstawa prawna: 

 § 17 ust. 1 rozporządzenie 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),  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 10 marca 2022 r. zmieniającego 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). 

Wstęp 

Wszystkie dzieci przebywające na terenie Polski mają zagwarantowane konstytucyjnie prawo do 

edukacji. Edukacja szkolna jest również obowiązkiem – do momentu ukończenia ośmioletniej szkoły 

podstawowej lub 18 roku życia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich dzieci, także tych cudzoziemskich 

(migrantów, uchodźców, rezydentów).  

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi 

https://www.portaloswiatowy.pl/pomoc-psychologicznopedagogiczna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-

narodowej-z-dnia-9-wrzesnia-2016-r.-w-sprawie-ksztalcenia-osob-niebedacych-obywatelami-polskimi-oraz-

osob-bedacych-obywatelami-polskimi-ktore-pobieraly-nauke-w-szkolach-funkcjonujacych-w-systemach-

oswiaty-innych-panstw-dz.u.-z-2016-r.-poz.-1453-13263.html , które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw dla uczniów przybywających z zagranicy, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają 

go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący może zorganizować oddział 

przygotowawczy w szkole, do której uczniowie ci uczęszczają.  

W uzgodnieniu z organem prowadzącym w oddziałach 1-3 i 4-6 wprowadzono rozwiązania prawne 

dotyczące włączania cudzoziemców w proces edukacyjny naszej szkoły. Wtedy bowiem proces edukacyjny 

będzie adekwatny do potrzeb uczniów, których dotyczy  

 

  I.  Organizacja zajęć.  
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1)  Procedura przyjęcia ucznia cudzoziemskiego do oddziału przygotowawczego.  

Do oddziału przygotowawczego uczniowie cudzoziemscy przyjmowani są na podstawie rekrutacji 

przeprowadzonej przez zespół kwalifikujący uczniów do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch 

nauczycieli oraz pedagog lub psycholog.  

2)  Okres trwania nauki  

Nauka ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych w 

roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do tego oddziału. Jeżeli uczeń rozpoczął naukę na 

początku roku szkolnego – nauka trwa co do zasady jeden rok. W zależności od postępów w nauce i potrzeb 

edukacyjnych ucznia okres nauki w oddziale przygotowawczym może zostać skrócony (np. w sytuacji 

przyjęcia ucznia w ciągu roku szkolnego), albo przedłużony – nie więcej niż o jeden rok szkolny.  

Decyzję o skróceniu albo przedłużeniu nauki w oddziale przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na 

wniosek nauczycieli uczących ucznia, pedagoga lub psychologa po uwzględnieniu wyników  kompetencji 

językowych oraz stopnia realizacji podstawy programowej dla danego etapu edukacji.  

Przedłużenie nauki w oddziale przygotowawczym może zwłaszcza wynikać z faktu, że okres ten był 

niewystarczający dla opanowania przez ucznia języka polskiego na poziomie umożliwiającym efektywne 

korzystanie z nauczania.  

3)  Liczebność uczniów w oddziale przygotowawczym.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 10 marca 2022 w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w 

szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, ustalono, że na każdym poziomie 

edukacyjnym liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie będzie przekraczać 25 uczniów, co oznacza, 

że może ich być mniej.  

  

 II.  Wymiar godzinowy.  

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN z 23 sierpnia 2017 r.  zakłada się minimalny następujący wymiar godzin:  

 szkoła podstawowa klasy I-III - 20 godzin tygodniowo  

 szkoła podstawowa klasy IV-VI - 23 godziny tygodniowo  

 szkoła podstawowa klasy VII-VIII - 25 godzin tygodniowo  

 

  III.        Cele organizacji oddziału przygotowawczego. 

1) Przygotowanie uczniów cudzoziemskich do kontynuowania regularnej nauki w polskiej szkole.  

2) Osiągnięcie przez uczniów językowej kompetencji komunikacyjnej poprzez równomiernie rozwijanie 

wszystkich czterech kompetencji językowych receptywnych i produktywnych w zakresie języka polskiego 

jako drugiego na poziomie zbliżonym do A2 według skali biegłości językowej ESOKJ.  

3) Przygotowanie uczniów cudzoziemców do funkcjonowania w polskiej rzeczywistości kulturowej.  
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4) Zapoznanie uczniów z polskimi tradycjami i obyczajami, 

5) Wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów,   

6) Rozwijanie u uczniów autonomii w uczeniu się języka polskiego oraz samodzielności w zdobywaniu 

informacji na temat Polski i Polaków,  

7) Podtrzymywanie i rozwijanie motywacji do nauki języka polskiego poprzez uświadamianie uczniom 

korzyści, jakie przynosi dobra znajomość języka.   

 

IV. Treści programowe nauczania języka polskiego jako obcego.  

Treści programowe nauczania języka polskiego jako obcego opierają się na propozycji M. Szymańskiej i M. 

Pamuły-Behrens – „Program nauczania języka polskiego jako drugiego w szkole podstawowej” (Załącznik 

1). 

V. Treści programowe nauczania przedmiotowego oraz języka polskiego jako edukacyjnego.  

Treści nauczania są realizacją założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego dla poszczególnych 

etapów edukacyjnych.  

Zakres wprowadzanych treści uzależniony jest od etapu i poziomu edukacyjnego uczniów.  

VI. Ewaluacja  

Nie ma odrębnych przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania dla uczniów 

uczęszczających do oddziału przygotowawczego. Oznacza to, że w oddziale dla uczniów z zagranicy, każdy 

podlega klasyfikacji na zasadach określonych dla dzieci polskich. 

Celem ewaluacji jest ustalenie i sprawdzenie poziomu umiejętności i kompetencji językowych przed 

rozpoczęciem zajęć (test na wejście), w trakcie trwania zajęć (ocenianie bieżące) i po ich zakończeniu.  

Sprawdzenie wiedzy językowej ucznia dołączającego do oddziału ma na celu indywidualizację nauczania 

języka polskiego jako drugiego oraz treści przedmiotowych w trakcie pobytu ucznia w oddziale. 

Ewaluacja w trakcie trwania zajęć to oceny bieżące wstawiane do dziennika elektronicznego. Oceny te mają 

służyć jako źródło informacji o postępach ucznia dla niego samego, rodziców oraz nauczycieli. Ocenianie 

bieżące odbywa się zgodnie z ustalonymi na początku roku Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. Ocena 

może być wyrażona cyfrą lub – w ramach oceniania kształtującego – być informacją zwrotną o postępach 

ucznia. Oceny bieżące służą też do wystawiania ewentualnych ocen semestralnych i rocznych. 

Ewaluacja po zakończeniu zajęć służy ocenie, czy uczeń jest gotowy do dołączenia do polskiej klasy 

ogólnodostępnej. Nauczyciele pracujący w oddziale, na podstawie ocen bieżących, obserwacji ucznia oraz 

jego wyników ze sprawdzianu kompetencji językowych decydują o gotowości ucznia do podjęcia nauki w 

klasie ogólnodostępnej. 

 

 

 


