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PROCEDURA DOTYCZĄCA PODEJMOWANIA NAUKI  

PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2  

IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE 
 

 

Dokument uwzględnia warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców 

w polskich szkołach określone przepisami art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 

niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020, poz. 1283). 
 

ZADANIA ORGANÓW DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE: 

 

1. OPIEKUN PRAWNY DZIECKA CUDZOZIEMSKIEGO: 

 

 dostarcza do szkoły przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo 

ukończenia odpowiedniej klasy w szkole w kraju, z którego pochodzi, wyjątek 

stanowią rodzice zapisujący dziecko do klasy I, 

 wypełnia wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 

Heweliusza w Żukowie, 

 zapoznaje się z zasadami kształcenia na terenie Polski – otrzymuje od Dyrektora 

Szkoły pakiet powitalny, 

 pozostaje w stałym kontakcie z wychowawcą zgodnie z wybranym przez siebie 

sposobem przesyłania informacji. 

 

2. DYREKTOR SZKOŁY: 

 

 przeprowadza wywiad wstępny i dokumentuje przebieg rozmowy, wypełniając 

kwestionariusz, 

 określa wraz z opiekunem prawnym przydział do odpowiedniej klasy, biorąc 

pod uwagę wiek oraz możliwości dziecka, 

 występuje do organu prowadzącego o przydział godzin na naukę języka 

polskiego jako obcego oraz zajęcia wyrównawcze – zgodnie z potrzebami 

ucznia, 

 przekazuje opiekunowi prawnemu dziecka pakiet powitalny. 

 

3. CZŁONKOWIE ZESPOŁU WSPOMAGANIA NAUKI OSÓB NIEBĘDĄCYCH 

OBYWATELAMI POLSKIMI:    

 

 koordynator pomaga w ustaleniu możliwości komunikacyjnych dziecka 

i podjęciu decyzji o przydziale do odpowiedniej grupy osób uczących się języka 

polskiego jako obcego, 

 członkowie na podstawie zebranych informacji ustalają formy pomocy dziecku,  

 wspierają rodziców w kontaktach z placówką,  

 informują o możliwościach pomocy ucznia, jego opiekunów i wychowawcę. 

 

4. WYCHOWAWCA: 
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 przeprowadza z klasą zajęcia dotyczące tolerancji – szczególnie w stosunku    do 

osób niebędących obywatelami Polski, również warsztaty kształtujące poczucie 

empatii, odpowiedzialności, rozumienia sytuacji drugiego człowieka, 

integrujące zespół klasowy; 

 szkoli rodzica i ucznia z korzystania z platformy Librus oraz innych platform, 

które będą potrzebne w dalszej edukacji; 

 konsultuje z nauczycielem języka polskiego jako obcego postępy w nauce tegoż 

języka; 

 określa potrzeby edukacyjne ucznia z doświadczeniem migracji i konsultuje je 

z pozostałymi nauczycielami uczącymi dziecko; 

 ustala dla ucznia optymalne miejsce, które powinien zajmować w sali w czasie 

zajęć. 

 

5. NAUCZYCIELE: 

 

 dostosowują sposoby przekazywania i sprawdzania wiedzy do możliwości 

poznawczych i językowych ucznia z doświadczeniem migracji; 

 w razie wątpliwości w ocenie sprawdzianu, pracy konsultują, weryfikują 

konkretne odpowiedzi z uczniem; 

 dopuszcza się stosowanie w czasie zajęć słownika lub aplikacji służącej do 

tłumaczenia treści lekcji; 

 oceniając pracę ucznia, biorą pod uwagę jego zaangażowanie i chęci; 

 nie narzucają wypowiadania się głośnego na forum klasy; 

 przygotowują słowniczek kilku podstawowych pojęć i przekazują je na 

początku lekcji – zapisują je na tablicy; 

 sprawdzają, czy uczeń zanotował zadanie domowe; 

 nauczyciele języka polskiego oceniają prace pisemne ucznia cudzoziemskiego 

zgodnie z wytycznymi CKE, a więc błędy językowe, ortograficzne 

i interpunkcyjne klasyfikują podobnie jak ucznia ze stwierdzoną dysleksją 

rozwojową.  

 

6. PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY: 

 

 przeprowadza przesiewowe, indywidualne spotkania z uczniami, którzy 

w aktualnym roku szkolnym przeprowadzili się do Polski, by ocenić ich poziom 

funkcjonowania w grupie i określić ewentualne formy pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


