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Szanowny Panie Przewodniczący, 
 
 w odpowiedzi na Pana e-mail z 5 lutego br. w sprawie możliwości 
nauczania języka mniejszości narodowej przez dzieci imigranckie 
nieposiadające obywatelstwa polskiego, uprzejmie informuję, co następuje. 
 
 Nauczanie dzieci cudzoziemskich regulują przepisy art. 165 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (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 oraz osób 
będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 
funkcjonujących  
w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1283). 
 
 Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi 
szkolnemu albo obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w publicznych 
szkołach w Polsce na warunkach obywateli polskich. Na warunkach 
dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, 
publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach policealnych, 
publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych 
kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w 
formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają osoby wymienione w 
art. 165 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe. 
 

Dla osób przybywających z zagranicy, podlegających obowiązkowi 
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają 
go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący 
szkołę organizuje dodatkową, nieodpłatną naukę języka polskiego oraz, przez 
okres nie dłuży niż 12 miesięcy, zajęcia wyrównawcze w zakresie przedmiotów 
nauczania. W przypadku dodatkowych zajęć z języka polskiego dla uczniów 
cudzoziemskich nie określono maksymalnego czasu prowadzenia tych zajęć.  
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Wspomaganie nauczania ww. uczniów może być prowadzone także 

w formie oddziału przygotowawczego, przez który należy rozumieć oddział 
szkolny dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi 
nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 
innych państw, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 
niewystarczającym do korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia 
w komunikacji oraz trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub 
ze zmianą środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu 
i organizacji kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych. Nauka 
w oddziale przygotowawczym trwa do końca roku szkolnego, w którym uczeń 
został zakwalifikowany do oddziału, z możliwością przedłużenia o kolejny rok 
szkolny. 

 
Organy prowadzące szkoły, w których organizowane są dodatkowe 

zajęcia z języka polskiego dla uczniów przybyłych z zagranicy, otrzymują 
dodatkowe środki na zasadach określonych w wydawanym corocznie 
rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej. W rozporządzeniu określone są 
dodatkowe wagi na uczniów przybyłych z zagranicy i korzystających z 
dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz kształcących się w oddziałach 
przygotowawczych. Środki naliczane są na podstawie danych wprowadzanych 
przez szkoły do Systemu Informacji Oświatowej. 

 
Ponadto, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi, podlegających 

obowiązkowi szkolnemu placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich 
pochodzenia działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo 
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować 
w szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do udziału w tym 
kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 uczniów. Łączny wymiar godzin 
nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin 
lekcyjnych tygodniowo. Dyrektor szkoły ustala w porozumieniu z placówką 
dyplomatyczną lub konsularną lub stowarzyszeniem, o których mowa w ust. 1, 
dni tygodnia i godziny, w których może odbywać się w szkole nauka języka 
i kultury kraju pochodzenia. 

 
Jednocześnie uprzejmie Pana informuję, że zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o 
języku regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 823) przez mniejszość narodową 
należy rozumieć grupę obywateli polskich, która spełnia łącznie następujące 
warunki: 

 jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

 w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą 
lub tradycją; 

 dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji; 
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 ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest 
ukierunkowana na jej wyrażanie i ochronę; 

 jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej od co najmniej 100 lat; 

 utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. 
 
Z tego powodu cudzoziemcy nie mogą korzystać z oferty edukacyjnej 
skierowanej do mniejszości narodowych. 
 
  

Z poważaniem, 
 
 

 

 
 
 

Monika Poboży 

Dyrektor 

/ – podpisany cyfrowo/ 


