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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół,
zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego,
dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia
Na podstawie art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących
obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli,
szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek;
2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych
szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach oraz
sposób wnoszenia opłat;
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka
i kultury kraju pochodzenia, o których mowa
w art. 94a ust. 4 i 4b—5 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty;
4) wysokość stypendium dla osób niebędących obywatelami polskimi, które korzystają z nauki jako
stypendyści otrzymujący stypendium przyznane
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz przypadki, w których stypendium
może być obniżone lub zawieszone.
§ 2. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi,
zwane dalej „cudzoziemcami”, są przyjmowane:
1) do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół
podstawowych i do szkół artystycznych na warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich;
2) do klas II—VI publicznych szkół podstawowych
oraz do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek na podstawie:
1)

Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji
rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania
Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,
Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145,
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250
i Nr 54, poz. 320.

a) świadectwa lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji, uznanego, zgodnie z odrębnymi przepisami, za równorzędne polskiemu
świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły
publicznej lub świadectwu dojrzałości, lub
b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez cudzoziemca
do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub
etap edukacji, który cudzoziemiec ukończył
w szkole za granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej cudzoziemca.
2. Jeżeli na podstawie dokumentów, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, nie jest możliwe ustalenie
sumy lat nauki szkolnej cudzoziemca, rodzic lub opiekun cudzoziemca albo pełnoletni cudzoziemiec składają pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki
szkolnej cudzoziemca.
3. Dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia
nauczycieli i placówki przyjmuje, z zastrzeżeniem
ust. 6, oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej
klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
4. Jeżeli cudzoziemiec nie może przedłożyć dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a lub b, zostaje przyjęty i zakwalifikowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na podstawie rozmowy
kwalifikacyjnej. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor publicznej szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki z udziałem, w razie potrzeby,
nauczyciela lub nauczycieli.
5. W przypadku cudzoziemca, który nie zna języka
polskiego, rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza się
w języku obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.
W razie potrzeby należy zapewnić udział w rozmowie
kwalifikacyjnej osoby władającej językiem obcym, którym posługuje się cudzoziemiec.
6. Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, przyjmowanie do publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
zakładów kształcenia nauczycieli i placówek odbywa
się na podstawie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej
lub postępowania rekrutacyjnego, dyrektor publicznej
szkoły ponadgimnazjalnej, zakładu kształcenia nauczycieli i placówki przyjmuje cudzoziemca na podstawie
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, egzaminu
wstępnego, rozmowy kwalifikacyjnej lub postępowania rekrutacyjnego. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
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7. Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, do podjęcia nauki w danym typie publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub placówce jest wymagane przedstawienie zaświadczenia
lekarskiego, warunek ten stosuje się do przyjmowania
cudzoziemców do tego typu szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki.

§ 5. 1. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich,
podlegających obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają
go na poziomie niewystarczającym do korzystania
z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje w szkole
dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego.

§ 3. 1. Cudzoziemcy podejmujący naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach
kształcenia nauczycieli i placówkach, na warunkach
odpłatności, wnoszą opłatę za każdy rok nauki w wysokości stanowiącej:

2. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego
są prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

1) w publicznej szkole policealnej, szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, zakładzie kształcenia nauczycieli i placówce — równowartość 1 500 euro;

3. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala,
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

2) w publicznej szkole artystycznej:
a) w szkole muzycznej i plastycznej — równowartość 3 000 euro,
b) w szkole baletowej, szkole sztuki cyrkowej, szkole policealnej oraz szkole pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury — równowartość
4 500 euro.
2. Za pierwszy rok nauki opłaty, o których mowa
w ust. 1, podwyższa się o równowartość 200 euro.
3. Za okres nauki trwającej krócej niż rok szkolny
opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do faktycznego czasu trwania nauki.
4. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca organ prowadzący publiczną szkołę, zakład
kształcenia nauczycieli lub placówkę, na wniosek rodzica lub opiekuna cudzoziemca albo pełnoletniego
cudzoziemca, może całkowicie lub częściowo zwolnić
cudzoziemca z opłaty, o której mowa w ust. 1.
§ 4. 1. Opłaty za naukę, o których mowa w § 3
ust. 1, są wnoszone za cały rok szkolny lub okres nauki
trwającej krócej niż rok szkolny, w terminie do dnia
rozpoczęcia nauki.
2. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący publiczną szkołę, zakład kształcenia nauczycieli
lub placówkę może przedłużyć termin wniesienia
opłaty za naukę lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach za poszczególne okresy nauki.
3. Opłaty za naukę są wnoszone na rachunek bieżący — subkonto dochodów organu prowadzącego
publiczną szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub
placówkę, w przeliczeniu na złote polskie według kursu średniego euro w Narodowym Banku Polskim
w dniu wpłaty.
4. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi za rok
szkolny lub okres nauki krótszy niż rok szkolny, w którym cudzoziemiec został skreślony z listy uczniów lub
słuchaczy albo zrezygnował z nauki, chyba że rezygnacja nastąpiła z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub z innych przyczyn
losowych.

§ 6. 1. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich,
o których mowa w § 5 ust. 1, w odniesieniu do których
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego
przedmiotu nauczania stwierdzi konieczność uzupełnienia różnic programowych z tego przedmiotu, organ
prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.
2. Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z danego
przedmiotu nauczania są prowadzone indywidualnie
lub w grupach, w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze jednej godziny
lekcyjnej tygodniowo.
3. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.
§ 7. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 2, nie może być wyższy niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo w odniesieniu
do jednego ucznia.
§ 8. 1. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub
konsularna albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe
danej narodowości mogą organizować naukę języka
i kultury kraju pochodzenia dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, jeżeli do udziału
w tym kształceniu zostanie zgłoszonych w:
1) szkole podstawowej i gimnazjum — co najmniej
7 cudzoziemców;
2) szkole artystycznej — co najmniej 14 cudzoziemców.
2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców nie może być wyższy
niż 5 godzin lekcyjnych tygodniowo.
3. Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny,
w których może odbywać się w szkole nauka języka
i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców.
§ 9. Stypendium ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania może być przyznane cudzoziemcowi miesięcznie w wysokości równej wysokości
stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Dziennik Ustaw Nr 57

— 5055 —

§ 10. 1. Stypendium, o którym mowa w § 9, może
być obniżone w przypadku, gdy cudzoziemiec osiąga
niezadowalające wyniki w nauce lub otrzymał poprawną lub nieodpowiednią roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
2. Stypendium, o którym mowa w § 9, może być
zawieszone, jeżeli cudzoziemiec:
1) podał nieprawdziwe informacje, na których podstawie zostało mu przyznane stypendium;
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§ 12. Prowadzoną w dniu wejścia w życie rozporządzenia dodatkową naukę języka polskiego oraz naukę języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców
prowadzi się w sposób określony w dotychczasowych
przepisach do zakończenia roku szkolnego 2009/2010.
§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
7 dni od dnia ogłoszenia.3)
Minister Edukacji Narodowej: K. Hall

2) nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub na semestr programowo wyższy;
3) przebywa dłużej niż miesiąc poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w okresie innym niż ferie letnie.
§ 11. Cudzoziemcy pobierający naukę w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, na warunkach odpłatności, ponoszą opłaty
za naukę w wysokości określonej na podstawie dotychczasowych przepisów do zakończenia roku szkolnego 2009/2010.

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października
2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. Nr 131,
poz. 1458), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia
19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56,
poz. 458 i Nr 219, poz. 1705).

