
 

1 

 

 

ZASADY PRZYJMOWANIA  

OSÓB NIEBĘDĄCYCH OBYWATELAMI POLSKIMI ORAZ OBYWATELI 

POLSKICH, KTÓRZY POBIERALI NAUKĘ W SZKOŁACH FUNKCJONUJĄCYCH 

W SYSTEMACH OŚWIATY INNYCH PAŃSTW 

DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH DLA MŁODZIEŻY PROWADZONYCH 

PRZEZ MIASTO BIAŁYSTOK NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

 

 

1. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do publicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej dysponującej wolnymi miejscami na podstawie dokumentów: 

 

a) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły 

za granicą lub ukończenie kolejnego etapu edukacji, lub 

b) świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, 

potwierdzającego uczęszczanie ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły za 

granicą i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ten uczeń ukończył w szkole za 

granicą, oraz dokumentu potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej tego ucznia lub 

pisemne oświadczenie dotyczące sumy lat nauki szkolnej tego ucznia, złożone przez 

jego rodzica, jeżeli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest możliwe na podstawie 

świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu; 

2. Kandydat zainteresowany nauką w publicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej 

kształcenie zawodowe musi posiadać zaświadczenie lekarskie zawierającego orzeczenie  

o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. 

3. Uczeń ubiegający się o przyjęcie do oddziału międzynarodowego jest przyjmowany na 

podstawie zasad, o których mowa w pkt. 1 oraz w uzasadnionych przypadkach na 

podstawie pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji językowych. 
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4. Kandydat ubiegający się do oddziału sportowego lub oddziału mistrzostwa sportowego 

przyjmowany jest na podstawie zasad, o których mowa w pkt. 1, a także na podstawie 

pozytywnych wyników prób sprawności fizycznej. 

5. Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, o których 

mowa w pkt. 1 zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do 

publicznej szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku ucznia 

przybywającego z zagranicy, który nie zna języka polskiego, rozmowę kwalifikacyjną 

przeprowadza się w języku obcym, którym posługuje się uczeń przybywający  

z zagranicy.  

6. Uczeń przybywający z zagranicy, po spełnieniu odpowiednio wszystkich warunków jest 

przyjmowany do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej przez dyrektora szkoły, na wniosek 

rodziców ucznia. 

 

 

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA 

 

 

1. W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do 

publicznej szkoły ponadgimnazjalnej rodzic ucznia przybywającego z zagranicy może 

wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy do danej szkoły. 

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia 

przybywającego z zagranicy z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy 

przyjęcia. 

3. Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy może wnieść do komisji odwoławczej 

odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora publicznej szkoły, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania uzasadnienia. 

4. Komisję odwoławczą powołuje dyrektor szkoły. 

5. Komisja odwoławcza szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły,  

w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej 

danej szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 
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Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 stycznia 2015 r.  

w sprawie warunków i trybu przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi oraz 

obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 

innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć 

wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 31). 

 

 

 


