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1) ZMIANY W SZKOŁACH W ZWIĄZKU Z NAUKĄ DZIECI UCHODŹCÓW 
 
Podstawową formą nauki szkolnej dla dzieci uchodźców mają być oddziały przygotowawcze, 
których funkcjonowanie zostanie maksymalnie uproszczone i uelastycznione. Limit uczniów w nich 
zwiększy się do 25, a podstawa programowa będzie uproszczona. Będzie też można tworzyć 
oddziały międzygminne. 
 
To jednak nie wszystko, bo w przypadku oddziałów przygotowawczych mają być też zniesione 
obwody szkolne. Tak, żeby gminy nie musiały tworzyć takich oddziałów we wszystkich szkołach, 
ale tylko w niektórych (jeśli to wystarczy), do których uczniowie byliby dowożeni. Resort edukacji 
planuje także wesprzeć samorządy w dowożeniu dzieci z Ukrainy do oddziałów 
przygotowawczych. 
 
Nowe rozporządzenie Przemysława Czarnka wprowadza zmiany w "szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli" – czytamy w Dzienniku Ustaw. W myśl nowych 
przepisów do oddziału przedszkolnego można przyjmować większą niż dotąd liczbę dzieci. 
Zgodnie z obowiązującymi do tej pory przepisami liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosiła 
25. Rozporządzenie dopuszcza przyjęcie trzech dodatkowych dzieci uchodźców z Ukrainy. 
 
Nowela zakłada podobne rozwiązanie w odniesieniu do klas 1-3 publicznej szkoły podstawowej. 
Przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w tych klasach powyżej 25 osób – o 4 
uczniów będących obywatelami Ukrainy (dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może 
przekraczać 29).  
 
Jak podaje MEiN, wprowadzenie nowych przepisów wiąże się z konfliktem zbrojnym na Ukrainie i 
w konsekwencji z nagłym i masowym wjazdem do Polski obywateli Ukrainy. Zmiana ma ułatwić 
szybkie włączenia dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, 
przybyłych z Ukrainy i będących obywatelami Ukrainy, do oddziałów przedszkola i szkoły 
podstawowej, również wtedy, gdy niemożliwe jest utworzenie dodatkowego oddziału w 
przedszkolu i szkole lub oddziału przygotowawczego w szkole. 
 
Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole. Dzieci i młodzież w 
wieku 7-18 lat korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach jak polscy uczniowie. 
Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej placówki i wypełnią stosowne dokumenty. W sytuacji, 
gdy dana szkoła nie będzie dysponowała miejscem dla ukraińskiego ucznia, gmina skieruje go do 
innej placówki na swoim terenie. 
 
Dla uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z 
nauki, dyrektor szkoły będzie mógł zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego. W szkole 
może być także utworzony oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie 
dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Uczeń może również korzystać z pomocy osoby 
mówiącej po ukraińsku zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, a także korzystać z 
dodatkowych zajęć wyrównawczych (w zakresie przedmiotów nauczania) organizowanych przez 
organ prowadzący szkołę. 
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W związku z sytuacją na Ukrainie na obszarze powiatów bieszczadzkiego, chełmskiego, 
hrubieszowskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, tomaszowskiego i 
włodawskiego oraz miast na prawach powiatu: Chełma oraz Przemyśla dyrektorzy mogą – w razie 
konieczności – zawiesić zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. Minister 
Edukacji i Nauki wydał stosowne przepisy w tym zakresie. 
 
Należy podkreślić, że przepisy te są analogiczne do tych, które stosowane były jesienią ubiegłego 
roku w gminach graniczących z Białorusią. Oznaczają one wyłącznie możliwość, a nie konieczność 
podejmowania takich decyzji przez organy prowadzące, np. w sytuacji, gdy prosić o to będą rodzice 
dzieci. 
 
Dyrektor, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 
może zawiesić wszystkie lub poszczególne zajęcia dla grupy uczniów, oddziału klasowego, etapu 
edukacyjnego lub dla całej szkoły/placówki. 
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informacje dla nauczycieli i pedagogów w zakresie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To zestaw wskazówek dotyczących wsparcia polskich 
uczniów, uczniów z Ukrainy obecnie uczących się w Polsce, a także tych, którzy dotrą do Polski w 
wyniku działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą. 
 
W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego w Ukrainie przed dyrektorami i nauczycielami 
pojawiają się zupełnie nowe wyzwania. Są wśród nich zarówno działania o charakterze 
organizacyjnym, jak również kwestie związane ze wsparciem psychologiczno-pedagogicznym 
dzieci i młodzieży. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zestaw wskazówek i rekomendacji, które pomogą 
nauczycielom i pedagogom szkolnym w rozmowie o emocjach uczniów oraz informowaniu o 
aktualnej sytuacji w Ukrainie. Materiał został podzielony na kilka części. 

Nauczyciele, prowadząc rozmowę z uczniami, powinni pamiętać, aby nie wzbudzać niepotrzebnego 
lęku, a także pozwolić dzieciom i młodzieży mówić o swoich emocjach. Ważne jest wskazanie 
sposobów radzenia sobie w trudnej sytuacji, uwrażliwienie na korzystanie ze sprawdzonych źródeł 
informacji oraz kształtowanie postawy szacunku wobec innej narodowości. 

W rozmowie z uczniami z Ukrainy, którzy na co dzień przebywają w Polsce, nauczyciele powinni 
uwzględnić m.in. ich potrzebę okazywania innych emocji oraz wzmacniać poczucie 
bezpieczeństwa. Istotna jest obserwacja dziecka pod kątem zapewnienia pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz ustalenie, czy dziecko i jego rodzina nie potrzebują pomocy. 

W materiale znalazły się także wskazówki dotyczące wsparcia z dzieci z Ukrainy, które trafią do 
naszego kraju w wyniku eskalacji działań zbrojnych. W rekomendacjach podkreślono, że pomimo 
bariery językowej należy wprowadzić skuteczny sposób i formę porozumiewania się z uczniami i 
ich rodzinami, aby poznać ich potrzeby oraz udzielić odpowiedniego wsparcia. Z punktu widzenia 
budowania poczucia bezpieczeństwa kluczowe będzie pełne włączenie tych uczniów w życie szkoły 
oraz środowiska lokalnego. 
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W celu zapisania dziecka do szkoły/przedszkola należy złożyć wniosek o przyjęcie oraz okazać 
dokumenty potwierdzające dane osobowe, np. paszport, akt urodzenia, w przypadku przyjęcia do 
szkoły, w miarę możliwości, również dokument potwierdzający etap edukacji (świadectwo, 
zaświadczenie). Jeżeli takiego dokumentu nie ma, należy napisać oświadczenie o sumie ukończenia 
lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczeń uczęszczał. 
 
Edukacja uczniów z Ukrainy odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uregulowana 
jest w art. 165 ustawy Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu MEN 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 2020r. poz. 1283). Mając na względzie obowiązujące, wyżej wymienione akty prawne, 
osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i 
opieki w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na warunkach dotyczących 
obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej. O przyjęciu 
ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły. 
 
Osoby, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do 
korzystania z nauki, mają prawo do: 
 
- dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, 
 
- pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze 
 pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły, 
 
- mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. 
 
Dla osób, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości 
edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich 
kształcenia, mogą być organizowane oddziały przygotowawcze. Nauczanie w oddziale 
przygotowawczym jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z 
dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne prowadzą 
nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez osobę 
władającą językiem kraju pochodzenia ucznia. Uczniowie mają dodatkowe zajęcia z języka 
polskiego, nauka języka polskiego prowadzona jest według programu nauczania opracowanego na 
podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców. W klasie 
przygotowawczej uczniowie mogą uczyć się codziennej komunikacji, ale też wyrażeń z 
matematyki, przyrody, historii i innych przedmiotów szkolnych, mają szansę poznawać polską 
kulturę, miasto, brać udział w lekcjach tematycznych i zajęciach integracyjnych. 
 
2) POMOC DLA STUDENTÓW I NAUKOWCÓW 
 
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców 
przybywających z Ukrainy. W materiale zostały przybliżone najważniejsze kwestie związane z 
kontynuowaniem studiów oraz kariery naukowej w Polsce. Informacja została opracowana w 
języku polskim i ukraińskim. 
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Materiał MEiN został podzielony na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje 
dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce. Ważne jest zebranie wszystkich 
dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i 
złożenie wniosku o przyjęcie na studia. Każda uczelnia określa własne procedury dotyczące 
przeniesienia z uczelni zagranicznej, a decyzję w tej sprawie podejmuje rektor. Nie ma potrzeby 
nostryfikowania dyplomu.  

Kolejna część zawiera informację o zasadach otrzymania wsparcia finansowego oraz warunkach, na 
jakich student z zagranicy jest zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w 
uczelniach publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.  

Osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową. Nie potrzebują 
zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kluczowy jest kontakt z wybraną uczelnią lub instytutem 
naukowym. Temu zagadnieniu został poświęcony ostatni fragment materiału przygotowanego przez 
MEiN.   

 
Materiał przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki został podzielony na trzy części. W 
pierwszej z nich znalazła się informacja o specjalnych rozwiązaniach dotyczących obywateli 
Ukrainy (i obywateli Polski) wynikających z wprowadzenia ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy. W tekście zostały szczegółowo omówione kwestie: przyjęcia na studia i kontynowania 
studiów, opłat za studia, opłat za studia dla obywateli polskich – studentów kierunków medycznych 
w uczelniach działających na terytorium Ukrainy, świadczeń dla studentów i kredytów studenckich 
oraz kontynuacji zatrudnienia.  
 
Przypomnijmy - kwestie te reguluje specustawa, która przewiduje ułatwienia w zatrudnianiu 
naukowców i uznawaniu kwalifikacji - Polak lub Ukrainiec, który pracował na uczelni, może 
podjąć pracę jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 
119 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ma to 
umożliwić szybkie zatrudnienie takich osób. 
 
Wystarczy oświadczenie, że jest się studentem określonego roku studiów na danym kierunku i 
poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium Ukrainy. Tyle że, jeżeli ktoś nie ma 
dokumentów potwierdzających zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, - uczelnia może 
uznać studia w drodze weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się. 
 
Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia przeprowadza weryfikację osiągniętych 
efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. W przypadku stwierdzenia różnic 
w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta do złożenia 
określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. 
 
Ustawa przyznaje studentom uprawnienia socjalne, obywatel Ukrainy będący studentem będący 
studentem, może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie stosuje się też ograniczenia w 
liczbie przyznanych zapomóg. Podstawą do przyznania świadczenia jest oświadczenie o sytuacji 
rodzinnej i materialnej. Obywatel Ukrainy ubiegający się o stypendium socjalne albo o kredyt 



   

SKRYPT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POWIATU ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKIEGO W RAMACH ZADANIA 
POLEGAJĄCEGO NA PRZEPROWADZENIU EDUKACJI PRAWNEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU W 2022 R. 

8 

studencki składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.  
 
Ustawa umożliwia też zmiany w regulaminach - uczelnia może zmienić w uchwale  warunki, tryb, 
termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób przeprowadzenia tej rekrutacji na studia 
rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickiego 2021/2022 oraz w roku akademickim 
2022/2023. 
2. Do dnia 30 września 2022 r. do zmiany regulaminu studiów, w zakresie niezbędnym do przyjęcia 
na studia osób, które obejmuje ustawa mająca zapewnić pomoc uciekinierom z Ukrainy. 
 
Termin uzgodnienia regulaminu z samorządem studenckim wynosi 5 dni roboczych, a w przypadku 
braku uzgodnienia regulamin wchodzi w życie na mocy ponownej uchwały senatu podjętej zwykłą 
większością głosów jego statutowego składu. Rektor może zmienić organizację roku 
akademickiego 2021/2022 określoną w aktach wewnętrznych uczelni. W roku akademickim 
2021/2022 zajęcia na studiach stacjonarnych i studiach niestacjonarnych mogą być prowadzone 
łącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia odbywania studiów. 
 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ze względu na wojnę w Ukrainie oraz w poczuciu 
solidarności z tamtejszym środowiskiem akademickim i naukowym, otwiera nabór wniosków do 
programu „Solidarni z Ukrainą”. Inicjatywa realizowana na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki 
oraz Ministerstwa Zdrowia skierowana jest do polskich instytucji gotowych przyjąć ukraińskich 
uchodźców – studentów i doktorantów, którzy zdecydują się kontynuować kształcenie w Polsce. 
 
W duchu solidarności 

Polskie środowisko akademickie i naukowe już od samego początku wojny w Ukrainie, jasno 
określiło swoje stanowisko i chęć niesienie pomocy i wsparcia Narodowi Ukraińskiemu. Dzięki 
temu, w toku konsultacji wypracowany został system wsparcia, który pozwoli ukraińskim 
uchodźcom studentom i doktoratom kontynuować kształcenie. 

Uprawnieni wnioskodawcy – kto składa wniosek 

Wniosek do NAWA składają uczelnie nadzorowane przez MEiN lub MZ, w których liczba 
studentów studiów stacjonarnych wynosi minimum 150 osób, oraz instytuty PAN/instytuty sieci 
Łukasiewicz/instytuty badawcze. We wniosku podmioty te deklarują liczbę studentów/doktorantów 
z Ukrainy, których są gotowe przyjąć, zapewniając im bezpłatnie możliwość kontynuowania 
studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych lub innych dowolnych 
form kształcenia w okresie od 1 marca do 30 września. Poza zwolnieniem z opłat za kształcenie 
uczestnikom wypłacane będzie stypendium. Co więcej, w razie potrzeby każdemu zostanie 
zapewniona pomoc psychologiczna oraz prawna. 

Uczestnicy nie muszą być rekrutowani na cały okres trwania Programu. Mogą być przyjmowani 
w dowolnym momencie od 1 marca do 30 września 2022. 

WAŻNE: wniosek do systemu NAWA składają wyżej wymienione podmioty, nie indywidualnie 
studenci bądź doktoranci.  

Wymagania dotyczące studentów i doktorantów, których gotowi są przyjąć uprawnieni 
wnioskodawcy: 
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Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 roku i którzy: 

• · byli studentami ukraińskich uczelni w roku akademickim 2021/2022 lub 

• · odbywali na Ukrainie studia doktoranckie (aspirantura) w roku akademickim 
2021/2022. 

Warto zaznaczyć, że Ukraińcy stanowią  najliczniejszą obecnie grupę wśród zagranicznych 
studentów w Polsce. Według danych GUS, w roku akademickim 2008/2009 w naszym kraju 
studiowało 2831 studentów, a w roku 2020/21 było ich już aż 38 473. Stanowią 45,4% wszystkich 
obcokrajowców studiujących w naszym kraju. 

Gdzie szukać informacji 

Informacje na temat wsparcia dla studentów i doktorantów oraz szczegóły inicjatywy „Solidarni z 
Ukrainą” dostępne są na stronie NAWA: www.nawa.gov.pl oraz www.researchinpoland.org, a także 
na dedykowanym kanale: ukraina.nawa.gov.pl oraz na profilach - NAWA Україна (@nawaukraine) 
– w social mediach. 

Kontakt dla instytucji: solidarni@nawa.gov.pl 

Kontakt dla studentów i doktorantów: ukraina@nawa.gov.pl 

Pomoc prawna dla doktorantów i doktorantek z Ukrainy 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów aktywnie angażuje się w pomoc osobom dotkniętym 
konfliktem w Ukrainie. Został uruchomiony specjalny adres e-mail, za pośrednictwem którego 
doktoranci i doktorantki poszukujący pomocy w związku z sytuacją w Ukrainie mogą uzyskać 
wsparcie w zakresie swoich potrzeb. Wysyłając wiadomość na adres sos_ua@krd.edu.pl możliwe 
jest uzyskanie informacji dotyczących relokacji, kwestii prawnych oraz pomocy świadczonej przez 
ośrodki akademickie w Polsce. 

Działania w zakresie wsparcia ukraińskich uchodźców – naukowców będą koordynowane przez 
Narodowe Centrum Nauki. 

 

3) WSPARCIE UCZNIÓW UKRAIŃSKICH 

 

Władze oświatowe stawiają na naukę polskiego i przyjęcie uczniów z Ukrainy do polskich szkół, w 
czym pomóc mają oddziały przygotowawcze. Pojawiają się jednak postulaty, by pozwolić działać 
szkołom ukraińskim - czy to w formie zdalnej, czy jako oddziałów międzynarodowych. Problemem 
będzie m.in. dopasowanie programów i ocen. 
 
Recepta MEiN to oddziały przygotowawcze i powiększenie klas o ukraińskich uczniów, którzy 
radzą sobie z językiem polskim. Tyle że to może nie wystarczyć - nie rozwiązuje np. różnic 
pomiędzy polskim a ukraińskim systemem edukacji. W Ukrainie system jest zupełnie inny - dzieci 
zaczynają edukację w wieku sześciu lat, szkoła początkowa trwa 4 lata, potem idą do pięcioletniego 
gimnazjum, a następnie do trzyletniej szkoły średniej. Ten system obowiązuje od 2017 r. - 
wcześniej edukacja trwała 11 lat, a licea i szkoły zawodowe były dwuletnie. 
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Inna jest też podstawa programowa - trudno zgrać ją z tym, czego uczą się uczniowie polskiej 
szkoły. Stąd apele o ułatwienia dla tworzenia oddziałów międzynarodowych - stosowna poprawka, 
którą zaakceptowała sejmowa komisja, nie trafiła jednak do ostatecznej wersji specustawy. 
Tymczasem nauka w oddziale przygotowawczym, zwłaszcza gdy w grę wchodzą szkoły 
podstawowe może być wymagająca. 
 

Aby zapisać się do szkoły, wystarczy złożenie oświadczenia - ustalenie klasy (roku nauki) następuje 
na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku 
oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez 
tłumacza przysięgłego na język polski. Pojawiło się jednak sporo pytań o egzaminy: maturę i 
egzamin ósmoklasisty. Samorządowcy i organizacje oświatowe apelują o rezygnację z egzaminu 
ósmoklasisty i zmiany w przepisach, na podstawie których uczniowie z Ukrainy będą przyjmowani 
do szkoły ponadpodstawowej. Analogiczne rozwiązanie ma dotyczyć matury - uczniowie, którzy 
trafią do ostatniej klasy liceum mają być zwolnieni z egzaminu, a odrębne przepisy miałyby 
określić, na jakich zasadach będą przyjmowani na studia. 
 
Resort edukacji nie uregulował na razie również kwestii oceniania i klasyfikowania uczniów z 
Ukrainy, którzy będą uczyć się w oddziałach przygotowawczych, na co zwraca uwagę 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. - Aktualne przepisy nie wyłączają 
dzieci kierowanych do szkół po przybyciu z objętej wojną Ukrainy z oceniania i klasyfikowania, co 
wobec różnic przedmiotów nauczania i treści programowych, zasad oceniania dwóch państw, 
mieszanego wieku i sytuacji życiowej zapisywanych do jednego oddziału dzieci jest 
niedorzecznością - podkreślają dyrektorzy. 
 
- Dotyczy to zarówno oddziałów przygotowawczych jak i klas, ponieważ decyzje o zapisaniu dzieci 
do obu form edukacji mają różnorodne podłoże, związane nie tylko ze stanem gotowości szkolnej, 
ale też ze względów bytowych i rodzinnych. W przypadku uczniów klas szkolnych wnioskujemy o 
danie szkołom swobody wyboru formy podsumowania pracy – zależnie od potrzeb i możliwości 
uczniów. 

 
Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko z Ukrainy, po wniosku rodziców, 
musi je przyjąć z urzędu. Inne publiczne podstawówki i szkoły ponadpodstawowe zrobią to w miarę 
posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce ich nie ma, należy skontaktować się z 
urzędem gminy, który musi w tej sprawie pomóc. Do 11 marca do polskich szkół zapisano około 24 
tys. dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie. 

 

Dzieci z Ukrainy w wieku od 7 do 18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak 
znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Przyjęcie do szkoły wymaga 
złożenia przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie, a decyzję w tej sprawie 
podejmuje dyrektor. Jeśli chodzi o uczniów podstawówki, którzy mieszkają w rejonie danej szkoły, 
dyrektor nie może im odmówić. Nie trzeba mieć umowy najmu mieszkania czy meldunku, 
wystarczy poświadczenie właściciela mieszkania, w którym rodzina z dziećmi zamieszkała. 
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W przypadku starszych dzieci, w sytuacji gdy w szkołach ponadpodstawowych nie obowiązuje 
rejonizacja, konieczny może okazać się kontakt z urzędem gminy, który wskaże placówki z 
wolnymi miejscami. 

 

Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci do szkoły, powinni zebrać dokumenty z dotychczasowej nauki 
dziecka (na przykład świadectwa ukończenia klasy, zaświadczenia o przebytych egzaminach itp.). 
W obecnej sytuacji wiele rodzin może nie posiadać stosownej dokumentacji, ale przepisy 
dopuszczają taką możliwość. Rodzic, który nie ma dokumentów dziecka, powinien napisać 
oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko 
uczęszczało. 

W przypadku młodszych dzieci - tych w wieku przedszkolnym - edukacja i opieka nad nimi 
przebiegają zgodnie z Prawem oświatowym. To oznacza, że wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat, które 
nie mają polskiego obywatelstwa mają prawo do korzystania z opieki przedszkolnej. 

* Dzieci w wieku od 3 do 5 lat mają prawo (czyli mogą, ale nie muszą) korzystać z wychowania 
przedszkolnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. 

* Dzieci w wieku 6 lat mają obowiązek (czyli muszą) odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. 

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje 
dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Jeśli w 
placówce nie będzie miejsc - przedszkola nie podlegają rejonizacji - placówki z wolnymi miejscami 
wskazać powinna gmina. 

 

Edukacja dla dzieci z Ukrainy jest nieodpłatna. Mają też prawo do dodatkowych bezpłatnych 
godzin języka polskiego oraz do nauki w tzw. oddziałach przygotowawczych. 

Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie poszczególnych 
przedmiotów. Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną w 
związku z doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów i 
terapeutów pedagogicznych. O zakresie tego wsparcia decyduje dyrekcja szkoły. 
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https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/co-zmieni-sie-w-szkolach-w-zwiazku-z-nauka-dzieci-
uchodzcow,357418.html 
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Zmiany-w-szkolach-w-obliczu-wojny.-Minister-Czarnek-
podpisal-rozporzadzenie 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-
mein 
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/jak-rozmawiac-z-dziecmi-i-uczniami-na-temat-sytuacji-
w-ukrainie--rekomendacje-dla-nauczycieli-i-pedagogow-szkolnych 
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/edukacja-dzieci-i-uczniow-bedacych-
obywatelami-ukrainy,617,1082,1.html 
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