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USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

Art. 7. 

1. Szkołą publiczną jest szkoła, która: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania; 

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, 

z zastrzeżeniem ust. 1a; 

4) realizuje: 

a)  programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również 

podstawę programową kształcenia w zawodach, 

b) ramowy plan nauczania; 

5) realizuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów 

i sprawdzianów. 

1a. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, 

a w przypadku szkoły artystycznej - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca 

przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych 

zajęć. 

1b. Osobę, o której mowa w ust. 1a, zatrudnia się na zasadach określonych w Kodeksie pracy, 

z tym że do osób tych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się 

wynagrodzenie nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. 

1ba. Osoba, o której mowa w ust. 1a, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, 

o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.). W celu potwierdzenia 

spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 

r. - Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana 

przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego. 
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1c. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o 

których mowa w art. 2 pkt 7, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia 

nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej 

nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego. 

1d. Przepisy ust. 1a, 1b i 1ba stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby 

posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za 

odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że 

zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego. 

<1e. W szkole podstawowej, w tym specjalnej i integracyjnej, może być zatrudniony 

asystent nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego 

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze lub zajęcia świetlicowe, lub 

wspieranie osoby, o której mowa w ust. 1a. Asystent nauczyciela wykonuje zadania 

wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub osoby, o której 

mowa w ust. 1a. 

1f. Asystent nauczyciela, o którym mowa w ust. 1e, posiada wykształcenie co najmniej 

na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole 

podstawowej oraz przygotowanie pedagogiczne. Asystenta nauczyciela zatrudnia się 

na zasadach określonych w Kodeksie pracy, z tym że wynagrodzenie ustala się nie 

wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego. Przepis ust. 1ba stosuje 

się odpowiednio. 

1g. Asystentowi nauczyciela, o którym mowa w ust. 1e, nie powierza się zadań 

określonych dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, o 

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 3.> 

2. Szkoły publiczne umożliwiają uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych. 

3.  Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, 

jeżeli: 

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w 

ust. 1 pkt 4 lit. a; 

2) realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż 

łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie 

nauczania szkoły publicznej danego typu; 

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 

egzaminów i sprawdzianów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, z wyjątkiem egzaminów 

wstępnych; 

4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych; 

5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształci w zawodach 

określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 

24 ust. 1; 

6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2, 

posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych; przepisy 

ust. 1a, 1ba i 1d stosuje się odpowiednio. 
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Art. 16. 

1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do 

podjęcia nauki szkolnej. 

[2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, 

które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o 

którym mowa w art. 14 ust. 3. 

3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

4.  Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej.] 

<2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje 

dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej 

zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 

obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3. 

3. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w 

przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna 

szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do 

której zostało przyjęte dziecko, na wniosek rodziców, odracza spełnianie przez 

dziecko obowiązku szkolnego. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma 

rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.> 

<4a. Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła 

podstawowa, w obwodzie której mieszka, i odroczono mu spełnianie obowiązku 

szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, 

informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko 

mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowiązku. 

4b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba 

odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, 

wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz 

zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

4c. Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, 

kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z 

których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i 
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młodzieży, o których mowa w ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 

umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku 

nauki. Przepisy art. 14a ust. 2–4 stosuje się odpowiednio. 

4d. Przepisy ust. 3–4c stosuje się odpowiednio do odraczania spełniania obowiązku 

szkolnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o 

których mowa w art. 14 ust. 1a, z tym że do wniosku dołącza się także orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego, a wniosek może być złożony także w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.> 

5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, 

publicznych albo niepublicznych. 

5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się: 

1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej; 

2) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u 

pracodawcy. 

5b. Obowiązek, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą 

być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły: 

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o 

współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu 

terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów 

edukacyjnych Unii Europejskiej; 

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

5c. Uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może 

również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej. 

6. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dyrektorzy 

publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, a także dyrektorzy szkół specjalnych i 

ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 5, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby 

prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów, 

o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły 

podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o 

spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego. 

6a. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły podstawowej i 

publicznego gimnazjum o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia 

zamieszkującego w obwodzie innej szkoły publicznej. 

6b. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy, o 

których mowa w ust. 5a pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi 

kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, 

prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 

18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na 

kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz 

informować tego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu 

obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych 

zmian. 

6c. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) przypadki, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można 

przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników Ochotniczych 

Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub aresztach 

śledczych - 15 lat, 

2) przypadki, w jakich osoba, która ukończyła gimnazjum, może spełniać obowiązek 

nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy, 

uwzględniając w szczególności opóźnienie w cyklu kształcenia, przypadki losowe 

uniemożliwiające lub znacznie utrudniające uczęszczanie do szkoły lub umożliwienie 

spełniania obowiązku nauki osobom przebywającym w zakładach karnych lub aresztach 

śledczych. 

7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo 

w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7a. (uchylony). 

8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, 

szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której dziecko zostało 

przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio 

obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem 

przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub 

obowiązku nauki poza szkołą. 

9. (uchylony). 

[10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja; 

2) do wniosku dołączono: 

a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, 

c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 

dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.] 

<10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia 

dołączono: 

1)  opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

2)  oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających 

realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 

3)  zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez 

dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.> 

<10a. Przepisów ust. 10 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o 

którym mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym.> 
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11. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje 

świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów 

klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie 

kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której 

dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. 

Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania. 

12. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 

pkt 4. 

13. Dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo 

uczestniczyć w szkole w zajęciach, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2. 

14. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje: 

1) na wniosek rodziców; 

2) jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu 

klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych 

egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c; 

3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa. 

 

Art. 67. 

1. Do realizacji zadań statutowych szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość 

korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem; 

2) biblioteki; 

3) świetlicy; 

4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej; 

5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych; 

6) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych. 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3-5 nie muszą być spełnione w szkołach dla dorosłych. 

<3. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w 

art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy 

pozostają w szkole dłużej ze względu na: 

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców; 

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia 

opieki w szkole. 

4. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej 

kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego 

nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów. W przypadku szkół 

specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych 

zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach 

świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie 

uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2.  



- 7 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o 

której mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające 

potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości 

psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, 

zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji. 

6. Przepisy ust. 3–5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba 

zapewnienia zajęć świetlicowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. poz. 1650) 

 

Art. 474. 

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, 

z późn. zm.) w art. 94a: 

1) w ust. 2: 

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach 

dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach 

artystycznych, publicznych placówkach, publicznych zakładach kształcenia 

nauczycieli i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z 

kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych 

korzystają:", 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin posiadający 

prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;", 

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;", 

d) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

"7a) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

oraz członkowie ich rodzin;", 

e) pkt 10 i 11 otrzymują brzmienie: 

"10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 

zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);", 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

f) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu: 

"13) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", 

wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."; 

2) w ust. 2a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) pkt 6, 7a, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób 

niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w 

przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 8, także ich wstępnego w 

linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z 

prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej."; 

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 2 mogą 

korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach 

policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, 

publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach 

pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych: 

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ 

prowadzący szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, przez 

dyrektora szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki; 

3) na warunkach odpłatności."; 

4) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, 

placówkach, zakładach kształcenia nauczycieli, kolegiach pracowników służb 

społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, o której mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób wnoszenia 

opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty 

kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego 

lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności."; 

5) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

"6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do 

publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek, 

zakładów kształcenia nauczycieli oraz na kształcenie ustawiczne w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uwzględniając w szczególności 

rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia 

tych osób, a także sposób ich kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na 

odpowiedni semestr;] 
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<1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół, w 

tym szkół artystycznych,  zakładów kształcenia nauczycieli, placówek 

oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli 

polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów 

potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz 

sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni 

semestr, uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez 

kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata 

dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub 

kolejnego etapu edukacji;> 

2) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i 

kultury kraju pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b-5, z 

uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla 

których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia; 

3) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz 

przypadki, w których stypendium może być obniżone lub zawieszone, 

biorąc pod uwagę wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k.". 

 


