Opracowanie: Izabela Czerniejewska, specjalistka ds. uczniów
imigrantów w ODN w Poznaniu, izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl

Pakiet informacyjny dla uczniów i rodziców
z doświadczeniem migracji
Szkoła ponadpodstawowa
1. Jak wybrać szkołę ponadpodstawową dla mojego dziecka? Rodzaje szkół ponadpodstawowych
Po szkole podstawowej uczeń może wybrać jedną ze szkół:
• Liceum ogólnokształcące (4 lata)
• Technikum (5 lat)
• Branżowa szkoła I stopnia (3 lata)
W wyborze odpowiedniej szkoły będzie pomocna ulotka Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
w Poznaniu.
Większość szkół ponadpodstawowych w Poznaniu prowadzi rekrutację przy pomocy jednego systemu
elektronicznego. Są jednak szkoły, które nie uczestniczą w naborze elektronicznym i które mają swoje
własne zasady rekrutacji.
2. Jak zapisać dziecko do szkoły ponadpodstawowej, jeśli skończyło w Polsce szkołę podstawową?
Dzieci, które skończyły szkołę podstawową w Polsce i pisały test ósmoklasisty, biorą udział w naborze do
szkół ponadpodstawowych na takich samych zasadach jak uczniowie polscy.
3. Co zrobić jeśli moje dziecko nie pisało egzaminu ósmoklasisty w Polsce, a skończyło szkołę podstawową
w swoim kraju pochodzenia?
Należy skontaktować się bezpośrednio z dyrektorem wybranej szkoły ponadpodstawowej, który zdecyduje
o przyjęciu do szkoły. Dyrektorowi należy przedstawić wymagane dokumenty.
4. Jakie dokumenty są wymagane, żeby zapisać dziecko do szkoły ponadpodstawowej?
KAŻDY UCZEŃ składa:
1. wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
2. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający
ukończenie szkoły lub kolejnego etapu edukacji za granicą,
3. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli kończył ósmą klasę w Polsce),
UCZEŃ, KTÓREGO TO DOTYCZY składa dodatkowo:
4. zaświadczenie Kuratora Oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty,
5. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
6. zaświadczenie lekarskie i opinia trenera (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie do klas
sportowych i mistrzostwa sportowego),
7. zaświadczenie lekarskie – od lekarza medycyny pracy (dotyczy osób ubiegających się o przyjęcie do
szkół prowadzących kształcenie zawodowe),
8. zaświadczenie o praktyce (dla młodocianych pracowników),
9. opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) (dotyczy uczniów chcących kontynuować naukę
w klasie terapeutycznej),
10. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o problemach zdrowotnych ograniczających
możliwość wyboru kierunku kształcenia,
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11. dokumenty potwierdzające możliwość skorzystania z uprawnień wynikających z kryteriów
ustawowych (różnicujących) tj.
• wielodzietność rodziny (3 dzieci i więcej),
• niepełnosprawność ucznia, rodzica lub rodzeństwa (wymagane jest orzeczenie lekarskie),
• samotne wychowywanie ucznia w rodzinie (wymagany wyrok sądu rodzinnego oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka),
• piecza zastępcza sprawowana nad dzieckiem.
W szkołach dwujęzycznych wymagany jest dodatkowo pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych lub sprawdzian predyspozycji językowych.
We wszystkich przypadkach, dyrektor może przyjąć ucznia wyłącznie, jeśli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami.
5. Co to jest szkoła z oddziałami przygotowawczymi? Czy to jest obowiązkowe?
Oddział przygotowawczy tworzy się dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na poziomie
niewystarczającym do podjęcia nauki na etapie szkoły ponadpodstawowych. Oddział taki umożliwia naukę
w mniejszych grupach (do 15 uczniów).
Okres nauki w oddziale przygotowawczym trwa nie dłużej niż jeden rok szkolny. Jeśli uczeń opanował
kompetencje językowe, może przenieść się do zwykłej szkoły również w ciągu roku szkolnego.
Oddziały przygotowawcze nie są obowiązkowe. Po jego zakończeniu uczeń może kontynuować naukę
w dowolnej szkole ponadpodstawowej.
6. Czy w Poznaniu są szkoły ponadpodstawowe, w których są oddziały przygotowawcze dla
cudzoziemców?
Od września 2020r. w Poznaniu planowane jest otwarcie oddziałów przygotowawczych w trzech liceach
ogólnokształcących:
•
•
•

XIV Liceum Ogólnokształcące, os. Piastowskie 106 http://czternastelo.pl/
IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Warzywna 24 http://9lopoznan.pl/
XI Liceum Ogólnokształcące, ul. Ściegiennego 134 http://lo11.pl/

Rekrutacja do oddziałów odbywać się będzie bezpośrednio w szkołach.
7. Czy moje dziecko otrzyma wsparcie w nauce języka polskiego w szkole? Na czym ono polega?
Każde dziecko przybywające zza granicy, które nie zna języka polskiego albo zna na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, ma prawo do dodatkowych bezpłatnych lekcji języka polskiego
organizowanych w szkole, w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo (w Polsce za
godzinę lekcyjną uznaje się 45 minut). Tygodniowy rozkład zajęć oraz ich liczbę ustala dyrektor
szkoły. Zajęcia te mogą mieć formę indywidualną lub grupową w zależności od sytuacji w danej szkole.
Łączny wymiar dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych z innych
przedmiotów nie może być wyższy niż pięć godzin lekcyjnych tygodniowo dla jednego ucznia.
W oddziałach przygotowawczych tygodniowo uczniowie mają co najmniej 3 dodatkowe lekcje języka
polskiego.

Opracowanie powstało przy wsparciu merytorycznym zespołu
Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu

Opracowanie: Izabela Czerniejewska, specjalistka ds. uczniów
imigrantów w ODN w Poznaniu, izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl

8. Czy lekcje religii są obowiązkowe? Czy szkoła organizuje lekcje etyki? Czy ocena z religii / etyki będzie
wpisywana na świadectwie?
W publicznych szkołach ponadpodstawowych naukę religii i etyki organizuje się na życzenie rodziców
(należy napisać oświadczenie). Po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii i etyki decydują
uczniowie.
Uczestnictwo w lekcjach religii oraz etyki nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak dziecko uczestniczy w tych
lekcjach, ocena jest wpisywana na świadectwie szkolnym i jest wliczana do średniej ocen.
Przedstawiciele innych religii mogą również organizować w szkołach lekcje dla dzieci je wyznających. Inne
Kościoły niż katolicki organizują naukę swojej religii poza szkołą, tak by zebrać na katechezie wszystkie
dzieci danego wyznania chodzące do różnych szkół na danym obszarze.
9. Czy są jakieś ułatwienia dla uczniów nie znających języka polskiego, podchodzących do egzaminu
ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego?
Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, może
przystąpić do egzaminów (ósmoklasisty i maturalnego) w warunkach dostosowanych do jego potrzeb
edukacyjnych na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
Do dostosowań takich należy: wydłużony czas przeprowadzenia egzaminu, przystąpienie do egzaminu
w oddzielnej sali, możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego, zastosowanie szczegółowych zasad
oceniania przekazanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE).
10. Czy uczeń cudzoziemiec może wybrać swój język ojczysty (np. język rosyjski lub ukraiński) na egzaminie
ósmoklasisty lub egzaminie maturalnym?
Na egzaminie ósmoklasisty należy zdać egzamin z języka obcego (pisemny). Do wyboru są języki: angielski,
francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Jednak uczeń może wybrać tylko ten język,
którego uczył się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Na egzaminie maturalnym należy zdać egzamin z języka obcego (ustny i pisemny). Absolwent może
przystąpić do egzaminu maturalnego z następujących języków obcych: angielskiego, francuskiego,
hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. W odróżnieniu od egzaminu ósmoklasisty, na
maturze można zdawać egzamin z języka rosyjskiego jako obcego (ustny i pisemny), niezależnie od tego,
czy był on nauczany w szkole.
11. Z kim mogę się kontaktować, jeśli mam pytania?
Jeśli masz pytania dotyczące sytuacji cudzoziemców w Polsce, skontaktuj się z Migrant Info Point
office@migrant.poznan.pl
Jeśli jesteś dyrektorem lub nauczycielem i masz pytania dotyczące uczniów cudzoziemców w szkole,
skontaktuj się ze Specjalistką do spraw uczniów imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu izabela.czerniejewska@odnpoznan.pl
Wszystkie prezentacje o systemie szkolnictwa oraz rekrutacji znajdziesz w specjalnej zakładce w Centrum
Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży
http://www.cdzdm.pl/PL-H427/dla-uczniow-szkol-podstawowych.html
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