
Procedura przyjęcia do szkoły uczniów nierealizujących 

kształcenia w polskim systemie oświaty 
 

 

UWAGI WSTĘPNE 

 

 

1. Uczniowie przybywający z zagranicy, zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy, 

są przyjmowani do szkoły na podstawie zagranicznych dokumentów potwierdzających 

uczęszczanie do szkoły zagranicą bądź ukończenie kolejnego etapu kształcenia. 

Dokumenty te nie wymagają nostryfikacji. 

 

2. Uczniowie rekrutowani na podstawie zagranicznych dokumentów nie uczestniczą 

w rekrutacji elektronicznej. Przyjmowani są do szkoły na podstawie decyzji dyrektora.  

 

3. Szkoła nie prowadzi oddziałów przygotowawczych. Kandydat ubiegający się o miejsce 

w szkole powinien w odpowiednim stopniu posługiwać się językiem polskim w piśmie 

i w mowie. 

 

4. Dyrektor szkoły kwalifikuje ucznia przybywającego z zagranicy do odpowiedniej klasy 

lub na odpowiedni okres nauki, biorąc pod uwagę wiek ucznia, opinię rodzica albo 

samego ucznia, jeśli jest on pełnoletni. Szkoła może przeprowadzić egzamin wstępny, 

ustalający poziom posiadanej wiedzy. 

 

5. Cudzoziemcy korzystają z nauki w szkole na warunkach dotyczących obywateli 

polskich, jeśli są: 

 

1)  obywatelami pozostałych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim  Obszarze Gospodarczym (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 

i Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkami ich rodzin posiadającymi prawo pobytu 

lub prawo stałego pobytu; 

2)  osobami pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3)  osobami, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono: 

– zezwolenia na pobyt stały; 

– ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin; 

– zgody na pobyt tolerowany; 

– zgody na pobyt ze względów humanitarnych oraz członkowie ich rodzin; 

– ochrony czasowej; 

– zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

– 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); 

4)  osobami, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin; 

5)  członkami rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy; 

6)  osobami posiadającymi ważną Kartę Polaka; 

7)  osobami, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 

8)  osobami, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę 

strefy Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) stypendystami otrzymującymi stypendia Ministra Edukacji Narodowej, organu 

prowadzącego szkołę lub dyrektora szkoły. 

  



TERMINARZ KANDYDATA   

 

  

1. Od 1 czerwca do 31 lipca 2022 r. - przyjmowanie dokumentów w wersji elektronicznej 

lub składanych osobiście w sekretariacie Liceum.  Wymagane dokumenty:  

1) podanie,  

2) ankieta ucznia (dostępna na stronie internetowej szkoły),  

3) oryginał lub kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub klasy szkoły 

ponadpodstawowej w wypadku, jeśli uczeń stara się o przyjęcie do klasy 

odpowiednio wyższej, wraz z tłumaczeniem. 

 

2. Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu do szkoły, informując o tym pełnoletniego 

kandydata lub jego rodziców/opiekunów. 

 

3. Po wydaniu decyzji o przyjęciu następuje potwierdzenie przez kandydatów woli 

podjęcia nauki w Liceum poprzez:  

1) dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub klasy 

szkoły ponadpodstawowej, odpis aktu urodzenia, kartę zdrowia (wraz 

z tłumaczeniem przysięgłym), 

2) przedłożenie dokumentu potwierdzającego zezwolenie na pobyt na terenie RP, 

3) podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych, 

4) dokonanie opłaty wpisowej,  

5) podpisanie oświadczenia Rodziców,  

6) dostarczenie trzech zdjęć (o wymiarach 30x42 mm) podpisanych imieniem 

i nazwiskiem,  

7) podpisanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych,  

8) złożenie wypełnionej karty na rekolekcjowakacje.  

 

4. W dniu 22 sierpnia 2022 r. o godz. 18.00 odbędzie się zebranie informacyjne Rodziców 

uczniów przyjętych.  

  

5. W dniach od 23 do 28 sierpnia 2022 r. organizowane są rekolekcjo-wakacje dla uczniów 

przyjętych do klas pierwszych, do udziału w których nowo przyjęci są zobowiązani. 

Regulamin wyjazdu oraz informacje dla rodziców i uczestników będą dostępne na 

stronie internetowej Liceum (pliki do pobrania/rekrutacja).  

  

  

 


