
Procedura przyjmowania do ZSAE cudzoziemców oraz osób niebędących obywatelami polskimi 

Podstawa prawna: 
• art. 130-166  ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o., 

• rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 
obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – dalej r.w.t.t.p. 

 Przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z zagranicy 

Zadanie Osoba 
odpowiedzialna Dokumentacja

Termin 
wykonania 

zadania
Podstawa prawna z komentarzem
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1. Przyjęcie 
ucznia do szkoły 
bez postępowania 
rekrutacyjnego

Rodzic ucznia lub 
pełnoletni uczeń

Wniosek o przyjęcie 
ucznia niebędącego 
polskim obywatelem 
oraz obywatela 
polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły 
ponadpodstawowej

W każdym czasie

- art. 1 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 1 u.p.o. 
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają 
zagwarantowane prawo do kształcenia się, 
wychowania i opieki oraz są zobowiązani do 
realizowania obowiązku nauki do ukończenia 18 
roku życia. 
- art. 165 ust. 2 u.p.o. 
Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające 
obowiązkowi nauki, korzystają z nauki i opieki w 
publicznych szkołach ponadpodstawowych na 
warunkach dotyczących obywateli polskich do 
ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły 
ponadpodstawowej. 
- § 11 i § 13 ust. 1 w zw. z § 6 pkt 1 i pkt 2 r.w.t.t.p. 
Rodzice ucznia przybywającego z zagranicy lub 
pełnoletni uczeń mogą złożyć wniosek do dyrektora 
szkoły o przyjęcie ucznia do tej szkoły. 
Uczeń jest zobowiązany do przedłożenia świadectwa, 
zaświadczenia lub innego dokumentu wymienionego 
w § 2 pkt 3 r.w.t.t.p., potwierdzające poziom 
wykształcenia lub ukończoną klasę oraz może być 
kwalifikowany do odpowiedniej klasy także z 
uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica 
małoletniego ucznia albo pełnoletniego ucznia 
wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej. 
Ponadto kandydat na ucznia publicznej szkoły 
ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie 
zawodowe ma obowiązek przedłożenia 
zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie 
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia 
praktycznej nauki zawodu.
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Dyrektor szkoły

Decyzja dyrektora o 
przyjęciu albo 
odmowie przyjęcia 
ucznia niebędącego 
polskim obywatelem 
niebędącego polskim 
obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły 
ponadpodstawowej

W każdym czasie

- § 6 pkt 1 i pkt 2 i§ 13 ust. 1 r.w.t.t.p. 
Uczeń przybywający z zagranicy bez względu na 
narodowość jest kwalifikowany i przyjmowany do 
każdej klasy publicznej szkoły ponadpodstawowej, 
jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 
Brak wolnych miejsc uzasadnia wydanie decyzji 
odmownej. 
- § 12 ust. 1 i 3-4 r.w.t.t.p. 
Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może 
przedłożyć ww. dokumentów, zostaje przyjęty do 
publicznej szkoły ponadpodstawowej na podstawie 
rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez 
dyrektora.
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2. Przyjęcie 
ucznia do I klasy 
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Rodzic ucznia lub 
pełnoletni uczeń

Wniosek o przyjęcie 
ucznia do szkoły 
ponadpodstawowej w 
postępowaniu 
rekrutacyjnym

Wyznaczony przez 
kuratora oświaty

- art. 1 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 1 u.p.o. 
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają 
zagwarantowane prawo do kształcenia się, 
wychowania i opieki, są zobowiązani do 
realizowania obowiązku nauki do ukończenia 18 
roku życia oraz mogą wziąć udział w rekrutacji na 
zasadach określonych m.in. w rozdziale 6 u.p.o. 
- art. 165 ust. 2 u.p.o. 
Skoro osoby niebędące obywatelami polskimi 
korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych do ukończenia 18 lat lub 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej, mogą wziąć 
udział w rekrutacji na zasadach określonych w 
rozdziale 6 u.p.o., co może umożliwić im uniknięcie 
wydania decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły 
przez dyrektora z powodu braku wolnych miejsc. 
- art. 130 ust. 4 u.p.o. 
Postępowanie rekrutacyjne wszczyna wniosek 
rodzica lub pełnoletniego ucznia o przyjęcie do 
szkoły ponadpodstawowej. 
- art. 154 ust. 1 pkt 2 u.p.o. 
Termin złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły 
ponadpodstawowej wyznacza kurator oświaty. 
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 Procedura odwoławcza w przypadku odmowy przyjęcia ucznia niebędącego polskim obywatelem oraz obywatela polskiego przybywającego z 
zagranicy z powodu braku wolnych miejsc 

Zadanie Osoba 
odpowiedzialna

Dokumentacja Termin 
wykonania 

zadania

Podstawa prawna z komentarzem

1. Złożenie 
wniosku o 
uzasadnienie 
odmowy przyjęcia 
ucznia do szkoły

Rodzic ucznia lub 
pełnoletni uczeń

Wniosek o uzasadnienie 
odmowy przyjęcia ucznia 
niebędącego polskim 
obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły

7 dni od dnia 
odmowy przyjęcia 
ucznia

- § 13 ust. 2 w zw. z § 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 
2, i § 6 pkt 1 i pkt 2 r.w.t.t.p. 
W terminie 7 dni od dnia odmowy przyjęcia 
ucznia przybywającego z zagranicy do szkoły z 
powodu braku wolnego miejsca, rodzic ucznia 
przybywającego z zagranicy lub pełnoletni 
uczeń przybywający z zagranicy może 
wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o 
sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia 
ucznia przybywającego z zagranicy do danej 
publicznej szkoły.

2. Sporządzenie 
uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
ucznia do szkoły

Dyrektor Uzasadnienie odmowy 
przyjęcia ucznia 
niebędącego polskim 
obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły

5 dni od złożenia 
wniosku o 
uzasadnienie 
odmowy przyjęcia 
ucznia

- § 13 ust. 3 r.w.t.t.p. 
Dyrektor sporządza uzasadnienie w terminie 5 
dni od dnia wystąpienia przez rodzica ucznia 
przybywającego z zagranicy lub pełnoletniego 
ucznia przybywającego z zagranicy z 
wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia 
ucznia. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia.
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3. Powołanie 
komisji 
odwoławczej

Dyrektor Zarządzenie dyrektora 
szkoły w sprawie 
powołania komisji 
odwoławczej do 
rozpatrywania odwołań 
od decyzji dyrektora o 
odmowie przyjęcia ucznia 
niebędącego polskim 
obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły

Niezwłocznie po 
wniesieniu 
odwołania od 
odmowy przyjęcia 
ucznia do szkoły

- § 14 r.w.t.t.p. 
Dyrektor publicznej szkoły powołuje komisję 
odwoławczą. 
W skład komisji odwoławczej wchodzi co 
najmniej 3 przedstawicieli rady pedagogicznej 
publicznej szkoły. W skład komisji 
odwoławczej nie może wchodzić dyrektor 
publicznej szkoły. 
Przepisy nie określają terminu powołania 
komisji, jednak taka potrzeba powstaje w 
związku z wniesieniem odwołania od odmowy 
przyjęcia ucznia do szkoły.

4. Wniesienie 
odwołania

Rodzic ucznia lub 
pełnoletni uczeń

Odwołanie rodzica/
pełnoletniego ucznia 
niebędącego polskim 
obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy od odmowy 
przyjęcia ucznia do 
szkoły

7 dni od dnia 
otrzymania 
uzasadnienia 
odmowy przyjęcia 
ucznia do szkoły

- § 15 ust. 1 r.w.t.t.p. 
Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy lub 
pełnoletni uczeń przybywający z zagranicy 
może wnieść do komisji odwoławczej 
publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 
dyrektora publicznej szkoły, w terminie 7 dni 
od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy 
przyjęcia ucznia do szkoły.

5. Rozpatrzenie 
odwołania od 
odmowy przyjęcia 
ucznia do szkoły

Komisja 
odwoławcza

Rozstrzygnięcie komisji 
odwoławczej w 
przedmiocie odwołania od 
odmowy przyjęcia ucznia 
niebędącego polskim 
obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły

7 dni od dnia 
otrzymania 
odwołania 
wniesionego przez 
rodziców lub 
pełnoletniego 
ucznia

- § 15 ust. 2 r.w.t.t.p. 
Komisja odwoławcza publicznej szkoły 
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia 
dyrektora publicznej szkoły o odmowie 
przyjęcia ucznia do szkoły w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania odwołania wniesionego przez 
rodziców lub pełnoletniego ucznia.
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6. Skarga do WSA 
na decyzję o 
utrzymaniu w 
mocy odmowy 
przyjęcia ucznia 
do szkoły

Rodzic ucznia lub 
pełnoletni uczeń

Skarga do 
Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na 
decyzję o utrzymaniu w 
mocy odmowy przyjęcia 
ucznia niebędącego 
polskim obywatelem oraz 
obywatela polskiego 
przybywającego z 
zagranicy do szkoły

30 dni od 
otrzymania 
rozstrzygnięcia 
komisji 
odwoławczej

- § 15 ust. 2 r.w.t.t.p. 
Na rozstrzygnięcie komisji odwoławczej danej 
publicznej szkoły lub publicznej placówki 
służy skarga do sądu administracyjnego, 
wniesiona w terminie 30 dni od otrzymania 
rozstrzygnięcia komisji odwoławczej (art. 118 
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 
postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi).
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