
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Szkolnego Regulaminu Rekrutacji 

 

Rekrutacja cudzoziemców / uchodźców 

 

Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców / uchodźców określone są przepisami: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 2020 r. poz. 1283 ze zm.);  

 Informacja Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2022 r. na temat zasad przyjmowania 

cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie. 

 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa. 

 
1.Kandydat  przyjmowany jest do szkoły na ogólnych zasadach na podstawie dokumentów oraz na warunkach i w trybie 

postępowania rekrutacyjnego. Rekrutacja do szkoły obejmuje jedynie osoby, które podlegają obowiązkowi nauki i nie są osobami 

pełnoletnimi.  

 

2.Rekrutacja odbywa się elektronicznie przez platformę Nabór na stronie internetowej : https://nabor.pcss.pl/sandomierz  

z zachowaniem obowiązujących terminów , o których mowa w § 4 pkt. 1 regulaminu rekrutacji. 

 

3.Kandydata obowiązują zasady rekrutacji  ujęte  w § 2 pkt. 2 – pkt. 5 regulaminu rekrutacji . Jeżeli kandydat nie może osobiście 

złożyć w szkole wniosku o przyjęcie , załącza w systemie elektronicznego naboru podpisany przez siebie i rodzica/ opiekuna 

prawnego wniosek jako  scan lub czytelne zdjęcie. 
4. Kandydat składa następujące dokumenty: 

 świadectwo ukończenia szkoły  - przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na podstawie ustawy o 

języku polskim, 

 paszport (kserokopia),  

 odpis aktu urodzenia  - przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego na podstawie ustawy o języku 

polskim, 

 notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad  uczniem, przebywającym w Polsce bez rodziców – w 

języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego na podstawie ustawy o języku polskim, 

( jeżeli dotyczy) 

 zdjęcia (30x42 mm)-2 szt., 

 karta szczepień-przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego na podstawie ustawy o języku polskim ( 

fakultatywnie). 

4.1 Wymienione dokumenty należy przesłać drogą pocztową lub  doręczyć do szkoły osobiście albo przez  opiekuna prawnego 

/zaufaną osobę. 

 

5.Kandydat  posługujący się świadectwem ukończenia szkoły  uzyskanym za granicą, nie dysponujący na świadectwie ocenami 

równorzędnymi ocenom polskiego świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  z przedmiotów wymaganych w postępowaniu 

rekrutacyjnym, kwalifikowany jest na podstawie ocen na świadectwie ukończenia nauki z przedmiotów stanowiących podstawę 

kwalifikacji lub pokrewnych. 

 

6. Kandydaci z Ukrainy otrzymują punkty za oceny  z przedmiotów ujętych na świadectwie  , o których mowa w  § 3 pkt. 4.2 , 

pkt. 4.3. regulaminu rekrutacji. Stosuje się przelicznik ocen na skalę polską wg poniższej tabeli. Wobec kandydatów , którzy nie  

uczęszczali do szkoły polskiej i nie podchodzili do egzaminu ósmoklasisty , stosuje się  § 3 pkt. 4.6 regulaminu rekrutacji. 

 

Ukraina Przelicznik na skalę polską 

Skala ocen 1-12  Skala słowna 

11-12 celujący 

9-10 bardzo dobry 

7-8 dobry  

5-6 dostateczny 

3-4 dopuszczający 

2-1 niedostateczny 

 

https://nabor.pcss.pl/sandomierz


7. Przedmiotem branym pod uwagę w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego jest język polski.  Ze względu na brak tego 

przedmiotu na świadectwie ukończenia szkoły przez cudzoziemców / uchodźców ,  Szkolna Komisja Rekrutacyjna  

przeprowadzi test kompetencji językowej  ( ustny i pisemny) w celu ustalania poziomu znajomości  języka polskiego  

 i umiejętności komunikacyjnych kandydata. Po przeprowadzeniu testu komisja sporządzi  protokół  z jego przebiegu. 

Test przeprowadzony zostanie w wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły terminie. O terminie oraz formie ( stacjonarnie / 

online przez wybrany komunikator ) kandydat zostanie poinformowany w odpowiednim czasie. 

 

8. W przypadku osób, które  bardzo słabo znają język polski lub nie komunikują się w ogóle w  tym języku, zastosowanie 

mają  przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022r. art. 55. 

 

9. Warunkiem ostatecznym przyjęcia ucznia do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe jest dostarczenie orzeczenia 

lekarskiego  o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie. Na badania do lekarza medycyny pracy  

kieruje szkoła . 

 

10. Szkoła nie zapewnia  uczniom zakwaterowania  i posiłków. Istnieje możliwość zakwaterowania kandydata w Bursie Szkolnej  

( ul. Wojska Polskiego 22 w  Sandomierzu , Tel +48 15 8322853). 

 

 


