
Oświata polska za granicą

Data

Zjazd nauczycieli języka polskiego w Niemczech
Rok szkolny 2010/2011

24-26 września 2010 r.



Ważne polskie rocznice 2010 r.
jeden z kontekstów nauczania w bieżącym roku szkolnym

200-lecie urodzin Fryderyka Chopina
(Rok Chopinowski 2010)

600-lecie Bitwy pod Grunwaldem

30-lecie Solidarności 

oraz: 
20 lat samorządów terytorialnych
90-lecie Bitwy Warszawskiej
70-lecie Bitwy o Anglię (z udziałem polskich lotników)



Ministerstwo Edukacji Narodowej 
wspiera Polaków poza granicami kraju



Troska o Polaków za granicami kraju w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
art. 6, ust. 2

Rzeczpospolita Polska udziela pomocy 
Polakom zamieszkałym za granicą

w zachowaniu ich związków z narodowym 
dziedzictwem kulturalnym



Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje politykę
państwa wobec Polaków zamieszkałych poza 

granicami kraju w zakresie krzewienia języka i kultury 
polskiej oraz podtrzymywania i umacniania poczucia 
tożsamości narodowej zgodnie z kierunkami polityki 

państwa określonymi w 
Rządowym Programie Współpracy z Polonią

i Polakami za Granicą



Ustawa o systemie oświaty

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: (…)
art. 5 ust. 3b - zakłada i prowadzi szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy 
przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach 
wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 
przebywających za granicą (…) 
art. 22 ust. 1 - określa w drodze rozporządzenia (…) organizację kształcenia dzieci obywateli 
polskich czasowo przebywających za granicą (…) warunki i sposób wspomagania wśród Polonii 
i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka 
polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w 
innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, uwzględniając w 
szczególności: 

– kierowanie nauczycieli do pracy za granicą, 
– przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu 

nauczaniu, 
– organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących 

nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów 
nauczanych w języku polskim za granicą, 

– organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej (…)



Tezy do zmian w systemie oświaty

Określenie profilu nauczyciela polonijnego

Określenie profilu polskich szkól uzupełniających

Określenia ram programowych kształcenia 
uzupełniającego

Określenie zasad wydawania świadectw dla uczniów 
szkół polonijnych



Podstawy prawne wspierania oświaty polonijnej 
i polskiej poza granicami kraju

Rozporządzenie o organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich za 

granicą

Rozporządzenie o wspomaganiu nauczania języka polskiego, historii, 

geografii, kultury polskiej wśród Polonii i Polaków za granicą oraz 

dzieci pracowników migrujących

Rozporządzenia o wynagrodzeniach i świadczeniach nauczycielskich

Rozporządzenia o kwalifikacjach nauczycieli i dyrektorów szkół za 

granicą

Zarządzenia o RPO i ORPEG

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty



Rodzaje szkół polskich za granicą

Szkoły polskiego systemu edukacji za granicą: 
(Zespoły Szkół, Szkolne Punkty Konsultacyjne)

Szkoły w obcych systemach edukacji:
– z polskim językiem nauczania (np. Czechy, Litwa)
– z zajęciami z języka polskiego jako ojczystego (np. Francja, 

Ukraina, Białoruś)
– z zajęciami z języka polskiego jako obcego – fakultatywne 

nauczanie (np. Niemcy, Rosja)
– Szkoły Europejskie

Szkoły społeczne:
– prowadzone systemowo przez organizacje zrzeszające szkoły 

i nauczycieli (np. USA, Wielka Brytania)
– przy parafiach (np. USA, Niemcy, Francja, Hiszpania, 

Argentyna, Ukraina)



( p j y
stacjonarnej) 

formy nauczania języka polskiego za granicą

E - learning - pilotaż systemu prowadzony przez  
Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo 
Przebywających za Granicą, obejmuje obecnie 
24 uczniów z 12 krajów świata. Konsultacje 
prowadzone są w formie konferencji, zaś uczeń ma 
kontakt z nauczycielem w czasie rzeczywistym.

Nauczanie domowe - nauka w Polsce jest 
obowiązkowa do 18. roku życia. Na wniosek 
rodziców, dyrektor przedszkola czy szkoły, do której 
dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze 
decyzji, na spełnianie przez nie obowiązku szkolnego 
(lub obowiązku nauki) poza szkołą. W takim wypadku 
uczeń na każdym etapie edukacji, czyli od 
obowiązkowego przygotowania przedszkolnego aż
po szkołę ponadgimnazjalną może skorzystać z tzw. 
nauczania domowego.



Obecne formy wspierania przez MEN 
nauczania języka polskiego za granicą

kierowanie nauczycieli z Polski do pracy 
dydaktycznej w środowiskach polonijnych

zakup podręczników i pomocy dydaktycznych

organizacja kursów metodycznych dla nauczycieli

dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci 
i młodzieży



Co chcemy i możemy zmienić na podstawie ustawy 
o systemie oświaty? – I etap zmian

Główne elementy zmian
Zdefiniowanie lub uporządkowanie w rozporządzeniach MEN standardów 
oczekiwanych od polskiego kształcenia za granicą – obowiązującego dla 
szkół i szkolnych punktów przy polskich placówkach dyplomatycznych:

1. charakterystyka kształcenia uzupełniającego (w szkolnych punktach 
konsultacyjnych)

2. ramy programowe kształcenia uzupełniającego za granicą
3. plany (maksymalna liczba godzin) kształcenia uzupełniającego
4. warunki, w jakich może odbywać się kształcenie
5. zasady wydawania świadectw i zaświadczeń kształcenia uzupełniającego
6. wymagania kwalifikacyjne od nauczycieli polskich za granicą
7. wymagania kwalifikacyjne od kadry kierowniczej za granicą
8. warunki finansowe dotyczące nauczycieli delegowanych (zatrudnianych) 

i kierowanych (wysyłanych do pracy w organizacjach zagranicznych)
9. określenie czasu, w którym trzeba dostosować się do standardów
10. szkolenia przygotowujące kadry do pracy zgodnie z nowymi standardami



Ramy programowe kształcenia uzupełniającego 
dla szkół polskich poza granicami kraju



Wprowadzenie do systemu prawnego definicji  i pojęć:

W obecnej ustawie brak jest definicji wielu form nauczania języka
polskiego i w języku polskim za granicą. 

Proponuje się wprowadzenie następujących pojęć:

• polska szkoła za granicą – prowadzona przez ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania szkoła dla obywateli polskich czasowo przebywających za 
granicą realizująca ramowy program nauczania;

• polska szkoła uzupełniająca za granicą – szkoła prowadzona przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania zlokalizowana za granicą
prowadząca dla obywateli polskich i uczniów pochodzenia polskiego nauczanie 
uzupełniające w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce stacjonarnie. 
Szkoła prowadzona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
odpłatnie organizuje dodatkowo nauczanie języka polskiego i wiedzy o Polsce 
dla cudzoziemców w trybie stacjonarnym;

• polska niepubliczna szkoła uzupełniająca za granicą – niepubliczna szkoła 
za granicą, nauczająca wg programu uzupełniającego zgodnego z Ramami 
programowymi, w której nauczają nauczyciele w rozumieniu ustawy - Karta 
Nauczyciela lub nauczyciele nauczania uzupełniającego spełniający wymagania 
określone w rozporządzeniu w sprawie kwalifikacji nauczycieli nauczających w 
szkołach uzupełniających, posiadająca uprawnienia do wydawania świadectw 
kształcenia uzupełniającego za granicą;



Wprowadzenie do systemu prawnego definicji  i pojęć

• inne szkoły i formy nauczania języka polskiego za granicą – w tym 
społeczne szkoły i punkty nauczania języka polskiego za granicą prowadzone 
przez różne podmioty pracujące w oparciu o własne przepisy w zakresie 
organizacji i treści kształcenia oraz szkoły w systemach oświaty innych państw 
prowadzące nauczanie w języku polskim;

• placówka wspierająca edukację Polaków za granicą – placówka prowadzona 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zlokalizowana na 
terenie Polski, koordynująca i nadzorująca działalność szkół polskich za granicą, 
polskich szkół uzupełniających za granicą, polskich niepublicznych szkół
uzupełniających za granicą, w szczególności prowadząca nauczanie 
i doskonalenie na odległość w czasie rzeczywistym i przeprowadzająca 
egzaminy klasyfikacyjne na miejscu i na odległość, delegująca 
i kierująca nauczycieli do pracy za granicą oraz przekazująca materiały 
i pomoce dydaktyczne w tym również dla innych szkół i form nauczania języka 
polskiego za granicą;

• nauczyciel nauczania uzupełniającego za granicą – osoba ucząca 
w polskiej szkole uzupełniającej za granicą, zgodnie z kwalifikacjami 
określonymi w odrębnych przepisach;



Wprowadzenie do systemu prawnego definicji  i pojęć

• ramy programowe kształcenia uzupełniającego w zakresie języka 
polskiego i wiedzy o Polsce dla polskich szkół uzupełniających za granicą
- obowiązkowe dla szkół zestawy celów i treści nauczania języka polskiego 
i wiedzy o Polsce, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań
dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po 
zakończeniu określonego etapu edukacyjnego;

• świadectwo szkoły uzupełniającej za granicą – świadectwo wydawane 
uczniom po kończeniu kolejnych lat nauki w polskich szkołach uzupełniających 
za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz w polskich niepublicznych szkołach uzupełniających za 
granicą;

• nauczanie i egzaminowanie na odległość w czasie rzeczywistym
– nauczanie i egzaminowanie prowadzone za pomocą Internetu, 
w którym uczestniczą nauczyciele i uczniowie w tym samym czasie, którzy 
kontaktują się, widzą i słyszą za pośrednictwem łączy internetowych.



Wykaz przygotowywanych obecnie aktów prawnych

Rozporządzenia: 
1. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających 

za granicą – podpisane w dniu 31 sierpnia 2010 r.
2. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 
Rzeczypospolitej Polskiej

3. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń
przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy 
za granicą

4. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od 
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli 
niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

5. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba 
zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych 
typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

Zarządzenia:
1. w sprawie powołania Rady Oświaty Polonijnej – podpisane w dniu 15 lipca 2010 r.
2. w sprawie utworzenia Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą



Rada Oświaty Polonijnej

Z Zarządzenia w sprawie powołania Rady:

Rada jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.

Do zadań Rady należy:
1) przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na 

temat kierunków zmian w obszarze oświaty polskiej za granicą;
2) przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze oświaty 

polskiej za granicą;
3) konsultowanie projektów aktów prawnych i opracowań

zawierających propozycje systemowych zmian w obszarze 
oświaty polskiej za granicą.



Ramy programowe nauczania za granicą
języka polskiego i kultury polskiej

obowiązkowe – w punktach konsultacyjnych przy placówkach 
dyplomatycznych (z możliwością odpowiedniego do potrzeb poszerzania)

dobrowolne, dowolnie zmodyfikowane lub poszerzone – w szkołach 
polonijnych

Po co wprowadzamy ?

– ujednolicenie i unowocześnienie 
treści nauczania zagranicą

– dostosowanie wymagań
nauczania za granicą do polskich 
standardów edukacyjnych 
i polskiej podstawy programowej

Co nam dają?

– ułatwiony powrót do kraju 
poprzez zbliżone wymagania 
programowe

– podniesienie poziomu nauczania
– ułatwienie dla nauczycieli



Status prawny ucznia wyjeżdżającego z kraju 
i przyjeżdżającego (powracającego) z zagranicy

uczniowie polscy przebywający za granicą spełniają
obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach kraju 
pobytu

każde dziecko, niezależnie od tego, z jakiego kraju 
przyjeżdża, ma zapewnione w Polsce bezpłatne 
nauczanie; może korzystać z nauki i opieki w publicznych 
przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach 
i szkołach ponadgimnazjalnych, jest przyjmowane do 
odpowiedniej klasy na podstawie liczby lat nauki za 
granicą

rozporządzenie w sprawie przyjmowania cudzoziemców 
do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia 
nauczycieli i placówek oraz organizacji dla cudzoziemców 
dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju 
pochodzenia ma na celu pomoc również dzieciom 
obywateli polskich, które powracają z zagranicy 
z niewystarczającą znajomością języka polskiego 
do korzystania z nauki oraz ułatwienie cudzoziemcom 
nauki w polskim systemie oświaty



Kariera edukacyjna ucznia migrującego

Etapy Etap I
Przygotowanie 
do wyjazdu 
z kraju

Etap II
Adaptacja/ 
pobyt 
w innym kraju

Etap III
Przygotowanie do 
powrotu do kraju

Etap IV
Adaptacja 
w polskim 
systemie 
oświaty

Formy 
wsparcia

• portal Polska 
Szkoła
• konsulaty RP
• szkoła 
macierzysta

• szkoła w 
lokalnym 
systemie 
oświaty
• szkoła polska/ 
szkoła polonijna

• zasoby edukacyjne 
pozwalające 
przygotować się do 
powrotu (e-learning)
• szkoła polska/ 
szkoła polonijna 
(specjalny program 
nauczania)  
• wsparcie ze strony 
kuratoriów oświaty

• dodatkowe 
godziny 
z języka 
polskiego
• dodatkowe 
godziny 
z przedmiotów 
nauczania



Wsparcie dla uczniów polskich za granicą

Wsparcie ze strony polskich służb 
dyplomatycznych:
– doradca oświatowy
– pomoc w prowadzeniu szkół
– wsparcie w rozpoznaniu potrzeb

Wsparcie ze strony polskiego systemu 
oświatowego:
– portal Polska Szkoła
– nauczyciele kierowani z Polski
– Centrum Edukacji Polaków Zagranicą
– E-learning
– Senat RP
– organizacje pozarządowe działające 

na rzecz Polaków za granicą

Wsparcie ze strony Polaków 
mieszkających zagranicą:
– stowarzyszenia jako podmioty
– prowadzące szkoły
– nauczyciele polonijni

Wsparcie ze strony systemów edukacji 
innych państw:
– wykorzystanie systemowych rozwiązań

np. klasy międzynarodowe we Francji
– wykorzystanie infrastruktury, 

np. budynki szkolne, sale dydaktyczne

Polska 
szkoła za 
granicą



System informacji dla rodziców uczniów migrujących



Portal Polska Szkoła



Szkoły polonijne z USA 
zarejestrowane na portalu Polska Szkoła
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Kształcenie uzupełniające

Społeczne szkoły „sobotnie”
(m.in. szkoły przedmiotów ojczystych, szkoły 
dokształcające)

Zespół Szkół na ul. Rolnej
(Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo 
Przebywających za Granicą)

co najmniej 800 szkół i 90 tys. uczniów 
na całym świecie
prowadzone w oparciu o lokalne prawo 
przez organizacje polonijne, parafie
przedmioty: język polski, przedmioty 
ojczyste, ew. przygotowanie do 
egzaminu z języka polskiego w lokalnym 
systemie
o programie i zatrudnieniu nauczycieli 
decyduje organizacja prowadząca –
rodzice
finansowane niemal wyłącznie przez 
rodziców

76 zagranicznych jednostek 
organizacyjnych, 14 tys. uczniów
prowadzone wyłącznie w oparciu 
o prawo polskie
od września 2010 r. - nauka w oparciu 
o nowe ramy programowe
obowiązkowe przedmioty: język polski, 
i wiedza o Polsce (elementy historii, 
geografii i kultury) 
zatrudnianie nauczycieli wg polskiego 
prawa (teoretycznie)
nauka finansowana z budżetu państwa
świadectwa uzupełniające



Wizja rozwoju oświaty polskiej za granicą
i oświaty polonijnej

Oświata polonijna i oświata polska za granicą tworzą system 
różnorodnych instytucji oświatowych prowadzących nauczanie 

w języku polskim, które przy wsparciu ze strony polskiego rządu, 
uwzględniając specyficzne potrzeby Polaków mieszkających 

w państwie, w którym działają i wykorzystując najnowsze technologie 
edukacyjne zapewniają uczącym się w nich dzieciom możliwość nauki 

języka polskiego, poznawania polskiej kultury, historii i tradycji oraz 
ułatwiają kontynuowanie nauki w Polsce



Wizja rozwoju oświaty polskiej za granicą
i oświaty polonijnej

Cel główny

Budowa ogólnodostępnego, efektywnego i nowoczesnego
systemu oświaty polskojęzycznej poza granicami kraju 

uwzględniającego specyficzne potrzeby Polaków zamieszkałych 
w poszczególnych krajach, pomagającego w zachowaniu 

podmiotowości narodowej Polakom mieszkającym za granicą
i umożliwiającego dzieciom Polaków, którzy zamierzają wrócić
do kraju, adaptację (readaptację) do systemu oświaty w Polsce



Wspieranie rozwoju nauczania 
w języku polskim za granicą

I. Dostosowanie instytucji oświaty polskiej za granicą i oświaty 
polonijnej do aktualnych potrzeb Polaków poza granicami kraju

II. Zapewnienie wysokiej jakości przygotowania merytorycznego 
i metodycznego nauczycieli uczących w języku polskim 
za granicą

III. Promocja języka polskiego i nauczania w języku polskim 
za granicą

IV. Nowoczesne technologie edukacyjne

V. Koordynowanie rozwoju oświaty polskojęzycznej za granicą



Wspieranie rozwoju nauczania w języku 
polskim za granicą

I.  Dostosowanie instytucji oświaty polskiej za granicą i oświaty 
polonijnej do aktualnych potrzeb Polaków poza granicami kraju

Budowa unowocześnionego modelu nauczania w języku polskim poza 
granicami kraju
Poprawa warunków współpracy polskich instytucji oświatowych 
z partnerami społecznymi za granicą
Wspieranie materialne i organizacyjne społecznych inicjatyw 
oświatowych za granicą
Stworzenie ram programowych dla dzieci polskich za granicą
Rozwijanie nowoczesnych technik informacyjnych jako narzędzi 
edukacyjnych
W wyniku ścisłej współpracy MEN z MSZ powołanie instytucji doradcy 
oświatowego przy polskich placówkach dyplomatycznych



Wspieranie rozwoju nauczania w języku 
polskim za granicą

II.  Zapewnienie wysokiej jakości 
przygotowania merytorycznego 
i metodycznego nauczycieli 
uczących w  języku polskim 
za granicą

Status nauczyciela polonijnego
wprowadzenie w prawie opisu 
szczególnych kwalifikacji 
oczekiwanych od nauczyciela 
polonijnego oraz możliwości 
zaliczenia pracy nauczycielskiej 
za granicą do stażu pracy 
nauczycielskiej po powrocie do kraju



Wspieranie rozwoju nauczania w języku 
polskim za granicą

III. Promocja języka polskiego 
i nauczania w języku polskim 
za granicą

System certyfikowania znajomości 
języka polskiego

System promocji języka polskiego 
i polskiej oświaty za granicą

Współpraca MEN, MSZ, Kancelarii 
Senatu RP, środowisk polonijnych 
i doradców oświatowych



Wspieranie rozwoju nauczania w języku 
polskim za granicą

IV. Nowoczesne technologie edukacyjne

Platforma e-learningowa:
interaktywna i uniwersalna
zapewnia dostęp do programów 
i podręczników
umożliwia prowadzenie zajęć on-line
zapewnia możliwość samooceny
umożliwia samodzielne przygotowanie 
się do matury lub adaptację do polskiego 
systemu oświaty

Podręcznik internetowy:
ogólnodostępny
oparty na wolnych licencjach



Wspieranie rozwoju nauczania w języku 
polskim za granicą

V.       Koordynowanie rozwoju oświaty 
polskojęzycznej za granicą

System ewidencji polskojęzycznych 
instytucji oświatowych 
za granicą. Pełna, powszechnie 
dostępna, na bieżąco 
aktualizowana baza danych 
o placówkach oświatowych 
za granicą, prowadzących 
nauczanie w języku polskim

Monitorowanie działań związanych 
z rozwojem polskojęzycznej 
oświaty za granicą



Dziękuję za uwagę
zapraszamy do odwiedzenia Polski i Warszawy


