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Raport z monitoringu w zakresie przyjmowania do szkół publicznych 

w województwie opolskim cudzoziemców oraz uczniów obywateli polskich 

powracających z zagranicy 

 

 

W związku z przeprowadzonym monitoringiem w zakresie przyjmowania do szkół 

publicznych w województwie opolskim cudzoziemców oraz uczniów obywateli polskich 

powracających z zagranicy poniżej opracowano dane przybliżające skalę zjawiska na podstawie 

próby badawczej w szkołach Opolszczyzny.  

 W badaniu uczestniczyły  szkoły ze wszystkich poziomów edukacyjnych, gdyż zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego sytuacja powrotu ucznia z zagranicy lub akces 

podjęcia nauki przez osobę niebędącą obywatelem polskim dotyczy każdego poziomu 

edukacyjnego i typu szkoły. 

Podstawa prawna przeprowadzonego monitoringu:  

� Art. 94 a ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 

2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych 

oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 oraz 

z 2009 r. Nr 31, poz. 208) 

� ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 kwietnia 2010 r. 

w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych 

przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji 

dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki 

języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361) 

 

Próba badania obejmowała łącznie 351 szkół dla młodzieży działających na terenie 

województwa opolskiego. W tym 13 przedszkoli, 148 szkół podstawowych, 64 gimnazjów, 55 

szkół ponadgimnazjalnych, 19 zespołów obejmujących przedszkole i szkołę podstawową, 53 

innych zespołów szkół. 

Łączna liczba uczniów zgłoszona w badanej próbie szkół wynosiła w poszczególnych latach 

szkolnych – jak na poniższym wykresie. 
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Widoczna jest wyraźna tendencja malejąca, szczególnie pomiędzy rokiem szkolnym 

2010/11 a  poprzednim rokiem 2011/12. Różnica wyniosła 2226 uczniów wobec stanu 

najwyższego z roku 2010/11, co stanowi obniżenie liczebności uczniów w badanych szkołach 

o 4%. Na to złożył się zapewne czynnik demograficzny, jak również emigracja rodzin poza granice 

kraju. 

 

Realizacja obowiązku szkolnego przez uczniów polskich poza granicami kraju 

 

 
 

 

Na powyższym wykresie widać konsekwentną tendencję rosnącą liczby uczniów 

wyjeżdżających poza granice kraju. W związku z tym do szkół poza granicami kraju  uczęszcza 
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około 4-5 % uczniów (wg. danych ze szkół objętych monitoringiem). Poniżej przedstawiono 

dokładne wartości procentowe z rozbiciem na lata szkolne. 

 

 

 

 
Z powyższych danych można wnioskować, że pewien wzrost liczebności uczniów w grupie 

badanych szkół,  jaki zanotowano w bieżącym roku szkolnym w stosunku do roku 2011/12,  nie 

był związany z ograniczeniem emigracji, gdyż ta wyraźnie wzrosła w omawianym okresie:  z 4,3% 

do 4,7% uczniów przebywających poza krajem. 

 

Liczba przyjętych uczniów powracających zza granicy i cudzoziemców w 3 

ostatnich latach szkolnych w próbie badawczej 
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Bilansu liczebności uczniów w badanych szkołach znacząco nie poprawiła również ilość 

uczniów przyjętych do szkół województwa opolskiego powracających zza granicy oraz dzieci 

cudzoziemców nielicznie przybywających do naszego kraju. Najwięcej uczniów powracających z 

zagranicy zarejestrowaliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Jak widać z powyższego wykresu liczba ta 

nie przekroczyła 100 osób.   

Liczba przybywających obcokrajowców w okresie trzech ostatnich lat w badanych szkołach 

nie była wielka. W badanej próbie szkół w bieżącym roku szkolnym było ich  88.  Jest to najwyższy 

wynik w ostatnich 3 latach. Zatem ilość dzieci cudzoziemców przyjmowana każdego roku do szkół 

nie przekroczyła 100  na ponad 300 badanych placówek oświatowych. Dzieci cudzoziemców 

przybywających na teren naszego województwa najczęściej są narodowości ukraińskiej, następnie 

niemieckiej, rumuńskiej i bułgarskiej. Zdarzały się również pojedyncze przypadki dzieci 

narodowości mołdawskiej, austriackiej czy syryjskiej. 

Dyrektorzy badanych szkół,  do których zostali przyjęci uczniowie-obcokrajowcy, 

wypowiedzieli się w ankiecie na temat różnych aspektów ich funkcjonowania w polskich szkołach. 

Zostali oni poproszeni w ankiecie o wskazanie pozytywnych zjawisk i procesów związanych z 

obecnością w szkołach uczniów nie będących narodowości polskiej.  Oto wybrane wypowiedzi 

ilustrujące najczęściej pojawiające się głosy:  

� Uczniowie bardzo szybko utożsamiają się ze środowiskiem szkolnym. Jeśli jest to 

kontynuacją nauki w gimnazjum obwodowym to nie ma różnicy pomiędzy uczniami ze 

względu na przynależność narodową. Najczęściej koledzy ze szkoły podstawowej dalej 

pozostają w tych samych grupach i zespołach w gimnazjum. 

� Cennym zjawiskiem jest przekazywanie wiedzy o kulturze swojego narodu uczniom 

polskim 

� Dzieci te najczęściej znają więcej języków i szybko przyswajają  język polski. 

� Wiąże się z tym wysoka motywacja do nauki języka polskiego, uzyskiwane bardzo dobre 

wyniki w nauce i dobry kontakt z rówieśnikami. 

� Integracja uczniów, możliwość poznania kultury i języka innego kraju 

� Uczniowie mają okazję okazywać empatię; poznawać kulturę innych narodów 

� Dostrzegana jest dobra adaptacja ucznia innej narodowości w środowisku szkolnym. 

Sytuacja ta przyczynia się dodatkowo do wyrabiania określonych postaw i zachowań 

• postawy tolerancji i akceptacji rówieśników wobec kolegi-obcokrajowca 

• poznawania innych kultur, zwyczajów i codziennych zachowań 
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• umacnianie postawy szacunku dla odmienności kulturowej czy religijnej 

� Społeczność uczniowska poznaje osoby funkcjonujące dotychczas w innym środowisku, 

uczy się tolerancji wobec odmiennych zachowań, pomaga w razie trudności w szkole. 

Dzieci przebywając wśród swoich rówieśników uczą się wzajemnie swoich języków. 

� Uczniowie dobrze funkcjonują. Często osiągają nawet laury w konkursach 

przedmiotowych. Cieszą się zaufaniem i sympatią rówieśników. 

� Obecność obcokrajowców posługujących się jęz. angielskim działa mobilizująco na innych 

uczniów, którzy korzystają z możliwości komunikacji bezpośredniej. Również obecność 

uczniów australijskich jest okazją do poznania odległego kraju, gdyż cudzoziemcy bardzo 

chętnie dzielą się wiadomościami  i prezentują swój kraj. Ponadto inny sposób zachowania 

się dzieci, które absolutnie nie sprawiają kłopotów wychowawczych, a wręcz są wzorem 

dla innych, działa pozytywnie na każdy zespół klasowy. 

� Kontakty uczniów szkoły z uczniami  powracającymi zza granicy pozwalają dzieciom mieć 

większy kontakt z językiem angielskim, pozytywnie motywuje je do nauki tego języka. 

 

 

Napotykane problemy w funkcjonowaniu uczniów-obcokrajowców oraz dzieci 

obywateli polskich powracających z zagranicy  

 

 
� Uczniowie powracający z zagranicy w opinii większości dyrektorów zazwyczaj sprawnie 

komunikują się w języku polskim. Pojawiające się trudności związane są z techniką 

czytania i rozumienia tekstu oraz gramatyką i ortografią. 

� Niektórzy uczniowie  mają  trudności w porozumiewaniu się w języku polskim w mowie 

i piśmie, a także z adaptacją w polskim systemie edukacji. 

� Trudności wiążą się także z zaakceptowaniem nowych, często wyższych wymagań 

szkolnych 

� Zdarzają się sytuacje szukania akceptacji w grupie poprzez zachowania agresywne lub 

zupełne wycofanie, zamknięcie się w sobie. 

� Często istnieje konieczność wyrównania braków w wiedzy i umiejętnościach oraz różnic 

programowych. 

� Dużym atutem jest dobra współpraca szkoły z opiekunami uczniów powracających lub 

cudzoziemców. 
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� W przypadku uczniów powracających z granicy można dostrzec nawarstwianie się 

trudności w nauce w wielu przedmiotach.  Przeważnie dotyczy to dzieci z przeciętnym 

poziomie rozwoju i zdolności intelektualnych. 

� Oto ilustracja najczęściej wymienianych problemów, wynikających z niedostatecznej 

znajomości języka, różnic programowych czy kulturowych: 

� Brak spójności w podstawie programowej i bariera językowa lub zupełny brak 

znajomości języka polskiego. ( Np. w okresie 7 miesięcy uczeń nie jest w stanie 

opanować wiedzy i umiejętności do sprawdzianu po klasie szóstej.)  

� Trudności w opanowaniu materiału szkolnego oraz zbyt mała liczba godzin 

dodatkowych z języka polskiego oraz innych przedmiotów szkolnych. Duże różnice 

w podstawie programowej powodują trudności dziecka z nauką. 

� Uczniowie powracający zza granicy mają problemy wychowawcze 

z przystosowaniem się do nowych warunków. Muszą w krótkim czasie nadrobić 

różnice programowe co jest dla nich dodatkowym obciążeniem. Zdarzają się 

przypadki trudności w opanowaniu ortografii i gramatyki z języka polskiego, 

czasem kłopoty z językiem polskim na poziomie komunikacyjnym. 

� Brak ciągłości procesu edukacyjnego, narastające zaległości, problemy z integracją 

środowiska klasowego oraz asymilacją kulturową. 

 

 


