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1. W § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

 

„§ 4.6 W szkole może być zorganizowany oddział przygotowawczy dla uczniów niebędących 

obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę 

w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw; 

1) oddział przygotowawczy może być zorganizowany w trakcie roku szkolnego;  

2) oddział przygotowawczy może liczyć do 25 uczniów – dopuszcza się nauczanie w klasach 

łączonych: I – III, IV – VI oraz VII – VIII; 

3) wymiar zajęć w oddziale przygotowawczym wynosi: 

 dla klas I-III – co najmniej 20 godzin tygodniowo, 

 dla klas IV-VI – co najmniej 23 godziny tygodniowo, 

 dla klas VII-VIII – co najmniej 25 godzin tygodniowo; 

4) tygodniowy wymiar godzin ustalony przez dyrektora określa arkusz organizacji pracy 

szkoły; 

5) zajęcia w oddziale przygotowawczym mają charakter integracyjny, przygotowują uczniów 

do nauki w polskiej szkole – prowadzone są w oparciu o szkolne programy nauczania  

z zakresu kształcenia ogólnego dostosowywane pod względem zakresu treści nauczania, 

metod i form do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów; 

6) nauka języka polskiego odbywa się według programu nauczania opracowanego na 

podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, wymiar 

godzin nauczania jest nie mniejszy niż 6 godzin tygodniowo;  

7) zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów; 

8) okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć dydaktyczno-

wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany do oddziału 

przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce ucznia i jego 

potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok 

szkolny – decyzję o skróceniu albo przedłużeniu okresu nauki ucznia w oddziale 

przygotowawczym podejmuje rada pedagogiczna na wniosek uczących ucznia nauczycieli, 

pedagoga lub psychologa; 

9) uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na 

zasadach i warunkach określonych w statucie w części dotyczącej udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.” 


