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Warunki i tryb przyjmowania do Zespołu Szkół Energetycznych  

osób niebędących obywatelami polskimi. 

Przepisy dotyczące przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do szkół 

ponadpodstawowych: 

 art. 363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) 

 art. 94a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 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. 2016 poz. 1453 ze zm.)  

 

1. Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych  szkół do 

ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Cudzoziemcy są przyjmowani do szkół na podstawie dokumentów bez konieczności 

dokonywania ich nostryfikacji.  

3. Dyrektor szkoły publicznej może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do 

odpowiedniej klasy, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica albo samego 

ucznia, jeśli jest on pełnoletni. 

4. Cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie 

znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z 

nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie 

dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego 

organizuje gmina lub powiat właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. 

Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka polskiego nie jest 

ograniczone czasowo. Cudzoziemcy mogą korzystać także z dodatkowych zajęć 

wyrównawczych z danego przedmiotu nauczania przez okres 12 miesięcy. Łączny wymiar 

dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może przekroczyć 5 

godzin tygodniowo. 

Warunki przyjęcia do klasy pierwszej: 

 podanie złożone przez opiekunów prawnych ucznia (podania będą rozpatrywane w II 

połowie sierpnia czyli po zakończeniu rekrutacji elektronicznej i w przypadku 

wolnych miejsc w klasach pierwszych) 

 oceny ze świadectwa pozwalające na podjęcie nauki w wybranym oddziale klasowym 

(według przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym (matematyka, 

algebra, informatyka, fizyka, język angielski/język niemiecki)); 

 minimum dobra ocena z zachowania; 

 znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym (B1) 

poświadczona stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat 

itp.)  
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000060/U/D20170060Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000060/U/D20170060Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001453
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 rozmowa informacyjno-kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunem 

prawnym,  termin rozmowy ustala dyrektor szkoły, sama rozmowa jest natomiast 

przeprowadzana przez dyrektora z  udziałem pedagoga szkolnego 

 

 Warunki przyjęcia do klasy programowo wyższej: 

 podanie złożone przez opiekunów prawnych ucznia lub pełnoletniego ucznia 

 oceny ze świadectwa pozwalające na podjęcie nauki w wybranym oddziale klasowym 

(oceny ze świadectwa zostaną poddane analizie w celu ustalenia, czy pozwolą one na 

podjęcie nauki w wybranym zawodzie) 

 sprawdzian uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie, w 

przypadku gdy  stopień przygotowania do tego kształcenia ucznia przybywającego 

z zagranicy nie wynika z przedstawionych dokumentów. 

 minimum dobra ocena z zachowania; 

 znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie średnio-zaawansowanym (B1) 

poświadczona stosownym dokumentem (świadectwo ukończenia kursu, certyfikat 

itp.)  
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu 

 rozmowa informacyjno-kwalifikacyjna z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunem 

prawnym, termin rozmowy ustala dyrektor szkoły, sama rozmowa jest natomiast 

przeprowadzana przez dyrektora z  udziałem pedagoga szkolnego oraz (w razie 

potrzeby) nauczyciela lub nauczycieli zawodu. 

Wymagane dokumenty: 

W procesie rekrutacji: 

 podanie 

 życiorys 

 świadectwo ukończenia szkoły (tłumaczenie); 

 dokumenty poświadczające znajomość języka polskiego; 

 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. 

  

Po przyjęciu do Zespołu Szkół Energetycznych 

 akt notarialny ustanowienia pełnomocnika reprezentującego rodziców  w Polsce (musi 

to być osoba dyspozycyjna, na stałe mieszkająca w Polsce); 

 świadectwo urodzenia (tłumaczenie); 

 poświadczenie zameldowania na pobyt stały w kraju kandydata (tłumaczenie); 

 paszport (ew. wiza) – kserokopia; 

 Karta Polaka – jeśli jest (kserokopia); 

 3 zdjęcia 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekretariat@zse.gda.pl   

 

mailto:sekretariat@zse.gda.pl
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………………………………………………                                                                                           (дата написання заяви) 

Imię  i  nazwisko (ім’я , прізвище) 

…………………………………………… 

Adres (адреса) 

…………………………………………… 

tel. (телефон) 

…………………………………………… 

e-mail (електронна пошта) 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Energetycznych 

ul. M. Reja 25 

80-870 Gdańsk 

 

Oświadczenie (Заява) 

 

 

Oświadczam (Засвідчую), że moja córka/mój syn ………………………………. (що моя 

дочка/мій син) ukończyła/ukończył (закінчила/закінчив) w sumie (загалом) ……… rok/lat 

(рік/років) nauki (навчання) za granicą (за кордономi) i w roku szkolnym 2021/2022 (і у 

навчальному 2021/2022 році) uczęszczała/uczęszczał (навчалася/навчався) do klasy (у 

класі)…………  

Średnia ze wszystkich przedmiotów na ostatni semestr lub koniec roku wynosiła(Середній 

показник з усіх предметів за останній семестр або кінець року становив):………..... 

(dokładność do jednego miejsca po przecinku (точність до одного десяткового знака)). 

W szkole do której uczęszczał były przedmioty zawodowe (teoria/praktyka) Школа, яку він 

навчався, мала професійні предмети (теорія / практика)   tak/nie (так / ні) 

 

Przybliżone nazwy nauczanych przedmiotów zawodowych (Приблизні назви професійно-

технічних предметів, які викладаються): 

1. …………………………………….. 

2. …………………………………….. 

3. …………………………………….. 

4. …………………………………….. 

5. …………………………………….. 

6. …………………………………….. 

7. …………………………………….. 

 

.……………………… 

podpis rodziców/opiekunów 

(Підпис батьків/опікунів) 
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………………………………………………                                                                                           (дата написання заяви) 

Imię  i  nazwisko (ім’я , прізвище) 

…………………………………………… 

Adres (адреса) 

…………………………………………… 

tel. (телефон) 

…………………………………………… 

e-mail (електронна пошта) 

Dyrektor 

Zespołu Szkół Energetycznych 

ul. M. Reja 25 

80-870 Gdańsk 

Uprzejmie proszę o przyjęcie mojej córki/mojego syna (прошу прийняти мою 

доньку/мого сина)  …………………………………………………  urodzonej/-nego (data 

urodzenia/ дата народження) ………….…………….. ……. o numerze 

PESEL/paszportu (вказати номер PESEL чи паспорта) ……………………………......... 

do klasy/oddziału przygotowawczego (до класу/підготовчого відділу) ………….......... 

………….. w roku szkolnym 2021/2022. (у 2021/2022 навчальному році). 

….……………………… 

podpis rodziców 

(підпис батьків) 

 

 

 


