
Prawa i obowiązki rodziców 
oraz 

pobieranie nauki przez dziecko w systemach oświaty innych państw. 
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JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW, W TYM PRAWA RODZICÓW W SZKOLE? 
 
 

 
  

 

W związku z dużym zainteresowaniem problematyką praw Rodziców  
i licznymi pytaniami kierowanymi do Kuratorium Oświaty, poniżej podajemy link  
do informacji, które mogą być dla Państwa użyteczne: 
http://ko.poznan.pl/szkoly_organy/zarzadzanie/2020/09/prawa-i-obowiazki-rodzicow/ 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawa-rodzicow 
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JAKIE SĄ PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW, W TYM PRAWA RODZICÓW W SZKOLE? 
 
 

 
  

Prawa i obowiązki Rodziców regulują następujące dokumenty: 

-   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (art. 26), 

- Konwencja o Prawach Dziecka (art. 5, 14 i 18), 

- Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców, 

- Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz. U.UE.C. Nr 303, poz.1 ), 

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 48, 53, 70, 78), 

- ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910 z późn. 
zm.), 

- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215,  

     z 2021 r. poz. 4). 
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CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY DZIECKO UCZYŁO SIĘ ZA GRANICĄ, A CHCE 
KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ W POLSCE? 
 

 
  

 

W celu kontynuowania nauki po powrocie z zagranicy należy skierować  
do dyrektora właściwej publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, 
albo wybranej szkoły ponadpodstawowej, wniosek o przyjęcie do szkoły i przedstawić 
dokumenty potwierdzające spełnianie przez dziecko za granicą obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki. Kontynuowanie nauki może rozpocząć się z początkiem roku szkolnego 
lub w trakcie jego trwania.  

 
Więcej: Przyjmowanie dzieci i młodzieży przybywających z zagranicy do szkół w Polsce regulują przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1283).  
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CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY DZIECKO UCZYŁO SIĘ ZA GRANICĄ, A CHCE 
KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ W POLSCE? 
 

 
  

Pod pojęciem dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia za granicą 
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć: 

• świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument stwierdzające ukończenie szkoły 
lub etapu edukacji za granicą lub  

• świadectwo, zaświadczenie lub inny dokument wydane przez szkołę za granicą, 
potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły za granicą i wskazujące klasę lub 
etap edukacji, który uczeń ukończył w szkole za granicą oraz dokument 
potwierdzający sumę lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne oświadczenie 
dotyczącego sumy lat nauki szkolnej ucznia, złożone przez rodzica ucznia albo 
pełnoletniego ucznia. 

Dokumenty przed złożeniem w szkole powinny być przetłumaczone na język polski (nie ma 
wymogu tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego). Brak jest wymogu uznawania 
zagranicznych dokumentów. 
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CO NALEŻY ZROBIĆ, GDY DZIECKO UCZYŁO SIĘ ZA GRANICĄ, A CHCE 
KONTYNUOWAĆ EDUKACJĘ W POLSCE? 
 

 
  

 

Uczniowie przybywający z zagranicy, zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy są 
przyjmowani do publicznych szkół na podstawie zagranicznych dokumentów 
potwierdzających uczęszczanie do szkoły za granicą bądź ukończenie kolejnego etapu 
kształcenia bez konieczności dokonywania ich nostryfikacji. Wyjątek stanowią publiczne szkoły 
branżowe II stopnia i publiczne szkoły policealne, gdzie warunkiem przyjęcia jest odpowiednio 
posiadanie potwierdzonego wykształcenia zasadniczego zawodowego albo wykształcenia 
branżowego I stopnia lub wykształcenia średniego. Zagraniczne świadectwo potwierdzające 
wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa lub decyzją kuratora oświaty. 

 

Uczniowie-cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki we wszystkich typach publicznych 
przedszkoli i szkół do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej  
na warunkach dotyczących obywateli polskich. 
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UCZNIOWIE POLSCY POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY MOGĄ KORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH FORM 
WSPARCIA W NAUCE ORAZ ADAPTACJI W NOWYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM:  

 
 

Uczniowie 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, mogą korzystać też  
z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. Pomocy tej 
udziela się nie dłużej niż przez 12 miesięcy.  
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UWIERZYTELNIANIE I POŚWIADCZANIE KLAUZULĄ APOSTILLE DOKUMENTÓW 
URZĘDOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU PRAWNEGO Z ZAGRANICĄ 

 
  

 

Wielkopolski Kurator Oświaty uwierzytelnia/poświadcza klauzulą apostille przeznaczone  
do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty urzędowe (świadectwa promocyjne, 
świadectwa ukończenia szkoły, indeksy, inne dokumenty dotyczące kształcenia), wydawane 
przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego i centra 
kształcenia zawodowego, mające siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego, nad 
którymi sprawuje nadzór pedagogiczny (podstawa prawna: § 28 ust. 1 pkt 1 i ust. 
4  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków – Dz. U. poz. 1700 z późn. zm.).  

Więcej: 
http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/uwierzytelnianie/2020/07/uwierzytelnianie-i-
poswiadczanie-klauzula-apostille-dokumentow-urzedowych-przeznaczonych-do-obrotu-
prawnego-z-zagranica-3/ 
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ZNACZENIE I ROLA OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ 
(ORPEG) 

 
  

 

Jednostką podległą Ministerstwu Edukacji i Nauki organizującą kształcenie dzieci 
obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz wspomagającą oświatę 
prowadzoną przez organizacje Polaków za granicą jest Ośrodek Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą (ORPEG)   https://www.orpeg.pl 
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Informacje w sprawie uwierzytelniania i poświadczania 
klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych 
do obrotu prawnego z zagranicą: 

 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół  
Kuratorium Oświaty w Poznaniu 

Ewelina Wysocka – specjalista, tel. + 48 780386006, 61 670 40 86 

Magdalena Zamoyska – starszy specjalista, tel. + 48 780386015 
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