Czy 17-letni uczeń z Ukrainy, który ukończył tam 11 klas, może podjąć studia wyższe? Czy
ewentualnie można go przyjąć do liceum ogólnokształcącego? Jeżeli tak, do której kasy?
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Odpowiedź
Uczeń może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej. Ucznia można także
przyjąć do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży na podstawie wieku ucznia lub opinii jego
rodziców wyrażonej w formie ustnej lub pisemnej. Decyzję w sprawie zakwalifikowania do
odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor liceum.
Uzasadnienie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
– dalej p.o. nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Po ukończeniu szkoły podstawowej
obowiązek nauki spełnia się między innymi przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły
ponadpodstawowej (art. 36 ust. 9 pkt 1 p.o.). Zgodnie z art. 36 ust. 12 p.o. uczeń, który ukończył szkołę
ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez
uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze
zm.) – dalej u.s.o. wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie
edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy
Gospodarczej iRozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia oWolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się
o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate
Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o
Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz.
10).
Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane
przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach
przewidzianych w umowach międzynarodowych (art. 93 ust. 2 u.s.o.).
Świadectwa i dyplomy wymienione w art. 93 ust. 1 uznawane są w Polsce z mocy prawa, w związku z tym mogą
być składane bezpośrednio na uczelni bez konieczności uzyskiwania dodatkowych opinii i zaświadczeń. Z mocy
prawa uznaje się także w Polsce świadectwa wskazane w art. 93 ust. 2 u.s.o., czyli objęte umowami
międzynarodowymi. Wśród państw objętych umową międzynarodową o uznawalności wykształcenia jest
Ukraina. Wykaz państw objętych umowami dwustronnymi dotyczącymi uznawalności wykształcenia znajduje
się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/umowy-dwustronnedotyczace-uznawalnosci-wyksztalcenia

Uczeń, którego dotyczy pytanie ma 17 lat. W polskim sytemie edukacji obejmuje go więc obowiązek
nauki. W Ukrainie nauka trwa 11 lat (od 2027 r. będzie trwała 12 lat), uczniowie po ukończeniu szkoły
średniej wyższej mają pełne wykształcenie średnie. Jeśli uczeń posiada świadectwo potwierdzające
uzyskanie wykształcenia uprawniajacego do ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe w Ukrainie, to
może również zostać przyjęty na studia wyższe w Polsce i w ten sposób spełniać obowiązek nauki w
Polsce.
W mojej opinii uczeń może także zostać przyjęty do liceum ogólnokształcącego na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23.08.2017 r. w sprawie kształcenia osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020r. poz. 1283 ze zm.) –
dalej r.k.o.n.o.p.
Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do
publicznego liceum ogólnokształcącego na podstawie dokumentów (§ 6 pkt 1 r.k.o.n.o.p.).
Na podstawie § 11 r.k.o.n.o.p. uczeń przybywający z zagranicy może być kwalifikowany do
odpowiedniej klasy oraz przyjmowany do publicznej szkoły, o której mowa w § 6 pkt 1 r.k.o.n.o.p. także
z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodzica ucznia albo pełnoletniego ucznia wyrażonej w formie
ustnej lub pisemnej.
Jeżeli uczeń przybywający z zagranicy nie może przedłożyć dokumentów, zostaje zakwalifikowany
do odpowiedniej klasy oraz przyjęty do publicznej szkoły (liceum ogólnokształcącego dla młodzieży)
na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej (§ 12 ust. 1 r.k.o.n.o.p.).
W przypadku, którego dotyczy pytanie ucznia można przyjąć do liceum ogólnokształcącego dla
młodzieży na podstawie § 11 r.k.o.n.o.p., czyli z uwzględnieniem wieku ucznia lub opinii rodziców.
Decyzję w sprawie zakwalifikowania do odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor liceum, najlepiej w
porozumieniu z uczniem i jego rodzicami.

