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        DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW OBCOKRAJOWCÓW 

I POWRACAJĄCYCH  Z ZAGRNICY 

Dziecko obcokrajowiec lub powracający z zagranicy, to uczeń o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Należy  dostosować wymagania z poszczególnych edukacji i przedmiotów do jego 

indywidualnych potrzeb i możliwości, stwarzając tym samym dogodne warunki do jego edukacji i       

rozwoju. 

Podstawa prawna.  

Zgodnie z: Ustawą o Systemie oświaty. Rozdział 3a. Ocenianie, i promowanie uczniów w szkołach 

publicznych. (Dz.U.2019 r. poz.1481):  

Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 

edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia.  

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 

pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.  

Ustawa o Systemie oświaty. Rozdział 3a. Ocenianie, i promowanie uczniów w szkołach publicznych. 

art 44b ust. 5 (Dz.U.2019 r. poz.1481):  

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych dla dzieci i młodzieży  

§ 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”, dostosowuje się do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu i poszczególnych edukacji  do stopnia 

znajomości przez ucznia języka polskiego, po zbadaniu poziomu wiedzy i zdobytych umiejętności, 

uwzględniających stopień znajomości języka polskiego (nawet w minimalnym zakresie) ucznia 

obcokrajowca lub ucznia powracającego z zagranicy. 

Warunki: 

1. Określenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia- diagnoza wstępna. 

2. Indywidualizacja wymagań i kryteriów na poszczególne oceny. 

3. Ścisła współpraca wszystkich nauczycieli uczących ucznia cudzoziemca lub ucznia 

powracającego z zagranicy w celu wymiany informacji nt. skutecznych form i metod pracy. 

4. Przygotowanie zespołu klasowego do przyjęcia ucznia obcokrajowca lub powracającego z   

zagranicy.  

5. Stworzenie odpowiedniej atmosfery w klasie międzykulturowej, sprzyjającej tolerancji i    

zrozumieniu specjalnych potrzeb ucznia obcokrajowca/ ucznia powracającego z zagranicy, 

6. Określenie okresu adaptacyjnego-1 miesiąc , po którym należy wskazać przyczyny 

niepowodzeń ucznia obcokrajowca lub ucznia powracającego z zagranicy. 

7. Objęcie ucznia obcokrajowca lub ucznia powracającego z zagranicy zajęciami dodatkowymi. 

8. Stosowanie różnorodnych narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy i umiejętności 

dostosowanych do poziomu opanowania języka polskiego (np. testy wyboru, wykresy, mapy 

itp.). 

9.  Stosowanie języka instrukcji przy formułowaniu zadań ( krótkie, proste, jasne komunikaty 

typu: przeczytaj, wybierz, dopasuj, narysuj itp.) – nie należy na etapie początkowym stosować 



rozbudowanych poleceń o charakterze wyjaśniającym; wszelkie wyjaśnienia powinny być 

zilustrowane, np. rysunkiem, zdjęciem itp. 

10. Uwzględnienie w ocenie zaangażowania w pracę, podejmowania prób rozwiązania zadania 

lub problemu; nigdy na etapie początkowym nie należy oceniać strony językowej –

dopuszczamy błędy gramatyczne, składniowe, ortograficzne – najważniejsza jest 

komunikacja, czyli zaakceptowanie każdej informacji świadczącej o zrozumieniu przez ucznia 

tematu, zadania itp. 

11. Unikanie stawiania ocen niedostatecznych, a w przypadku jej postawienia zawsze starać się 

stwarzać warunki do poprawy takiej oceny. 

12. Monitorowanie procesu kształcenia i badanie przyczyn niepowodzeń szkolnych ucznia 

obcokrajowca lub ucznia powracającego z         zagranicy, np. czy bariera językowa nie 

spowodowała utraty motywacji i      w     konsekwencji niepowodzeń szkolnych. 

13. Uwzględnianie warunków bytowych ucznia w przypadku powtarzających się nieprzygotowań 

do zajęć. 

14.  Nieuwzględnianie umiejętności językowych ucznia w kryteriach przedmiotowego oceniania 

w pierwszym roku nauki. 

15. Wypracowanie sposobów komunikacji z uczniem i jego rodzicami  w celu przekazywania 

informacji zwrotnych uwzględniające, np. jakie postępy zrobił, co umie, nad czym powinien 

popracować i w jaki sposób.  

 


