
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA CUDZOZIEMCÓW DO SZKÓŁ  

 

1. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach 

policealnych mogą korzystać: 

a) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin 

posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

b) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

c) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

d) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 
e) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 
f) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin; 
g) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 
h) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie 

ich rodzin; 
i) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 
j) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
k) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 
l) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich 

rodzin; 
m) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę 

Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Osoba przybywająca z zagranicy jest kwalifikowana na odpowiedni semestr oraz 

przyjmowana do  publicznej szkoły policealnej - na podstawie: 

a) Dokumentów: 

− świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą potwierdzających  

w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie albo 

− świadectwa lub innego dokumentu wydanego za granicą uznanych za dokumenty 

potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie lub średnie 

branżowe albo 

− ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie potwierdzenia w Rzeczypospolitej 

Polskiej wykształcenia średniego lub średniego branżowego 

− świadectwa lub innego dokumentu wydanych za granicą uznanych w drodze 

nostryfikacji do dnia 7 marca 2015 r. za równorzędne ze świadectwem dojrzałości, 

świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego, świadectwem ukończenia 

liceum profilowanego lub świadectwem ukończenia technikum 

b) Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do kształcenia w danym zawodzie 

Skierowanie do lekarza medycyny pracy na takie badanie wydaje szkoła, o przyjęcie  

do której ubiega się osoba 

c) Znajomość języka na poziomie komunikacji 


