
USTAWA 

z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe 

 

Art.  21.  [Utworzenie w szkole oddziału międzynarodowego] 

1.  
W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały 
międzynarodowe. 

2.  
Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3.  
Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program 
nauczania ustalony przez zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia 
uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty. 

4.  
Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać 
utworzony oddział międzynarodowy. 

5.  
Wniosek, o którym mowa w ust. 4, określa: 

1) 
cel, założenia kształcenia i program nauczania, który będzie realizowany w oddziale międzynarodowym; 

2) 
organizację kształcenia w oddziale międzynarodowym i stosowany system oceniania, klasyfikowania i egzaminowania; 

3) 
datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału. 

6.  
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się: 

1) 
zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego; 

2) 
dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z 
programem nauczania ustalonym przez tę instytucję; 

3) 
opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w 
szkole programu nauczania ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną; 

4) 
w przypadku szkoły publicznej - zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia, z dochodów własnych, 
kosztów kształcenia w oddziale międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w 
pozostałych oddziałach szkoły. 

Art.  22.  [Nauczanie w oddziale międzynarodowym] 

1.  
Nauczanie w oddziale międzynarodowym może być prowadzone w języku obcym, z wyjątkiem zajęć dla uczniów 
będących obywatelami polskimi obejmujących: język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii 
dotyczącą geografii Polski. 

2.  
Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego będącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego 
oraz części historii dotyczącej historii Polski i części geografii dotyczącej geografii Polski zgodnie z podstawą 
programową kształcenia ogólnego ustaloną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b-h. 

3.  
Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego 
jako języka obcego. 
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4.  
Uczniowie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej przystępują do egzaminu ósmoklasisty. 

5.  
Absolwenci szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, którzy uczęszczali do 
oddziałów międzynarodowych w tych szkołach, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. 

6.  
Szkoła, w której został utworzony oddział międzynarodowy, zapewnia uczniom tego oddziału możliwość przejścia, na 
każdym etapie kształcenia, do kształcenia realizowanego zgodnie z programami nauczania, o których mowa w art. 14 
ust. 1 pkt 4 lit. a. 

7.  
Do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów art. 14 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz pkt 5 w zakresie dotyczącym 
zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, o których mowa w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty, a 
także art. 14 ust. 3. 

Art.  23.  [Likwidacja oddziału międzynarodowego wskutek cofnięcia zezwolenia] 

1.  
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego 
w przypadku: 

1) 
stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność oddziału międzynarodowego jest sprzeczna 
z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wydanych na ich podstawie lub statutem 
szkoły, w której taki oddział został utworzony; 

2) 
cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2; 

3) 
cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 1; 

4) 
niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w art. 21 ust. 6 pkt 4. 

2.  
Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału międzynarodowego. Likwidacja następuje w terminie 
określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia. 

Art.  24.  [Likwidacja oddziału międzynarodowego przez organ prowadzący] 

Oddział międzynarodowy może zostać zlikwidowany z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący po zapewnieniu 
uczniom możliwości kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed 
terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze likwidacji rodziców uczniów i ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/system-oswiaty-16794386/roz-3-a
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-23
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-23
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-24
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-24

