
Dobra praktyka z Krakowa, czyli jak zorganizować pracę asystentów i asystentek 

międzykulturowych w naszych szkołach 

Kraków ma jeden z największych odsetków cudzoziemskich mieszkańców i mieszkanek 

w Polsce. W 2016 roku tutejsza rada miasta uchwaliła program „Otwarty Kraków” jako sposób 

na realizację polityki otwartości wobec osób reprezentujących mniejszości narodowe 

i etniczne oraz cudzoziemek i cudzoziemców. Zgodnie z szacunkami w tym czasie Kraków 

zamieszkiwało ok. 18 tys. osób spoza Polski. W 2020 r. było ich już ponad 41 tys. 

Koalicja Otwarty Kraków skupia około 100 organizacji pozarządowych, które współpracują 

z władzami miasta. Już teraz przygotowują plan działań, które pozwolą szkołom przygotować 

się na rozpoczęcie nowego roku szkolnego (i żartują, że należy odwołać wakacje…). Planują 

m.in. organizację inkluzyjnych półkolonii miejskich dla dzieci, wsparcie w uznaniu/nostryfikacji 

dyplomów ukraińskich nauczycielek oraz kursy języka polskiego. 

Akademia Asystentów Międzykulturowych – ASY w szkole 

Art. 165 Prawa oświatowego mówi o prawie dziecka do osoby wspierającej w szkole – 

asystenta międzykulturowego. Jeśli rodzic lub dyrekcja placówki zgłosi do organu 

prowadzącego wniosek o zatrudnienie pomocy nauczyciela z zadaniami asystenta 

międzykulturowego, to organ prowadzący nie może odmówić. Dzieci uchodźcze mają 

zwiększoną subwencję oświatową, więc środki – przynajmniej teoretycznie – powinny się 

znaleźć. 

Asystentura międzykulturowa w wielokulturowym środowisku edukacyjnym: 

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/Asystentura-miedzykulturowa.pdf 

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/To-ma-sens_do-druku-UKR.pdf 

Oddział przygotowawczy w polskiej szkole: 

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/OP_poprawiona_wersja_do_druku.pdf 

Przewodnik dla osób cudzoziemskich mieszkających w Krakowie (i nie tylko – większość 

informacji i wskazówek dotyczy wszystkich miejscowości w Polsce): 

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/witaj-w-domu_PL.pdf 

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/Witaj-w-domu_UA.pdf 

Mapa krakowskich asystentów i asystentek międzykulturowych: 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?fbclid=IwAR3vJJ8Qk1IC5In0RsSagfAjrR6t6A6U

xGzDvOX37Sg3GNwlX_0LAGCiAbQ&ll=50.04071592542258%2C19.95823759999997&z=1

2&mid=1KMWQEhwySjzLy-yynN5Ocu-80pUFcnhj 

Tabela porównawcza polskiego i ukraińskiego systemu oświaty: 

https://sosdlaedukacji.pl/wp-content/uploads/2022/04/tabela-ekwiwalencji.pdf 

Dzięki współpracy władz samorządowych i NGO zostały wypracowane unikatowe 

rozwiązania, które pozwoliły niemal natychmiast zapewnić ukraińskim uczennicom i uczniom 

wsparcie asystentów i asystentek międzykulturowych. Przygotowane już wcześniej poradniki 

są źródłem praktycznej wiedzy, dzięki której te rozwiązania można wdrażać w całej Polsce. 

Zachęcamy do korzystania.  

Opracowano na podstawie informacji od Urszuli Majcher-Legawiec, członkini zespołu Otwarty Kraków  
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