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Dzieci i uczniowie będących obywatelami Ukrainy, których pobyt
w Polsce jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim
stan na 27 kwietnia 2022 r.

• liczba dzieci i uczniów w kraju: 189 000, tj. 4,02% wszystkich dzieci i uczniów
• dzieci i uczniowie uchodźcy są zarejestrowani w przedszkolach i szkołach w 145 JST
w woj. kuj.-pom.
• liczba dzieci w przedszkolach: 1 449 (19%)
• liczba uczniów w szkołach: 6 283 (81%), w tym
w szkołach podstawowych – 5 588
w szkołach ponadpodstawowych – 695
• liczba dzieci i uczniów uchodźców razem: 7 732, tj. 2,26% wszystkich dzieci
i uczniów w woj. kuj.-pom.

Dzieci i uczniowie uchodźcy w powiatach
stan na 28 kwietnia 2022 r.
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Oddziały przygotowawcze dla uczniów uchodźców z Ukrainy
w województwie kujawsko-pomorskim
stan na 27 kwietnia 2022 r.

• możliwość tworzenia międzyszkolnych lub międzygminnych oddziałów
przygotowawczych
• zwiększenie liczby uczniów z 15 do 25 i minimalnej liczby godzin języka
polskiego z 3 do 6
• liczba oddziałów przygotowawczych: 90
• 86 oddziałów przygotowawczych funkcjonuje w 26 JST (Bydgoszcz – 25,
Toruń – 14, Białe Błota – 5)
• liczba uczniów w oddziałach przygotowawczych: 1 444, tj. 25,7%
wszystkich uczniów uchodźców z Ukrainy ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
• średnia liczba uczniów w oddziale przygotowawczym: 16

Oddziały podstawowe – zwiększenie liczebności
Zwiększono liczebność
- oddziałów integracyjnych o 2 uczniów niepełnosprawnych, będących
obywatelami Ukrainy (z 5 do 7)
- oddziałów specjalnych o 2 uczniów niepełnosprawnych, będących
obywatelami Ukrainy (z 12 do 14)
- dzieci w świetlicach o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy,
przebywających pod opieką jednego nauczyciela (z 25 do 29)
- oddziałów przedszkolnych o 3 dzieci będących obywatelami Ukrainy
(z 25 do 28)
- oddziałów klas I-III szkoły podstawowej o 4 uczniów będących
obywatelami Ukrainy (z 25 do 29)

Zmiany w przepisach oświatowych – egzaminy zewnętrzne
Egzamin ósmoklasisty
• do 11 kwietnia 2022 r. pisemna deklarację wskazująca język obcy
nowożytny, z którego uczeń – obywatel Ukrainy przystąpi do egzaminu
• zgłosiło się 350 uczniów z woj. kuj.-pom. (7 146 w całym kraju)
Egzamin maturalny
• do 31 marca 2022 r. pisemna deklaracja przystąpienia do egzaminu
• nie zgłosił się żaden uczeń z woj. kuj.-pom. (40 w całym kraju)
Zdającemu – obywatelowi Ukrainy, który zamierza przystąpić do ww.
egzaminów przysługuje możliwość dostosowania warunków oraz formy
przeprowadzania danego egzaminu.

Zmiany w przepisach oświatowych – zatrudnianie kadry pedagogicznej
i pomocy nauczyciela w szkołach
• w szkołach i w przedszkolach, w których utworzono dodatkowe oddziały w związku z przyjęciem
dzieci i uczniów przybyłych z terytorium Ukrainy:
– w roku szkolnym 2021/2022 dyrektor może przydzielić nauczycielowi, za jego zgodą, godziny
ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć (131 nauczycieli w woj. kuj.-pom.);
– dyrektor szkoły może zatrudnić nauczycieli korzystających z uprawnień do świadczenia
kompensacyjnego bez zawieszenia prawa do tego świadczenia;
• pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, może podjąć nauczyciel korzystający z uprawnienia do
świadczenia kompensacyjnego, bez zawieszenia prawa do tego świadczenia; z tej możliwości mogą
skorzystać nauczyciele znający język, którym posługują się dzieci i młodzież przybywająca z Ukrainy;
• w roku szkolnym 2021/2022 pracę na stanowisku pomocy nauczyciela, mogą podjąć osoby
niebędące obywatelami polskimi, które posiadają znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, bez konieczności potwierdzenia znajomości języka
polskiego wymaganymi dokumentami (64 osoby w woj. kuj.-pom.).

Zmiany w przepisach oświatowych – zatrudnianie obywateli Ukrainy na
stanowisku nauczyciela
•

•

•

Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani na stanowisku nauczyciela na podstawie przepisów ustawy – Karta
Nauczyciela. Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, może podejmować pracę
w Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę. W przypadku ubiegania się o pracę na stanowisku
nauczyciela, obywatela Ukrainy będą obowiązywały takie same wymogi jak obywatela Polski. Jeżeli osoba,
która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela w Ukrainie, chce w Polsce podjąć pracę w tym
zawodzie, musi dokonać uznania zagranicznego dyplomu, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie
uprawnień zawodowych, zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania tego zawodu w Polsce.
Obywateli Ukrainy można zatrudnić w publicznych szkołach lub placówkach w Polsce zgodnie z przepisami
ustawy – Karta Nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas
nieokreślony.
Obywatele Ukrainy mogą być zatrudniani w szkole także na podstawie art. 15 ustawy – Prawo oświatowe.
W tym przypadku nie jest wymagane spełnianie przez zatrudnianą osobę wymagań kwalifikacyjnych, a jedynie
posiadanie odpowiedniego przygotowania, które ocenia dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może uznać
przygotowanie za właściwe nawet w przypadku braku nostryfikacji dyplomu.
Obywatele Ukrainy będący nauczycielami w woj. kuj.-pom. - 60

