PROCEDURA POSTĘPOWANIA
Z UCZNIEM WYJEŻDŻAJĄCYM ZA GRANICĘ I POWRACAJĄCYM
(W KONTEKŚCIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO)
W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. ORŁA BIAŁEGO
W SŁUPSKU
Z DNIA 08 STYCZNIA 2013 R.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 1964 nr 9, poz. 59 ze
zm.),
2. Ustawa z 7.09. 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. 2004 r. nr 256, poz.
2572 ze zm.)
3. Rozporządzenie MEN z 6.04.2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i
maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2006 r. nr 63, poz. 442, i 443.)

1. Uczeń powracający z zagranicy jest przyjmowany do gimnazjum:
a. na podstawie świadectwa najwyższej klasy szkoły podstawowej, ukończonej
w Polsce i zaświadczenia o ukończeniu kolejnych lat nauki za granicą
(tłumaczenie przysięgłe), np. przy okazaniu świadectwa ukończenia 5. klasy
szkoły podstawowej i zaświadczenia o ukończeniu jednego roku nauki za granicą ,
uczeń zostanie przyjęty do klasy 1. gimnazjum (nie musi posiadać zaświadczenia o
wynikach sprawdzianu po 6. klasie i świadectwa ukończenia szkoły podstawowej),
podobnie - gdy okaże świadectwo ukończenia klasy 5. i dwóch lat nauki za
granicą, zostanie przyjęty do klasy 2. gimnazjum.
b. Uczeń może okazać świadectwo uzyskane za granicą, czyli dokument wydany
przez uprawnioną instytucję potwierdzający ukończenie szkoły (kolejnego etapu
edukacji) za granicą i będzie ono równorzędne polskiemu świadectwu ukończenia
szkoły podstawowej, jeśli przewidziany planem nauczania okres nauki w szkołach
za granicą, niezbędny do uzyskania tego świadectwa wynosi łącznie co najmniej
9 lat, a na pierwszy rok nauki przyjmuje się dzieci nie wcześniej, niż w 6. roku
życia.

2. Uczeń chcący przystąpić do egzaminu gimnazjalnego (uczący się za granicą) –
postępowanie jest analogiczne do przedstawionego w pkt. 3 a. Rodzice muszą mieć na
uwadze, że brak zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego może uniemożliwić
przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

3. Nostryfikacja świadectw uzyskanych za granicą.
a. Nostryfikacji podlegają świadectwa uzyskane w państwach niebędących stroną
Konwencji Haskiej (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938 i 939), dokonuje jej kurator
oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.
b. Świadectwa wydane w państwach będących stroną Konwencji Haskiej nie mają
wymogu nostryfikacji a jedynie tłumaczenia przysięgłego.

4. Uczeń wyjeżdżający za granicę (6 – 16 rok życia).
Rodzice winni zawiadomić pisemnie szkołę o wyjeździe (miejsce i przewidywany okres)

5. Uczeń pozostawiony pod opieką rodziny/innych opiekunów w razie wyjazdu rodziców
za granicę. Konieczne jest przekazanie pisemnego upoważnienia planowanych opiekunów
do podejmowania stosownych decyzji – najlepiej notarialnego, ewentualnie oświadczenia
dotyczącego spraw szkolnych spisanego w obecności dyrektora szkoły.

Procedury zostają wprowadzone Zarządzeniem nr 01/2013 Dyrektora Gimnazjum
z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Orła Białego w Słupsku dnia 08 stycznia 2013 r.

