
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 marca 2022 r. 

Poz. 573 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) 

z dnia 10 marca 2022 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi  

oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach  

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw 

Na podstawie art. 165 ust. 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w syste-

mach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 3 w lit. b wyrazy „rodzica ucznia” zastępuje się wyrazami „rodzica ucznia lub inną osobę sprawującą 

opiekę nad uczniem”; 

2) w § 11 wyrazy „rodzica ucznia” zastępuje się wyrazami „rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad 

uczniem”; 

3) w § 13: 

a) w ust. 1 wyraz „rodzica” zastępuje się wyrazami „rodzica ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad 

uczniem”, 

b) w ust. 2 wyrazy „rodzic ucznia” zastępuje się wyrazami „rodzic ucznia lub inna osoba sprawująca opiekę nad 

uczniem”, 

c) w ust. 3 wyrazy „rodzica ucznia” zastępuje się wyrazami „rodzica ucznia lub inną osobę sprawującą opiekę nad 

uczniem”; 

4) w § 15 w ust. 1 po wyrazach „Rodzic ucznia przybywającego z zagranicy” dodaje się wyrazy „lub inna osoba sprawująca 

opiekę nad tym uczniem”; 

5) w § 16: 

a) w ust. 2 wyrazy „15 uczniów” zastępuje się wyrazami „25 uczniów”, 

b) w ust. 9 wyrazy „3 godziny tygodniowo” zastępuje się wyrazami „6 godzin tygodniowo”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek 

                                                           
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 18). 
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