
ZARZĄDZENIE NR 26/2022 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 18 marca 2022 r. 

w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Konopiskach przy ul: Sportowej 7 

Na podstawie art. 165 ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1082 z póżn. zm.), art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r., poz. 583)  w zw. z § 
16 ust. 8 rozporządzenia 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 systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1283) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. 1. Od dnia 21 marca 2022 roku tworzy się dwa oddziały przygotowawcze w Szkole Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Konopiskach dla klas IV – VI i dla klas VII –VIII. 

2. Oddziały przygotowawcze tworzy się dla uczniów, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu 
tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegających obowiązkowi 
szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania 
z nauki oraz wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb edukacyjnych, a także dostosowania 
formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia. 

3. W oddziałach przygotowawczym organizuje się proces kształcenia w klasach łączonych IV-VI  i VII – 
VIII szkoły podstawowej. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Konopiskach. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

Jerzy Żurek 
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