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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 24 wrzeÊnia 2009 r.
w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania j´zyka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w j´zyku polskim wÊród Polonii i Polaków
zamieszka∏ych za granicà oraz dzieci pracowników migrujàcych
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania lub upowa˝niona przez niego jednostka organizacyjna, zwani dalej „jednostkà kierujàcà”, kierujà nauczycieli do pracy za granicà w celu wspomagania wÊród Polonii i Polaków zamieszka∏ych za granicà
oraz dzieci pracowników migrujàcych nauczania j´zyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz
innych przedmiotów nauczanych w j´zyku polskim
w szko∏ach funkcjonujàcych w systemach oÊwiaty innych paƒstw lub nauczanych w innych formach przez
organizacje spo∏eczne zarejestrowane za granicà.
2. Kierowanie nauczycieli odbywa si´ na podstawie:
1) umowy zawartej mi´dzy ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania a w∏aÊciwym organem paƒstwa, do którego nauczyciele majà byç
kierowani, albo
2) wniosku organizacji spo∏ecznych zarejestrowanych za granicà, prowadzàcych szko∏y albo nauczanie j´zyka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych
w j´zyku polskim, okreÊlajàcego miejsce, termin
i warunki zatrudnienia nauczyciela, zakres jego
obowiàzków oraz warunki bytowe, przekazanego
za poÊrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej wraz z opinià tego przedstawicielstwa
dyplomatycznego lub urz´du konsularnego dotyczàcà treÊci wniosku.
§ 2. O skierowanie do pracy za granicà mogà ubiegaç si´ nauczyciele posiadajàcy:
1) kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania
stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
———————
1)

2)

Minister Edukacji Narodowej kieruje dzia∏em administracji
rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1
ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu
dzia∏ania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1591).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458
i Nr 157, poz. 1241.

2) znajomoÊç j´zyka danego kraju lub jednego z nast´pujàcych j´zyków: rosyjskiego, angielskiego,
francuskiego i niemieckiego, w przypadku gdy jest
on powszechnie stosowany w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel si´ ubiega;
3) co najmniej dobrà ocen´ pracy uzyskanà w okresie 5 lat bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku
o skierowanie do pracy za granicà;
4) stan zdrowia umo˝liwiajàcy podj´cie pracy w charakterze nauczyciela w okreÊlonym kraju.
§ 3. 1. Nauczyciel ubiegajàcy si´ o skierowanie do
pracy za granicà sk∏ada nast´pujàce dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) ˝yciorys;
3) dokument potwierdzajàcy posiadanie kwalifikacji
wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu;
4) zaÊwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazaƒ
do pracy w charakterze nauczyciela w okreÊlonym
kraju wystawione nie wczeÊniej ni˝ miesiàc przed
jego z∏o˝eniem.
2. Po z∏o˝eniu wymaganych dokumentów z nauczycielem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której jest sprawdzana w szczególnoÊci znajomoÊç j´zyka obcego, o którym mowa w § 2
pkt 2.
3. Nauczyciele zakwalifikowani do pracy za granicà odbywajà kursy przygotowujàce do podj´cia pracy
wÊród Polonii i Polaków zamieszka∏ych za granicà, organizowane przez urzàd zapewniajàcy obs∏ug´ ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania lub
przez publicznà placówk´ doskonalenia nauczycieli
o zasi´gu ogólnokrajowym.
§ 4. 1. Jednostka kierujàca zawiera z nauczycielem
umow´ cywilnoprawnà o skierowanie do pracy za
granicà.
2. Umowa o skierowanie do pracy za granicà okreÊla w szczególnoÊci:
1) pracodawc´ zagranicznego;
2) okres, na który nauczyciel jest skierowany do pracy za granicà;
3) Êwiadczenia przyznane nauczycielowi na podstawie przepisów w sprawie zakresu i warunków
przyznawania Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym
do pracy za granicà.
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3. Jednostka kierujàca mo˝e wypowiedzieç umow´ o skierowanie do pracy za granicà w przypadku,
gdy:
1) nauczyciel nie wywiàzuje si´ ze swoich obowiàzków lub jego post´powanie uchybia godnoÊci zawodu nauczyciela;
2) nauczyciel naruszy∏ przepisy prawa obowiàzujàce
w Polsce lub paƒstwie, do którego zosta∏ skierowany;
3) choroba nauczyciela trwa d∏u˝ej ni˝ miesiàc.
4. Wypowiedzenie umowy o skierowanie do pracy
za granicà z przyczyn, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 i 2 — nast´puje z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, po przeprowadzeniu przez jednostk´ kierujàcà post´powania
wyjaÊniajàcego;
2) pkt 3 — nast´puje z zachowaniem miesi´cznego
okresu wypowiedzenia.
5. Nauczyciel mo˝e wypowiedzieç umow´ o skierowanie do pracy za granicà w przypadku, gdy jednostka kierujàca nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ wynikajàcych z tej umowy lub z innych wa˝nych przyczyn, z zachowaniem miesi´cznego okresu wypowiedzenia.
6. Umowa o skierowanie do pracy za granicà wygasa w razie zakoƒczenia stosunku pracy u pracodawcy zagranicznego.
7. Wypowiedzenie umowy o skierowanie do pracy
za granicà lub jej wygaÊni´cie powoduje wstrzymanie
udzielania przyznanych Êwiadczeƒ.
§ 5. 1. Doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujàcych wÊród Polonii i Polaków zamieszka∏ych za granicà oraz dzieci pracowników migrujàcych organizujà
w kraju i za granicà publiczne placówki doskonalenia
nauczycieli o zasi´gu ogólnokrajowym.
2. Dla nauczycieli organizuje si´ w szczególnoÊci:
studium metodyczne, seminaria, konferencje, wyk∏ady, kursy on-line, warsztaty i praktyki metodyczne.
§ 6. 1. Na wniosek organizacji spo∏ecznej zarejestrowanej za granicà albo innych podmiotów organizujàcych za granicà nauczanie j´zyka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w j´zyku polskim,
a tak˝e nauczycieli pracujàcych wÊród Polonii i Polaków zamieszka∏ych za granicà oraz dzieci pracowników migrujàcych, mogà byç przekazywane za granic´
podr´czniki i pomoce dydaktyczne s∏u˝àce temu nauczaniu.
2. Podr´czniki i pomoce dydaktyczne, o których
mowa w ust. 1, pozyskuje i przekazuje za granic´ upowa˝niona przez ministra w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania jednostka organizacyjna, zajmujàca
si´ wspomaganiem nauczania za granicà j´zyka pol-
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skiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych
przedmiotów nauczanych w j´zyku polskim oraz posiadajàca doÊwiadczenie we wspó∏pracy z Polonià
i Polakami zamieszka∏ymi za granicà oraz dzieçmi pracowników migrujàcych.
§ 7. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw oÊwiaty i wychowania mo˝e powierzyç w trybie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póên. zm.3))
organizowanie w Polsce kolonii, obozów lub innych
form letniego wypoczynku dzieci i m∏odzie˝y polonijnej, majàcym doÊwiadczenie w pracy na rzecz Polonii
i Polaków zamieszka∏ych za granicà oraz dzieci pracowników migrujàcych:
1) organizacjom pozarzàdowym;
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym
nieposiadajàcym osobowoÊci prawnej dzia∏ajàcym na podstawie przepisów o stosunku Paƒstwa
do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Paƒstwa do innych koÊcio∏ów
i zwiàzków wyznaniowych oraz o gwarancjach
wolnoÊci sumienia i wyznania, je˝eli ich cele statutowe obejmujà prowadzenie dzia∏alnoÊci po˝ytku publicznego;
3) stowarzyszeniom jednostek samorzàdu terytorialnego.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, organizujàce kolonie, obozy oraz inne formy letniego wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y polonijnej sà obowiàzane
w szczególnoÊci spe∏niaç wymogi dla organizatorów
wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y, okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszà
spe∏niaç organizatorzy wypoczynku dla dzieci i m∏odzie˝y szkolnej, a tak˝e zasad jego organizowania
i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 i Nr 18,
poz. 102).
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister Edukacji Narodowej: K. Hall
———————
3) Zmiany

wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94,
poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241.
4) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kszta∏cenia
dzieci obywateli polskich czasowo przebywajàcych za granicà, wspomagania nauczania historii, geografii i j´zyka
polskiego wÊród Polonii oraz zakresu Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych nauczycielom polskim skierowanym w tym celu
do pracy za granicà (Dz. U. Nr 44, poz. 409), które utraci∏o
moc z dniem 23 sierpnia 2008 r. na podstawie art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy
o systemie oÊwiaty, ustawy — Karta Nauczyciela oraz
ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

