Uchwala nr A04.(..i.^
Zarządu Powiatu Łowickiego

: dnia ^..\^^m^. .V:)r^ ^

z

w sprawie realizacji dodatkowej nauki języka polskiego dla dzieci ukraińskich
w roku szkolnym 2022/2023

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2022 r. póz. 1526), art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. póz. 1082 oraz z 2022 r. póz. 655, póz. 1079, póz. 1116,
póz.1383,póz. 1700 i póz. 1730), art. 55b ust. l i 2 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Dz.U. 2022 r. póz. 583, póz. 584, póz. 830, póz. 930, póz. 1002, póz. 1087, póz. 1161,
póz.1383,póz. 1561,póz. 1692 i póz. 1733), § 17 ust. l Rozporządzenie 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. póz. 1283, z 2022 r.
póz. 573) oraz § 11 a Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r.
w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących
obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. póz. 645, póz. 795, póz. 1047 i póz. 1711) Zarząd
Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§1. W roku szkolnym 2022/2023 tworzy się grupy międzyszkolne realizujące
dodatkową naukę języka polskiego dla dzieci ukraińskich w następujących jednostkach
organizacyjnych Powiatu Łowickiego:

l) Zespół Szkół Ponadpodstawowym nr l im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu, ul. Podrzecza
-^ 30, 99-400 Łowicz;

2) Zespół Szkół Ponadpodstawowym nr 3 im. Władysława Stanisław Reymonta w Łowiczu,
Powstańców 1863 r. Nr 12d, 99-400 Łowicz.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dmem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łowickiego:
l. Marcin Kosiarek - Starosta Łowicki

2. Piotr Malczyk - Wicestarosta Łowicki

3. Piotr Gołaszewski - Członek Zarządu
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UZASADNIENIE

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 pojawiła się konieczność
uruchomienia dla osób niebędących obywatelami polskimi i nie znających języka polskiego
albo znających go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, dodatkowej nauki
języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2021 r. póz. 1082 z późn. zm.).
Zgodnie Art. 55b Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. póz. 583 z późn.
zm.) w roku szkolnym 2022/2023 dodatkowa nauka języka polskiego może być prowadzona
w grupie międzyszkolnej. W przypadkach uzasadnionych waruiikami demograficznymi organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę,
w której zorganizowano dodatkową naukę języka polskiego, może kierować do tej szkoły
uczniów, uczęszczających do innych szkół prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu
terytorialnego w celu korzystania z dodatkowej nauki języka polskiego.
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