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Aneksy 
Załącznik 1. 

KWESTIONARIUSZ UCZNIA POWRACAJĄCEGO Z ZAGRANICY  
DO RODZIMEGO SYSTEMU EDUKACJI 

Dane ucznia 

Imię i nazwisko ucznia: 

 

Imię i nazwisko matki: Imię i nazwisko ojca: 

Kontakt (telefon, e-mail): Kontakt (telefon, e-mail): 

Kraj dotychczasowego zamieszkania: 

Data i miejsce urodzenia (kraj): 

 

Sytuacja rodzinna: 

 

 

 

 

 

Powód powrotu rodziny do ojczystego kraju: 
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CZĘŚĆ I 

Ścieżka edukacyjna 

Dotychczasowa ścieżka edukacyjna ucznia w szkole zagranicznej (w kontekście 
zagranicznego systemu edukacji): 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zasoby 

Osiągnięcia naukowe: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poziom 

Zdolności matematyczne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Myślenie logiczno-abstrakcyjne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Wyobraźnia przestrzenna 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Zdolności słowne (wypowiadanie się  
i pisanie w języku ojczystym) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Zdolności językowe (posługiwanie się 
i uczenie się języków obcych) 

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Zdolności muzyczne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Zdolności plastyczne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Zdolności manualne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Sprawność ruchowa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 

Zdolności interpersonalne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 –10 
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Umiejętności i talenty: 

 

 

 

 

Zainteresowania: 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II 

Funkcjonowanie ucznia 

Stan zdrowia 

 

 

 

Cechy osobowości 

Mocne strony: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słabe strony: 
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Funkcjonowanie społeczne: 

 

 

 

 

 

 

Sfera emocjonalna: 

 

 

 

 

 

Podsumowanie – zasoby ucznia sprzyjające adaptacji w szkole: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potrzeby i oczekiwania rodziców 

Potrzeby rodziców w procesie adaptacji dziecka w szkole: 
 

 

 

 

 

Oczekiwania rodziców względem dyrekcji szkoły: 
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Oczekiwania rodziców względem wychowawcy: 
 
 
 
 
 
Oczekiwania rodziców względem asystenta rodziny migrującej: 
 
 
 
 
 

Oczekiwania rodziców względem nauczycieli: 
 
 
 
 
 

Oczekiwania rodziców względem szkolnych specjalistów (psychologa/ pedagoga): 
 
 
 
 
 

 

 

Data Podpis Dyrektora 

Data Podpis Rodzica/Rodziców 

Data Podpis asystenta rodziny migrującej 
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Załącznik 2. 

INDYWIDUALNY PLAN ADAPTACJI UCZNIA 
Model pracy z uczniem powracającym z zagranicy do rodzimego systemu edukacji 

Dane ucznia 

 Imię i nazwisko ucznia: 

 

 

 Kraj dotychczasowego zamieszkania:  

 Wiek:   

 Klasa:  

 Imię i nazwisko wychowawcy klasy:  

 Imię i nazwisko asystenta rodziny migrującej:  

 Imię i nazwisko rówieśniczego doradcy:  

 Skrócony opis dotychczasowej ścieżki edukacyjnej ucznia w szkole zagranicznej: 
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Spodziewane bariery, trudności, 
problemy, punkty krytyczne związane 
z procesem adaptacji ucznia w nowej 
szkole: 

Sposoby ich zminimalizowania, rozwiązania: 
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Część I 

 
Adaptacja ucznia w wymiarze społecznym, emocjonalnym oraz 

kulturowym  
 

Działanie 
Osoba/y 

odpowiedzialna 
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Cześć II 

 
Adaptacja ucznia w wymiarze edukacyjnym/szkolnym 

 
Działanie 

Osoba/y 
odpowiedzialna 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Podpis Dyrektora 

Data Podpis Rodzica/Rodziców 
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Załącznik 3. 

Scenariusz lekcji nr 1: Przygotowujemy się na Twoje przybycie 

Czas realizacji: 45 min. 

Cel ogólny: zapoznanie uczniów z krajem, z którego powraca uczeń. 

Cele szczegółowe: wskazanie najważniejszych informacji związanych z kulturą, zwyczajami; 

przygotowanie klasy na przyjęcie nowego kolegi/koleżanki; rozwijanie empatii u uczniów. 

Metody nauczania: wykład informacyjny (prezentacja, pokaz), pogadanka, burza mózgów. 

Formy realizacji: praca z całą klasą, praca w grupach (jednorodna i różnorodna). 

Niezbędne rekwizyty i pomoce: tablica interaktywna/projektor, prezentacja przedstawiająca 

zwroty grzecznościowe i gesty na powitanie w różnych językach, mapa, film prezentujący kraj 

dotychczasowego zamieszkania ucznia, arkusze papieru, flamastry, pisaki,  Internet, kolorowe 

karteczki. 

 

Przebieg lekcji/zajęć     Czas trwania: 

I. Wprowadzenie/ Etap wstępny 

Wyświetl uczniom na ekranie prezentację przedstawiającą zwroty 

grzecznościowe i gesty na powitanie w różnych językach (wg 

uznania). Zapytaj uczniów, czy potrafią rozpoznać z jakiego kraju i 

z jakim językiem im się kojarzą. Po przyporządkowaniu języka do 

kraju przedstaw uczniom tematykę zajęć. Powiedz, że do klasy 

dołączy uczeń mieszkający w innym kraju, któremu należy  pomóc 

odnaleźć się w nowej rzeczywistości szkolnej. 

10 min. 

II. Rozwinięcie/ Etap realizacji 

Zaprezentuj uczniom mapę i wskaż na niej państwo, w którym 

mieszkał nowy uczeń. Zapytaj uczniów, czy coś wiedzą o danym 

kraju i o jego kulturze. W przypadku różnych wypowiedzi uczniów 

usystematyzuj ich wiedzę.  

25 min. 
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Zaprezentuj film o kraju  ucznia. Powiedz, by oglądając film zwrócili 

uwagę na to jak ubrani są ludzie, czym się zajmują, jaki jest klimat, 

jakie są najważniejsze zasady religii. Po obejrzeniu filmu uczniowie 

udzielają odpowiedzi na wcześniejsze pytania. Podsumowując, 

podkreśl najważniejsze różnice między nami a kulturą tego kraju.    

Podziel uczniów na grupy i zaprezentuj im zadania . 

I grupa- Jak pomóc nowemu koledze odnaleźć się w naszej klasie? 

II grupa – Co wspólnego łączy kraj dotychczasowego zamieszkania 

ucznia i kraj przybycia? – grupa pracuje na podstawie uzyskanej 

wiedzy w części I lekcji oraz informacji zdobytych w Internecie. 

III grupa – Jakie są najważniejsze różnice w kulturze kraju 

dotychczasowego zamieszkania ucznia i kraju przybycia? -  grupa 

pracuje na podstawie uzyskanych wcześniej informacji oraz 

informacji zdobytych w Internecie. 

W przypadku młodszych uczniów przygotuj zdjęcia, na podstawie 

których będą wskazywać podobieństwa i różnice między krajem 

dotychczasowego pobytu ucznia a krajem przybycia.        

IV grupa -  Co możemy zyskać dzięki poznaniu i współpracy z 

uczniem uczącym się w innym państwie ? 

Poinformuj, że grupy mają 15 minut do wykonania zadania, 

następnie lider grupy lub grupa będzie prezentować odpowiedzi.                                                                                                                                                                                                                           

III. Podsumowanie/ Zakończenie/ Etap końcowy 

Rozdaj uczniom kolorowe karteczki. Powiedz, by wyobrazili sobie, 

że to oni wyjechali do innego kraju i są uczniami nowej szkoły. 

Poproś, by zapisali na kartkach, co ułatwiłoby im funkcjonowanie 

w pierwszych tygodniach w nowej szkole. Po odczytaniu zapisków 

uczniów, podkreśl, że być może tego samego oczekiwać będzie od 

nich nowy kolega. 

10 min.  
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Załącznik 4. 

Scenariusz lekcji nr 2: Poznajcie mnie – ja poznam Was 

Czas realizacji: 45-60 min. 

Cel ogólny: zapoznanie ucznia powracającego do rodzimego systemu edukacji  

z uczniami nowej klasy oraz z zasadami w niej panującymi.  

Cele szczegółowe: bliższe poznanie się i integracja uczniów; przypomnienie i utrwalenie zasad 

panujących w klasie, ich analiza i ewentualne modyfikacje; kształcenie umiejętności mówienia 

o sobie (autoprezentacja). 

Metody realizacji zajęć: pokaz-prezentacja, rozmowa kierowana, gra integracyjna “pajęcza 

sieć”, gra dydaktyczna (decyzyjna), burza mózgów, zabawa integracyjna “mur”. 

Formy  pracy: praca z całą klasą (jednolita),  praca w grupach (różnorodna). 

Niezbędne rekwizyty i pomoce: film “Z życia naszej klasy”, kłębek sznurka, kolorowe 

samoprzylepne kartki, flipchart, markery. 

Przebieg lekcji/zajęć    Czas trwania: 

I. Wprowadzenie/ Etap wstępny 

Przedstaw uczniom nowego kolegę, a następnie wręcz uczniom 

karteczki samoprzylepne i poproś, by napisali na nich swoje imię, a 

następnie przedstawili się nowemu koledze. Powiedz, żeby usiedli 

w kole. Wyjaśnij, na czym polegać będzie gra: wywołasz imię 

jednego z uczniów siedzących w kole i przeturlasz do niego kłębek 

sznurka/włóczki. Wywołany uczeń powinien złapać kłębek i 

powiedzieć coś o swych zainteresowaniach, o tym, co lubi, co 

uważa za ważne dla integracji z klasą. Zaznacz, że cały czas do końca 

gry każdy uczeń trzyma swój kawałek sznurka. Gdy wszyscy 

uczniowie zostaną wywołani, utworzą w ten sposób pajęczą sieć i 

gra zostanie ukończona. Zapytaj uczniów, czego dowiedzieli się 

nawzajem o sobie? Czy mają wspólne zainteresowania? Podkreśl, 

jak ważna była współpraca przy tworzeniu pajęczej sieci i że każdy 

uczeń miał swój udział w tym zadaniu. Taka współpraca jest także 

potrzebna, aby później jako zespół klasowy osiągać inne 

10 - 15 min. 
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wyznaczone cele. Zaznacz, że niezależnie od tego jacy jesteśmy 

tworzymy całość, a uczeń, który powrócił z innego kraju poprzez 

swoje doświadczenia może urozmaicić nasze życie klasowe. Po 

wypowiedziach uczniów zapoznaj ich z tematyką zajęć. Zwróć 

uwagę, że dołączenie do klasy nowego kolegi mieszkającego 

wcześniej w innym kraju, jest okazją do bliższego poznania siebie, 

przypomnienia sobie zasad panujących w naszej klasie, 

zastanowienia się, czy wszyscy czują się w niej dobrze. 

II. Rozwinięcie/ Etap realizacji 

Przedstaw uczniom film ,, Z życia naszej klasy’’. Zadaj uczniom 

pytania: co czuli oglądając film, jakie mają wspomnienia związane 

z klasą, czy chcieliby coś powtórzyć, poprawić? Następnie, poproś 

ucznia powracającego do rodzimego systemu edukacji, by 

opowiedział o swojej wcześniejszej klasie. Zapytaj, co ewentualnie 

chciałby przenieść do nowej klasy. 

Podziel uczniów na 3 grupy, rozdaj flamastry, arkusze brystolu. 

Wyjaśnij, że zadaniem każdej grupy będzie przygotowanie plakatu 

na określony temat: 

Gr. I – Zasady naszej klasy.  

Gr. 2 – Jak się integrujemy: zwyczaje, wycieczki itp. 

Gr. 3 – Co możemy zrobić, by każdy uczeń w klasie czuł się 

dobrze? 

Poinformuj, że grupa pracuje 10 - 15 minut. Po zakończeniu pracy 

grupy, wybrany lider  przedstawi wyniki pracy i podzieli się 

wrażeniami. W grupie, w której będzie uczeń, który powrócił do 

rodzimego systemu edukacji, a który nie zna w stopniu 

komunikatywnym języka rodzimego, zaproponuj korzystanie z 

translatorów internetowych oraz słowników dwujęzycznych. 

10 min. 

 

 

 

 

15-20 min. 
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III. Podsumowanie/ Zakończenie/ Etap końcowy 

Podziel klasę na 2 zespoły. Każdy z nich ma utworzyć krąg. Z 

każdego zespołu jedna osoba znajduje się poza kręgiem. Jej 

zadaniem jest dostać się do kręgu, a zadaniem osób z kręgu jest nie 

wpuścić kolegi/koleżanki do środka. Zadbaj, o to, by ćwiczenie 

przeprowadzić w bezpiecznym miejscu na wystarczającej 

przestrzeni. Ważne, aby każdy uczeń znalazł się poza kręgiem. Po 

zakończeniu zapytaj uczniów: co czuli nie mogąc stać się częścią 

kręgu, co łączy tę sytuację z życiem klasy. 

 10-15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

Załącznik 5. 

Scenariusz lekcji nr 3: Poznaj naszą szkołę 

Czas realizacji: 60-90 min. 

Cel zajęć ogólny: zapoznanie ucznia powracającego z innego kraju z historią, zwyczajami oraz 

zasadami i organizacją pracy w  nowej szkole oraz utrwalenie wiedzy na ten temat wśród 

pozostałych uczniów.  

Cele szczegółowe: przedstawienie najważniejszych informacji o zwyczajach i zasadach 

panujących w szkole; zapoznanie z najważniejszymi faktami z historii szkoły; omówienie 

organizacji pracy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kalendarz roku szkolnego (ferie, 

święta, inne dni wolne) ze wskazaniem różnic między krajem dotychczasowej nauki ucznia 

powracającego do rodzimego systemu edukacji a krajem przybycia. 

Metody realizacji zajęć: dyskusja kierowana, elementy wykładu ilustrowanego  

lub prezentacji multimedialnej; zajęcia w sali lekcyjnej lub w izbie regionalnej/izbie pamięci – 

jeśli szkoła taką posiada. 

Formy pracy: praca w grupach, praca z całą klasą (praca różnorodna i  jednorodna). 

Niezbędne rekwizyty i pomoce: film przedstawiający szkoły w różnych regionach świata, 

prezentacja slajdów ,,Kto pracuje w naszej szkole’’, statut szkoły, regulaminy - szkoły, stołówki, 

sali gimnastycznej, opcjonalnie - prezentacja historii szkoły, zbiory  w izbie regionalnej/izbie 

pamięci. 

 

Przebieg lekcji/zajęć    Czas trwania: 

I. Wprowadzenie/ Etap wstępny 

Przedstaw uczniom film ukazujący szkoły w różnych regionach 

świata. Po obejrzeniu zapytaj  o ich odczucia, co zwróciło ich 

uwagę. Gdy wskażą na różnice, np. różne godziny pracy szkoły, 

strój uczniów, inne nazwy przedmiotów, przedstaw im tematykę 

zajęć.  

 

 

10 min 
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II. Rozwinięcie/ Etap realizacji 

Poproś ucznia, który powrócił do rodzimego systemu edukacji, by 

opowiedział krótko o systemie edukacji w państwie, w którym 

mieszkał, o tym jak zorganizowana była praca oraz najciekawsze 

zwyczaje szkoły, do której uczęszczał (możesz wcześniej poprosić 

ucznia, by przygotował prezentację, zdjęcia). 

Przedstaw krótką historię szkoły. Możesz wykorzystać 

przygotowaną wcześniej prezentację. Jeśli lekcja odbywa się w 

izbie pamięci/ izbie regionalnej wykorzystaj zgromadzone zbiory: 

kroniki, zdjęcia, tablice. Podsumowując podkreśl, że dzisiejsza 

szkoła kontynuuje dokonania i tradycje. Odpowiadają za to 

dyrekcja, nauczyciele oraz personel administracyjno – techniczny 

oraz uczniowie.  

10-15 min 

 

Przedstaw przygotowaną wcześniej przez uczniów prezentację  

przedstawiającą nauczycieli oraz pracowników szkoły.  

5-10 min. 

 

Prezentacja sztandaru i hymnu szkoły. Zaproś do prezentacji 

chorążych, którzy opiszą sztandar, omówią zasady zachowania 

przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu sztandaru. Po 

zaprezentowaniu sztandaru szkoły, zapytaj uczniów, czy znają 

hymn szkoły. Poproś o jego odśpiewanie. Następnie zapytaj, jak 

powinniśmy się zachowywać podczas śpiewu hymnu szkolnego 

czy też państwowego. Zachęć uczniów, by wskazali sytuacje, 

święta, kiedy wprowadzany jest sztandar szkoły, śpiewany hymn 

szkoły  lub hymn państwowy. Zadaj pytanie: jakie inne zwyczaje 

pielęgnujemy w naszej szkole. Zasugeruj uczniom, by zapytali 

nowego kolegę o to, czy w szkole, do której uczęszczał były 

podobne zwyczaje. 

 

10-15 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the view sonly of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
Project No. 2020-1-PL01-KA201-082096 

Podziel klasę na 4 grupy, których zadaniem będzie: 

I grupa – Zachowanie ucznia na zajęciach, przerwach , stołówce 

szkolnej, sali gimnastycznej. 

II grupa – Strój szkolny obowiązujący na co dzień i od święta. 

III grupa – Relacje uczeń – nauczyciel. 

IV grupa – Prawa i obowiązki ucznia. 

Poinformuj, że grupa pracuje 20 minut; po zakończeniu pracy 

grupy wybrany lider  przedstawi wyniki i podzieli się wrażeniami. 

Zaproponuj starszym uczniom korzystanie ze statutu szkoły, 

regulaminu stołówki szkolnej, zasad korzystania z innych 

obiektów – sali gimnastycznej, boisk.  

W przypadku młodszych grup uczniów klas I-III, niezbędne jest 

większe zaangażowanie w pomoc poszczególnym grupom 

nauczyciela wychowawcy. Można też przygotować bank 

gotowych zdań, które uczniowie mają odszukać i 

przyporządkować do swoich grup. 

20-30 min. 

 

III. Podsumowanie/ Zakończenie/ Etap końcowy 

Zaproś uczniów do rundki podsumowującej. Niech każdy po kolei 

powie, co najbardziej go zainteresowało na dzisiejszych zajęciach, 

czego nowego się dowiedział, o czym będzie chciał opowiedzieć 

rodzicom w domu. Zapytaj ucznia, który powraca do rodzimego 

systemu edukacji, czy coś szczególnie zwróciło jego uwagę, które 

zasady obowiązywały w szkole poprzedniej, a które są dla niego 

zupełną nowością. 

 5-10 min. 
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Załącznik 6. 

Scenariusz lekcji nr 4: Nasze talenty - w czym jesteśmy podobni? 

Czas realizacji: 45 min. 

Cel ogólny: poznanie wspólnych zainteresowań.  

Cele szczegółowe:  kształcenie umiejętności prezentowania swoich zainteresowań  

i pasji, rozwijanie zainteresowań i pasji, integracja klasy, zwłaszcza z uczniem powracającym z 

zagranicy. 

Metody realizacji zajęć: dyskusja, pogadanka, burza mózgów. 

Formy pracy: praca z całą klasą, praca w grupach.  

Niezbędne rekwizyty i pomoce: rekwizyty obrazujące zainteresowania, np.: piłka, kwiat, 

instrument muzyczny, pędzel, kolorowe samoprzylepne kartki, flipchart,  zdjęcie znanej 

postaci, kolorowe pisaki, duży arkusz papieru. 

Przebieg lekcji/zajęć Czas trwania: 

I. Wprowadzenie/ Etap wstępny 

Poproś uczniów, by usiedli w kręgu i przedstaw im znaną postać na 

całym świecie, którą uczniowie znają i podziwiają, np. Lewandowski, 

Messi, itp. Zapytaj czy coś łączy ich z tą postacią? Gdy uczniowie 

odpowiedzą, że są to np. sport, piłka nożna, muzyka, komputer,  

podróże przedstaw temat lekcji. 

10 min 

 

II. Rozwinięcie/Etap realizacji 

Rozłóż w klasie różne rekwizyty: telefon, tablet, piłkę, książkę, aparat 

fotograficzny, instrument muzyczny, kwiat itp. Poproś uczniów, by 

każdy z nich stanął przy wybranym przedmiocie i powiedział dlaczego 

zainteresował go dany przedmiot. Uczniowie, których nie zainteresuje 

żaden z rekwizytów mogą wskazać poprzez narysowanie lub napisanie 

na kartce swojego hobby. Po zakończeniu ćwiczenia zapytaj uczniów, 

czy zwrócili uwagę, że łączą ich wspólne zainteresowania i  jak mogą 

je wspólnie rozwijać. Poproś uczniów, by podali przykłady 

konkretnych działań rozwijających zainteresowania, które mogą 

20 min 
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wykonać w szkole wspólnie. Zapiszcie je kolorowymi pisakami na 

dużym arkuszu papieru i powieście w widocznym miejscu, niech 

motywują do wspólnej pracy. 

 

Poproś ucznia, który wrócił do rodzimego systemu edukacji, by 

opowiedział o tym, jak w kraju poprzedniego pobytu spędzają czas 

wolny uczniowie, jakie mają hobby. 

 

 

5 min. 

III. Podsumowanie/Zakończenie/ Etap końcowy 

 

Na koniec zapytaj uczniów, czego nowego dowiedzieli się o swoich 

kolegach/ koleżankach, co podobało im się w wypowiedzi kolegi o 

zainteresowaniach ich rówieśników w innym kraju. 

10 min. 
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