
Co łączy oba plany nauczania?

Wyjeżdżasz z dzieckiem za granicę? Zadbaj o jego edukację w Ośrodku 
Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

Przed wyjazdem za granicę często zastanawiasz się, gdzie i w jaki sposób Twoje dziecko będzie się uczyć? 
Nic prostszego! Zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej prowadzonych przez Ośrodek Rozwoju 
Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Przed wyjazdem skontaktuj się z konsulatem lub ambasadą RP w kraju , do którego wyjeżdżasz i dowiedz się, 
jak wygląda lokalny system edukacji. Zapytaj dyrektora szkoły, w kraju miejsca pobytu, czy Twoje dziecko 
będzie mogło spełniać obowiązek szkolny  tak, jak jego rówieśnicy. Od tej informacji zależy wybór jednego 
z dwóch oferowanych planów nauczania przez ORPEG.

 Dedykowany jest uczniom, którzy 
z różnych przyczyn nie mogą 
realizować obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki w lokalnym systemie 
oświaty

 Obejmuje nauczanie ze wszystkich 
przedmiotów, zgodnie z polską 
podstawą programową kształcenia 
ogólnego

 Dedykowany jest uczniom, którzy spełniają 
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki 
w lokalnym systemie oświaty, lecz nie mają 
możliwości uczęszczania na zajęcia z języka 
polskiego

 Obejmuje nauczanie uzupełniającego 
programu  nauczania uwzględniającego 
ramy programowe kształcenia 
uzupełniającego (język polski, wiedza 
o Polsce

 Uczniowie uczą się w systemie kształcenia na odległość (samodzielna nauka w kraju 
miejsca pobytu)

 Uczniów wspierają nauczyciele poprzez prowadzenie zajęć on-line na platformie 
e-learningowej  Otwarta szkoła 

 Platforma e-learningowa daje możliwość współpracy z rówieśnikami z całego świata
 Rodzice dzieci uczących się w systemie kształcenia na odległość uzyskują wsparcie 

ze strony nauczycieli poprzez osobisty kontakt na platformie e-learningowej  Otwarta 
szkoła  i prowadzonych tam konsultacji on-line

 Nauka w systemie kształcenia na odległość to także możliwość rozwijania zainteresowań 
Twojego dziecka poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań (m.in. polonistycznym, 
matematycznym, historycznym, przyrodniczym)



Jak rozpocząć naukę z ORPEG?
 Skompletuj dokumentację rekrutacyjną swojego dziecka zgodnie z zasadami rekrutacji :

http://www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc/zasady-rekrutacji 
i wyślij pocztą na adres Ośrodka.

Przed wyjazdem dopilnuj formalności!
 Powiadom na piśmie dyrektora szkoły w Polsce, do której uczęszcza dziecko, o wyjeździe
 Pobierz ze szkoły niezbędną dokumentację dziecka

 Jesteśmy szkołą publiczną podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej
 Posiadamy doświadczoną kadrę pedagogiczną
 Od ponad 40 lat prowadzimy kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających 

za granicą
 Nasi uczniowie otrzymują bezpłatnie legitymację szkolną uprawniającą do korzystania ze zniżek 

w środkach transportu publicznego w Polsce
 Wydajemy świadectwa szkolne na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Więcej informacji znajdziesz:

 na naszej stronie http://www.orpeg.pl/index.php/ksztalcenie-na-odleglosc, 

 pod adresem ksztalcenienaodleglosc@orpeg.pl 

 telefonicznie pod numerem: +48 22 6223792
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