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Mając na celu wsparcie starań Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratoriów Oświaty w 

szerzeniu wiedzy na temat edukacji dzieci cudzoziemskich w polskim systemie oświaty 

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce 

(UNHCR) organizuje pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej konferencję nt. 

edukacji dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach, na którą serdecznie pragnę Panią 

zaprosić. W załączeniu przesyłam wstępną agendę konferencji. Konferencja odbędzie się 15-

16 września br. w sali Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, przy ul. Jezuickiej 4 w 

Warszawie.  

 

Konferencja skierowana jest do Kuratorów Oświaty, pracowników kuratoriów, nauczycieli i 

dyrektorów szkół, zarówno tych, w których uczą się dzieci cudzoziemskie jak i tych, które chcą 

dobrze przygotować się do ich przyjęcia. Konferencja skierowana jest również do organizacji 

pozarządowych wspierających uchodźców i migrantów. Jej celem będzie podniesienie wiedzy 

i świadomości na temat  dostępu dzieci cudzoziemskich do edukacji, w tym uchodźczych, 

wymiana dobrych praktyk i nawiązanie kontaktów między szkołami.  

 

Tematyka edukacji dzieci cudzoziemskich, a szczególnie dzieci poszukujących azylu i 

uchodźczych jest dla nas szczególnie istotna z uwagi na fakt, że dostęp do edukacji to 

zarówno prawo, jak i niezbędny środek egzekwowania innych praw człowieka. Umożliwia 

usamodzielnienie się, może stanowić podstawowe narzędzie, dzięki któremu uchodźcy, 

zarówno dzieci, jak i dorośli, mogą uniknąć ubóstwa i uzyskać środki umożliwiające im pełne 

uczestnictwo w społeczeństwie kraju przyjmującego. Dobre przygotowanie się instytucji oraz 

społeczeństwa do przyjęcia uchodźców ma tu kluczowe znaczenie, a szkoła jest jedną z 

pierwszych instytucji państwa przyjmującego, z którą stykają się rodziny cudzoziemskie.    

 

Wyrażam nadzieję, że zaplanowane panele podczas konferencji umożliwią pogłębienie 

znajomości tematu, podjęcie interesujących i inspirujących dyskusji oraz wymianę dobrych 

praktyk.  

 

W związku z tym, że zależy nam na dotarciu do nauczycieli i dyrektorów szkół, w których 

obecnie uczą się dzieci cudzoziemskie, jak i tych, które są zainteresowane tematyką edukacji 

dzieci cudzoziemskich i będą je przyjmowały w przyszłości, zwracam się z uprzejmą prośbą o 

poinformowanie dyrektorów szkół o organizowanym przez nas przedsięwzięciu i możliwości 

zgłoszenia udziału pod niżej podanym numerem telefonu lub adresem mailowym.  

 



 

Potwierdzenia udziału należy  przesyłać na adres e-mail polwa@unhcr.org  lub telefonicznie 

pod nr 22 628 69 30 do dnia 11 września br.  
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