
ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ З УКРАЇНИ У ПОЛЬЩІ 
 
Допомога для учнів 

• Учні з України мають право безкоштовно продовжити своє навчання в польській 
школі. Діти та підлітки віком 7-18 років отримують освіту та опіку на тих самих умовах, 
що й польські учні. Батькам достатньо звернутись до школи та заповнити відповідні 
документи.  

• У ситуації, коли в даній школі не буде місця для учня, гміна скерує його до іншого 
освітнього закладу свого району.  

• Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для її прийняття до школи. 

• Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву директору школи в 
районі проживання дитини. 

• Прийом до школи можливий протягом усього навчального року, а клас, у якому 
продовжити навчання, визначається на підставі суми закінчених навчальних років. 

• Клас (рік навчання) визначається на підставі документів, виданих українською 
школою, а у випадку їх відсутності – лише на підставі заяви батьків. 

 

Інформація щодо прийому дітей, які прибувають до Польщі  
 

 
 
 
 
 
Діти з обмеженими можливостями 

• Батькам слід звернутися за допомогою до директора дитсадка чи школи для 
підготовки заяви на отримання довідки про необхідність спеціальної освіти. 

• Зразок заяви  
 
 
 
 
 
 
 
Дитина не знає польську, як їй буде у школі? 

• Для учнів, які не володіють польською мовою, директор школи зможе організувати 
додаткові заняття польською мовою. У школі також може бути підготовче відділення, 
де навчання адаптується до здібностей і потреб учня. 

• Учень може скористатися допомогою україномовної особи (яка працює помічником 
вчителя), а також додатковими компенсаційними заняттями (в рамках викладання 
предметів). 

 
Психологічна допомога учням 

• Учні можуть отримати психологічно-педагогічну допомогу. Таку допомогу в школі 
організовує директор. Діти/учні з особливими освітніми потребами можуть 
скористатися такою допомогою в польських садочках і школах, незалежно від 
наявності у них додаткових документів з цього приводу. 

 
Важливі контакти 
 
Інформація для батьків дітей, які прибувають з України 
Ел. адреса: ukraina-szkola@mein.gov.pl, тел.: +48 22 347 47 08 
 
Інформація для студентів та науковців з України  
Ел. адреса: ukraina-studia@mein.gov.pl, тел.: +48 22 529 26 62 
 

Сторінка, присвячена допомозі Україні та її громадянам у Польщі  
 
 

https://www.gov.pl/attachment/a033efd4-3ec7-4b1c-bcde-009faa5356fb
https://www.gov.pl/attachment/dec1b47e-22bd-4aed-8727-74caf3fc0f0b
https://pomagamukrainie.gov.pl/


Школа для вас (інформація Міністерства освіти і науки Польщі)  
 
 
 
Можливості, які пропонує українська громада  
 

 
ШКОЛИ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩІ 

 

• Комплекс загальноосвітніх шкіл ім. Тараса Шевченка у Білому Борі з польською 
та українською мовами навчання, структура – загальноосвітній ліцей №1 (ul. 

Dworcowa 25, 78-425 Biały Bór) та початкова школа №2 (ul. Słupska 27 

78-425 Biały Bór), Директори -  Дорота Стефанська-Джевецка, Андрій Дрозд, 
(Західнопоморське воєводство), тел.: +48 943670162, +48 943739026 електронна 
адреса: zs2bb@op.pl, sp2bbor@gmail.com, веб-сайт: http://www.liceum-bialybor.eu та 
http://sp2bbor.eu  
 

• Початкова школа № 8 імені Лесі Українки з українською мовою навчання у 
Бартошицях: Директор – Любомира Тхір, адреса: ul. Leśna 1, 
11-200 Bartoszyce (Вармінсько-Мазурське воєводство), тел.: +48 530 231 207, +48 89 
674 77 72, електронна адреса: електронна адреса: zespolszkolzujn8@wp.pl, веб-сайт: 
https://www.lesiabart.pl 
 

• Комплекс шкіл з українською мовою навчання в Ґурові-Ілавецькому: структура – 
загальноосвітній ліцей та початкова школа, Директор –Ольга Сич, адреса: ul. Szkolna 

6, 11-220 Górowo Iławeckie (Вармінсько-Мазурське воєводство), тел.: +48 897 611 243, 
електронна адреса: sekretariat@szkolazdumka.pl, веб-сайт: http://szkolazdumka.pl.  
 

• Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім. М. Маркіяна Шашкевича в Перемишлі з 
польською та українською мовами навчання, структура – загальноосвітній ліцей №3 
та початкова школа №17, Директор – Петро Піпка, адреса: ul. Franciszka Smolki 10, 37-

700, Przemyśl (Підкарпатське воєводство), електронна адреса: zso2@um.przemysl.pl, 
тел.: +48166785347, веб-сайт: https://szaszk.edu.pl/uk/   

 

 

СУБОТНІ/ЩОДЕННІ ШКОЛИ  
ПРИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ 

 

• Український навчальний заклад «Школа «Материнка» ім.Д.Павличка у Варшаві» 

(суботня та щоденна школи, Фонд «Український центр освіти») 

 +48 729 467 399 
 materunka.pl@gmail.com 

Адреса: ul.Zgoda 5/25, 00-018 Warszawa 
Веб-сторінка: 
http://ukranska-shkola-materinka.mozello.com/ 
Facebook-сторінка: 
https://www.facebook.com/szkola.ua.Materynka/ 

 

• Українська суботня школа та дитячий клуб для громадян України у Варшаві (Фонд 

«Наш вибір») 

 +48 720667276 / +48 727805764 
 szkola@naszwybor.org.pl 
 rekrutacja.uaszkola@gmail.com 
 rukawyczka@naszwybor.org.pl 

Адреса: м.Варшава, вул. Заменхофа 1 
Веб-сторінка: https://uaszkolawaw.pl 
Facebook-сторінка: 
https://www.facebook.com/ua.szkola.waw    
https://www.facebook.com/rukawyczka   

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was
mailto:zs2bb@op.pl
http://www.liceum-bialybor.eu/
http://sp2bbor.eu/
mailto:zespolszkolzujn8@wp.pl
https://www.lesiabart.pl/
http://szkolazdumka.pl/
mailto:zso2@um.przemysl.pl
mailto:materunka.pl@gmail.com
http://ukranska-shkola-materinka.mozello.com/
https://www.facebook.com/szkola.ua.Materynka/
mailto:szkola@naszwybor.org.pl
mailto:rekrutacja.uaszkola@gmail.com
https://uaszkolawaw.pl/
https://www.facebook.com/ua.szkola.waw
https://www.facebook.com/rukawyczka


• Суботня школа у Вроцлаві (Вроцлавське Коло Об’єднання українців у Польщі) 

 +48 537 721 377 
 ukr.school.wroclaw@gmail.com  

Facebook-сторінка: 
https://www.facebook.com/CUKRuska/ 
Адреса: м. Вроцлав, вул. Руска 46а, Республіка 
Польща 

 

 

Українська громада в Республіці Польща  
           (загальна інформація, організації тощо) 

 

 
 
 
 
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Інформація для громадян України щодо працевлаштування педагогів та помічників 

вчителя у польських школах  
 
 
 
 
 
 
 
Інформаційний чат-бот з питань запису дитини до польської школи/вступу до вищого 

навчального закладу   

 

 

https://www.facebook.com/CUKRuska/
https://poland.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/232-ukrajinci-u-polyshhi
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chatbot-informacyjny--pomoc-w-jezyku-polskim-i-ukrainskim
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/chatbot-informacyjny--pomoc-w-jezyku-polskim-i-ukrainskim

