Informacja - Oddział przygotowawczy

UWAGA - ODDZIA? PRZYGOTOWAWCZY DLA UCZNIÓW Z UKRAINY
Z dniem 1 kwietnia br. decyzj? Zarz?du Powiatu Warszawskiego Zachodniego zostanie
uruchomiony oddzia? przygotowawczy w II Liceum Ogólnokszta?c?cym w Zespole Szkó? Nr
1 im. M. Wa?kowicza w B?oniu (ul. ??ki 2, 05-870 B?onie). Organizacja oddzia?u
przygotowawczego jest odpowiedzi? na potrzeb? w??czenia do systemu edukacji uczniów z
kraju obj?tego konfliktem zbrojnym.
Z oddzia?u przygotowawczego b?dzie mia?a mo?liwo?? korzysta? m?odzie? z Ukrainy,
która uko?czy?a szko?? podstawow? i podlega obowi?zkowi nauki, która nie zna j?zyka
polskiego albo zna go na poziomie niewystarczaj?cym do korzystania z nauki.
Osoby zainteresowane zach?camy do kontaktu z sekretariatem szko?y pod numerem
telefonu (22)725 48 48, gdzie mo?na uzyska? szczegó?owe informacje.

Poni?ej zamieszczamy wskazówki dotycz?ce edukacyjnej pomocy Ukrainie, mi?dzy innymi
zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkó? w kontek?cie obecnej sytuacji,
informacje o kszta?ceniu w polskim systemie o?wiaty dla przybywaj?cych z zagranicy oraz
materia?y edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy:
1. Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkó? w kontek?cie obecnej sytuacji
na Ukrainie.
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-przyjmowania-cudzoziemcow-dopolskich-szkol-w-kontekscie-obecnej-sytuacji-na-ukrainie
2. Informacja
z zagranicy

o kszta?ceniu

w polskim

systemie

o?wiaty

osób

przybywaj?cych

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-o-ksztalceniu-w-polskim-systemieoswiaty-osob-przybywajacych-z-zagranicy
3. Materia?y edukacyjne do wykorzystania w pracy z uczniami z Ukrainy:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/materialy-edukacyjne-do-wykorzystania-wpracy-z-uczniami-z-ukrainy
4. Szko?a dla Was - ????? ??? ???
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was
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