Komunikat w sprawie przyjmowania do szkół oraz organizacji oddziałów przygotowawczych dla
dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych w Giżycku.
Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci w wieku 7-15 lat z Ukrainy, które przebywają w Giżycku,
powinni zgłaszać się do szkół podstawowych, aby zapewnić im realizację obowiązku szkolnego.
Uczniowie będą przyjmowani do szkoły na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) i kwalifikowani
do poszczególnych oddziałów na podstawie dokumentów z poprzedniej szkoły. Brak dokumentów
nie stanowi przeszkody – w takiej sytuacji kwalifikacja odbędzie się na podstawie rozmowy.
Dane teleadresowe szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko:
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Gimnazjalna 1- tel. 87 428 24 16 , e-mail: sp1@gizycko.pl
Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Warszawska 39- tel. 87 428 25 38, e-mail: sp2@gizycko.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Wiejska 50, tel. 87 428 21 35,
e-mail: sp3@gizycko.pl
Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 3 Maja 21, tel. 87 428 36 68, e-mail: sp4@gizycko.pl
Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Wodociągowa 8, tel. 87 428 90 60, e-mail: sp7@gizycko.pl
W Szkole Podstawowej nr 7 w Giżycku funkcjonuje Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka
Ukraińskiego oraz Religii Greckokatolickiej.
Oddziały przygotowawcze dla dzieci ukraińskich.
W Szkołach Podstawowych nr 1, nr 4 i nr 7 są organizowane oddziały przygotowawcze. Ich powstanie
będzie uzależnione od liczby zapisanych dzieci i możliwości organizacyjnych danej szkoły.
1. Dla kogo są organizowane oddziały przygotowawcze?
Oddziały przygotowawcze są organizowane w szkołach zarówno dla osób niebędących obywatelami
polskimi, jaki i dla polskich obywateli, którzy podlegają obowiązkowi szkolnemu a nie znają języka
polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do nauki w klasach ogólnodostępnych.
2. Jak jest zorganizowany taki oddział?


Oddział jest organizowany dla maksymalnie 25 uczniów, którzy zostali zakwalifikowani przez
zespół powołany przez dyrektora szkoły. Okres nauki w takim oddziale trwa do zakończenia zajęć
w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany. Okres ten w zależności od postępów w
nauce i potrzeb edukacyjnych uczniów może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż o
jeden rok szkolny.
 Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele poszczególnych
przedmiotów, którzy będą wspomagani przez pomoc nauczyciela – osobę ze znajomością języka
ukraińskiego oraz języka polskiego. Zadaniem tej osoby będzie udzielanie pomocy uczniom
w kontaktach z nauczycielem prowadzącym lekcje.
 W oddziale przygotowawczym dopuszcza się organizację zajęć w klasach łączonych odpowiednio
dla klas szkoły podstawowej:
a) I-III dzieci w wieku 7-9 lat, tygodniowa liczba godzin zajęć 20,
b) IV-VI dzieci w wieku 10-12 lat, tygodniowa liczba godzin zajęć 23,
c) VII-VIII dzieci w wieku 13-15 lat, tygodniowa liczba godzin zajęć 26.
W ramach zajęć w oddziale przygotowawczym wszystkie dzieci z Ukrainy będą uczyły się języka
polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo.
3. Pozostałe Szkoły Podstawowe – nr 2 i nr 3 również przyjmują dzieci z Ukrainy, które będą uczyły
się w oddziałach ogólnodostępnych z polskimi dziećmi.

