Інформація щодо вступу до шкіл та організації підготовчих відділень
для дітей з України в початкових школах у Ґіжицьку.
Батьки (опікуни) дітей віком від 7 до 15 років з України, які перебувають у Ґіжицьку,
повинні звернутися до початкових шкіл для запису своїх дітей для забезпечення їх
обов'язкової освіти.
Учні будуть записані до школи на внесок одного з батьків (опікуна) і будуть
розподілені на окремі відділи на підставі документів з попередньої школи. Відсутність
документів не є перешкодою – в цьому випадку кваліфікація буде на основі розмови.
Контактні дані шкіл, для яких керівним органом є муніципалітет Ґіжицько:
Початкова школа No 1, вул. Гімназіальна 1 (Gimnazjalna 1), тел. 87 428 24 16, e-mail:
sp1@gizycko.pl
Початкова школа No 2, вул. Варшавська 39 (Warszawska 39), тел. 87 428 25 38, e-mail:
sp2@gizycko.pl
Початкова школа No 3 з інтеграційними класами, вул. В'єйська 50 (Wiejska 50), тел. 87
428 21 35, e-mail: sp3@gizycko.pl
Початкова школа No 4, вул. 3 Майя 21 (3 Maja 21), тел. 87 428 36 68, e-mail:
sp4@gizycko.pl
Початкова школа No 7, вул. Водоціонгова 8 (Wodociągowa 8), тел. 87 428 90 60, email: sp7@gizycko.pl
У початковій школі No7 в Ґіжицьку працює Міжшкільний пункт навчання української
мови та греко-католицької релігії.
Підготовчі відділення для українських дітей.
У початкових школах No1, No4 та No7 організовуються підготовчі відділення. Їх
створення буде залежати від кількості записаних дітей і організаційних можливостей
даної школи.
1. Для кого організовані підготовчі відділення?
Підготовчі відділення організовуються в школах як для дітей, які не є громадянами
Польщі, так і для дітей, які є громадянами Польщі, які підлягають обов'язковому
навчанню i не знають польської мови або знають її на рівні, недостатньому для
використання освіти.
2. Як організованe такe відділення?
• Bідділення організованe для максимум 25 учнів, які були вибрані кваліфікаційною
командою, призначеною директором школи. Період навчання y такому відділенні

триває до закінчення занять у навчальному році, в якому був кваліфікований учень.
Цей період, в залежності від прогресу навчання учня і освітніх потреб, може бути
скорочений або продовжений, не довше, ніж один навчальний рік.
• Уроки на підготовчому відділенні проводять вчителі окремих предметів, які будуть
підтримані людинoю зі знанням української та польської мов. Завданням цієї людини
буде допомога учням в контактах з вчителем, який проводить уроки.
• У підготовчому відділенні дозволяється організовувати заняття в поєднаних класах,
відповідно для класів початкових шкіл:
а) I-III – діти 7-9 років, кількість годин уроків протягом тижня – 20,
б) IV-VI – діти 10-12 років, кількіaсть годин уроків протягом тижня – 23,
в) VII-VIII – діти 13-15 років, кількість годин уроків протягом тижня – 26.
Під час уроків у підготовчому відділенні всі діти з України вивчатимуть польську
мову 6 годин на тиждень.
3. Інші початкові школи – No2 та No3 також приймають дітей з України, які
навчатимуться на заняттях з польськими дітьми.

