
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ, ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, У НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

2022/2023 

Підготовчі відділення призначені для учнів, які потребують посиленої допомоги, 

щоб розпочати функціонування в системі польської освіти, з особливим акцентом 

на вивченні польської мови. Навчання на підготовчому відділенні ведеться на 

основі навчального програми загальної освіти в обсязі, адаптованому до 

можливостей учнів. Навчання в такому підрозділі триває до кінця навчального 

року з можливістю продовження на додатковий навчальний рік.  

В рамках початкової освіти у 2022/2023 навчальному році підготовчі відділення 

створюються у наступних навчальних закладах:  

1. Початкова школа № 7 ім. Яна Твардовського (вул. Plażowa 9, тел. 81 466 46 00, 

81 537 76 00, 

2. Початкова школа № 34 ім. Корнеля Макушинського (вул. Ireny Kosmowskiej 3, тел. 

81 741 89 06). 

 

У разі потреби планується створення підготовчих відділень також у: 

- Комплексі загальноосвітніх шкіл  № 4 ім. Львівських Орлят (початкова школа № 44, вул. 

Kazimierza Tumidajskiego 6a, тел. 81 747 70 03). 

 

Як і в навчальному році  2021/2022 існує можливість зарахувати дітей та учнів з України 

до люблінських дитсадків та початкових шкіл доступних поблизу місця проживання  (це 

може бути окружна школа). Рішення про прийом дитини приймає директор школи 

залежно від кількості наявних місць на підставі Розпорядження Міністра освіти і науки від 

11 серпня 2022 року, що змінило попереднє розпорядження про організацію навчання, 

виховання та піклування про дітей та молодь, які є громадянами України. Це 

розпорядження дозволяє збільшити кількість дітей та учнів у групах в дитячих садках та  

1-3 класах.  

 

В рамках середньої освіти у 2022/2023 навчальному році підготовчі відділення 

створюються у наступних навчальних закладах:  

1. Комплекс економічних шкіл  ім. Августа і Юліуша Веттерів  (XVI Загальноосвітній 

ліцей, вул. Bernardyńska 14, тел. 81 466 40 50, 81 532 53 13), де на даний момент 

вільних місць немає, 

2. Державні школи будівництва і геодезії ім. Ієроніма Лопацінського (XI 

Загальноосвітній ліцей, al. Racławickie 5, тел. 81 533 88 34). 

 

У разі потреби планується створення підготовчих відділень і також у: 

- Комплексі будівельних шкіл ім. Євгеніуша Квятковського (Будівельний технікум, 

тел. 81 444 27 01),  

- Комплексі загальноосвітніх шкіл  № 2 (XVIII Загальноосвітній ліцей ім. Станіслави  

Філіппіни Палеолог, вул. Przyjaźni 12, тел. 81 746 25 11). 

 

Прийом кандидатів до середніх шкіл на загальнодоступні відділення здійснюється на 

підставі рішення директора школи за наявності місць.  

 

 


