
Додаток 1  

до розпорядження від 20/2021-2022  

від 28 жовтня 2021 року 

 

ПОРЯДОК ПРИЙМУ 
особи, які не є громадянами Польщі та особи, які є громадянами 

Польщі, які навчалися в школах, що діють в системах освіти інших 
країн до початкової школи № 13 м. Руда Шльонська 

 
§1. Учень, який прибуває з іншої країни, приймається до державної початкової школи на основі 

зарахування та 4 вищезгаданих регулювання:  

1) до загальноосвітньої початкової школи, округ якої встановлено, підвідомчої за місцем проживання учня 

- за посадою;  

2) до загальної початкової школи, відмінної від компетентної за місцем проживання учня, - якщо в школі є 

вільні місця.  

§2. Учень, який прибуває з-за кордону, отримує кваліфікацію до відповідного класу на основі:  

1) Свідоцтво або інший документ (атестація), виданий школою в країні походження учня.  

2) Шкільний педагог, класний керівник підтримують учня та батьків у адаптації до польської школи та 

класу в умовах індивідуальної та групової підтримки.  

А) З точки зору підтримки учнів передбачаються такі заходи:  

1.виявлення (діагностика) освітніх потреб учнів проводиться вчителем на основі спостереження за 

дитиною в навчальних ситуаціях (міжособистісні стосунки, навчальні досягнення, проблеми адаптації) та 

(за потреби) бесіди з батьками;  

2. за погодженням з учителем школи вчитель складає таблицю індивідуальних потреб дитини, вказуючи її 

проблеми (слабкі сторони) та можливості (сильні сторони);  

3. на основі картки вчитель реалізує індивідуальну програму допомоги дитині за допомогою заходів 

(заходів), що розвивають потенціал і здібності дитини та виправляють її недоліки та недоліки; 

Індивідуальна діяльність підкріплюється діяльністю групового характеру, метою якого є інтеграція дітей у 

класні колективи, сприяння адаптації до найкращого функціонування в шкільній громаді, місцевому 

середовищі, а також пізнання польської культури та традицій; ці заходи можуть включати:  

4.1 класні інтеграційні семінари (на основі проведених семінарів У навчальному році;) 

4.2 проведення виховних годин з тематики інтеграції міжкультурні, протидія стереотипам, упередженням 

та культурній дискримінації, протидія ксенофобії;  

4.3 передача батькам учня інформації, що міститься в «Процедурі прийому». іноземець;  

4.4 введення учня в клас класним керівником;  

4.5 показ учня по школі класним керівником з метою ознайомлення з будівлею;  

4.6 ознайомлення з правами та обов’язками учня та правами Батька за вихователь.  

 

Б) З точки зору батьківської підтримки передбачені наступні заходи:  



1. інтерв'ю з виявленням ситуації, проблем і потреб сім'ї з міграційним досвідом, особливо з урахуванням 

освітніх потреб;  

2. представлення пропозиції навчальної допомоги від школи;  

3. постійні та систематичні консультації у випадках індивідуальних потреб та при вирішенні поточних 

освітніх і виховних проблем;  

4. повідомлення про наслідки догляду за дитиною з міграційним досвідом та її прогрес у процесі адаптації 

та з точки зору поточних шкільних досягнень;  

5. ознайомлення батьків із спеціалістами (серед інших) : педагогом та логопедом;  

6. ознайомити учнів з правами та обов’язками студента;  

7.вчитель передає батькам (серед інших) : календар навчального року, розпорядок дня школи (план уроків, 

години та перерви, методика заходу в електронний журнал), перелік необхідних речей у школі, 

інформацію про те, як батьки зв’язуються з класним керівником, завучем та вчителями (дні відкритих 

дверей, збори, збори);  

8. надання інформації про роботу їдальні та загальної кімнати;  

9. інформування про групи за інтересами для всіх студентів та для іноземних студентів;  

10. ознайомлення з чинними правовими базами та постановами, що регулюють роботу школи.  

Відповідно до польського освітнього законодавства школа передбачає організацію безкоштовного 

додаткового навчання польської мови для цих учнів не менше двох годин на тиждень. 

Максимальна кількість додаткових годин з польської та інших предметів може становити 5 годин 

на тиждень. Цей вид допомоги надається на 12 місяців. 

 1) Учень не зобов’язаний використовувати цей вид занять, але вихід із занять має бути підтверджений 

письмовою заявою батьків.  

2) З метою інтеграції також можна організувати дні культури, спрямовані на популяризацію та 

популяризацію культури, історії та традицій країни походження дитини. 

 

Додатки до процедури:  

1. Заява Батька про зарахування до школи - Додаток 1  

2. Лист персональних даних - додаток 2  

3. Первинна бесіда з батьками - додаток 3  

4. Діяльність директора школи при прийомі учня з-за кордону – додаток 4  

5. Перелік завдань при прийомі учня з-за кордону до школи - додаток 5 


