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Edukacja / Освіта

W celu zapisania dziecka do szkoły należny złożyć wniosek do
dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w rejonie której mieszka
dziecko przybyłe z Ukrainy.
W przypadku gdy szkoła nie posiada wolnych miejsc w danej
klasie, należy zwrócić się do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego
w Łomiankach (numery telefonów: 22 768 62 41, 22 768 62 19, 22
768 62 56, 22 768 62 11, 22 768 62 42) o wskazanie szkoły
posiadającej wolne miejsca.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-ro
dzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

Kontynuacja kształcenia w ukraińskim systemie oświaty -
informacja dla rodziców i opiekunów
https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13635,Kontynuacja-
ksztalcenia-w-ukrainskim-systemie-oswiaty-informacja-dla-
rodzicow-i-.html

Bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w placówkach
niepublicznych:

Kolegium Św. Rodziny Szkoła Podstawowa i Liceum
Ogólnokształcące w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 9,
organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci i matek.
Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w
placówce tel. 885 373 381

Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Moja Szkoła" w
Łomiankach przy ul. Równej 26 organizuje zajęcia
integracyjno-edukacyjne dla dzieci z Ukrainy w wieku 7-14
lat. Zajęcia odbywają się w wymiarze 3-4 godzin dziennie i
kończą się obiadem. Nie jest to nauka systemowa, tylko
integracja i zabawa połączona z nauką języka. Można
traktować te zajęcia jako dobry przystanek w podróży,
przed ostatecznymi decyzjami dotyczącymi pobytu rodziny
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i dzieci. Szczegółowe informacje można uzyskać
bezpośrednio w placówce nr tel.+48 22 497 97 98,
email:sekretariat@moja-szkola.org

Приватна початкова школа "Moja Szkoła" організовує
безкоштовні навчально-виховні заняття для дітей віком 7-14
років з України. Заняття тривають приблизно 3-4 години і
закінчуються обідом.
Zgłoszenia: sekretariat@moja-szkola.org Заяви просимо
надсилати електронною поштою: sekretariat@moja-szkola.org
lub przez FaceBook: Moja Szkoła або через Facebook: Moja Szkoła
 

Lekcje online dostępne również dla uczniów przebywających w
Polsce

всечкраїнський розклад дла учнів

Ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło od 14 marca
naukę zdalną. Mogą z niej skorzystać ukraińscy uczniowie w
Ukrainie oraz w Polsce.  Platformę do edukacji na odległość
uruchomiono, by "zapobiec nieodwracalnym stratom w edukacji"
spowodowanych wojną. Szkoły, a nawet klasy, będą miały
możliwość podjęcia decyzji o tym, jak zajęcia zostaną
zorganizowane i jak będą przebiegały.

Ministerstwo stworzyło pewnego rodzaju "ogólnonarodowy plan
lekcji". Korzystać z niego będą mogły dzieci ewakuowane oraz z
utrudnionym dostępem do nauki. Ponadto, także chętni uczniowie
z Polski będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach. 

Na proponowanej przez Ukrainę platformie uczniowie znajdą
wszystkie niezbędne interaktywne materiały edukacyjne takie jak
cyfrowe podręczniki, nagrania, lekcje online i inne. Będą też mieli
możliwość nawiązywania kontaktów z rówieśnikami za
pośrednictwem wybranych komunikatorów.

Platformę do nauki zdalnej można znaleźć pod
adresem mon.gov.ua. Na stronie znajduje się już plan lekcji dla
poszczególnych klas w języku ukraińskim oraz linki do lekcji. Nie
ma konieczności logowania się ani rejestrowania, wystarczy
wybrać lekcję, która akurat powinna się odbywać, aby wziąć w niej
udział.

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad?fbclid=IwAR3mpvKzJKFHzZdM4im-4qtxMKCOEwIMAw6sIKgI1ez6q-UoNEmHXn5bCNw


przydatne linki: 

https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad?fbclid=IwAR0I0kBeX
Kht_j1-vmawyh2gDjNhBrCjovqgmLQdCOs7oNEp1pz3DNGCZ1k

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/?fbclid=IwAR0T
VIMZsVwOZrmEE9nxzwfvKG85jlJNYpZEncu0zHUklKWYbIphIvsuKL
A

https://www.facebook.com/photo/?fbid=296984105874742&set=
a.258589106380909

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=296299035943249&s
et=a.258589106380909&type=3

Język polski dla gości Ukrainy - zajęcia bezpłatne dla osób
dorosłych w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/13584,Jezyk-polski-dla-gosci
-Ukrainy-zajecia-bezplatne-dla-osob-doroslych.html

Materiały dydaktyczne do nauki języka polskiego - dla dorosłych

“Z językiem polskim każdego dnia” (poziom A2 z elementami B1)
“Polski na dobry start” (poziom A1)

https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezy
ka-polskiego---dla-doroslych

Kursy języka polskiego

https://ukrainskidom.pl/nasze-projekty/kursy-jezyka-polskiego/

Bezpłatne kursy języka polskiego dla dorosłych w Warszawie

Najbliższa regularna rekrutacja na bezpłatny kurs polskiego będzie
w maju (4-10.05.2022)
https://ocalenie.org.pl/kursy-polskiego
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Nauka języka polskiego dla dorosłych

Gości z Ukrainy zapraszamy na kurs nauki języka polskiego.
Zajęcia będą się odbywały w środy w godz.17.30-19.00 w Szkole
Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Zapisy: tel. (22) 888 98 50. Start zajęć 20 kwietnia. 

Польська мова для дорослих. В кожну середу 17.30-19.00.
Початкова школа в Ломянках, вул. Варшавська 73. Заняття
розпочинаються з 20 квітня.

Запис за тел. (22) 888 98 50

Angloschool w Łomiankach - JĘZYK POLSKI DLA  GOŚCI z Ukrainy -
zajęcia bezpłatne dla osób dorosłych

Zajęcia trwają od 5 kwietnia i będą odbywały się w Angloschool
przy ul Warszawskiej 61A. Zapisy prowadzimy poprzez formularz -
link poniżej : https://forms.gle/QmgcydeZQqquRw3AA

Grupy od 5.04.2022 (tutaj prosimy o kontakt emailowy po
wypełnieniu formularza czy jest miejsce)

Terminy proponowane stacjonarne do wyboru  to wtorki godz.
11.00 - 12.00 ( grupa 1 ), wtorek 17:00-18:00 (grupa 2), wtorek
18:15-19:15 (grupa 3)  lub czwartki godz. 17.00 - 19.00  ( grupa 4
).

Najnowsze grupy początkujące - start od 25.05.2022 -dużo
miejsc.

Terminy zajęć proponowane Online poprzez Zoom.us środa
18:40-19:40 (grupa5), czwartek 10:00-11:00 (grupa 6), czwartek
18:40-19:40 (grupa 7)

Serdecznie zapraszamy.

ПОЛЬСЬКА МОВА ДЛЯ ГОСТЕЙ з України - безкоштовні
заняття для дорослих



Англійська школа в Лом’яках запрошує гостей з України на
безкоштовні уроки польської мови. Їх проводитимуть вчителі
нашої школи та вчителі, які співпрацюють з нами, які
бажають долучитися до нашої акції «жінки – жінки».

Це будуть зустрічі за кавою, чаєм та печивом, під час яких ми
обговорюватимемо фрази, важливі для повсякденного
спілкування.

Це буде можливість інтегруватися та зустрітися разом із
жінками, які приїхали до нас з України. Хотілося б, щоб наші
гості добре провели цей час і щоб наука сприяла адаптації та
повсякденному життю в Польщі.

Заняття розпочнуться 5 квітня і відбуватимуться в Англійській
школі за адресою: Warszawska 61A. Ми реєструємось через
форму - посилання нижче:
https://forms.gle/QmgcydeZQqquRw3AA

Групи з 5 квітня 2022, будь ласка, зв’яжіться з нами
електронною поштою після заповнення форми, чи є
місце

Пропоновані стаціонарні дати на вибір – вівторок о 11.00 -
12.00 (група 1), вівторок 17: 00-18: 00 (група 2), вівторок 18:
15-19: 15 (група 3) або четвер 17.00 - 19.00 (4 група).

Нові групи для початківців починаються з 25.05.2022 у
багатьох місцях:

Запропоновані дати занять онлайн через Zoom.us Середа 18:
40-19: 40 (група 5), четвер 10: 00-11: 00 (група 6), четвер 18:
40-19: 40 (група 7)
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