RODZICE UKRAIŃSKICH DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH DO WARSZAWY!

RODZICE UKRAIŃSKICH DZIECI PRZYBYWAJĄCYCH DO WARSZAWY!

Wiemy, że Wasze życie od kilku tygodni bardzo się zmieniło, musicie podejmować nowe decyzje. Będziemy
Wam w tym pomagać. Władze miasta Warszawy są w kontakcie z Ambasadą Ukrainy i ukraińskim
Ministerstwem Oświaty i Nauki.
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Szkoły ukraińskie prowadzą zajęcia w różnych godzinach, a udostępnione przez
placówki materiały można obejrzeć i odsłuchać o dowolnej porze. Sprawdź to na
stronie Ogólnoukraińskiej Szkoły Online: https://lms.e-school.net.ua/
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II. Możesz również zapisać dziecko do polskiej publicznej szkoły. Informacje na ten
temat są na stronach: Ministerstwo Edukacji i Nauki:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

II. Możesz również zapisać dziecko do polskiej publicznej szkoły. Informacje na ten
temat są na stronach: Ministerstwo Edukacji i Nauki:
www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

Przydatne informacje o edukacji ukraińskich dzieci, które znajdują się w Warszawie znajdziesz na stronie:
edukacja.um.warszawa.pl Na tej stronie znajdziesz również listę koordynatorów dzielnicowych, którzy
pomogą Ci w znalezieniu szkoły dla dziecka. Nauka w nich odbywa się wyłącznie w ramach polskiego systemu
edukacji.
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Ми знаємо, що ваше життя сильно змінилося за кілька тижнів, і вам доведеться приймати нові
рішення. Ми вам у цьому будемо допомагатє. Влада міста Варшави знаходится у контакті з
Посольством України та Міністерство освіти і науки України.
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Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
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