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Zapraszamy do udziału w szkoleniu: 

 

Uczeń z Ukrainy w polskim systemie oświaty.  

Praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole.  

 
 

Opis szkolenia. Korzyści dla uczestników. 

 

Proponowane spotkanie jest formą wsparcia Państwa dyrektorów i 

nauczycieli, wobec nowych wyzwań, przed którymi stanęliście 
przyjmując uczniów z Ukrainy.  
Celem zajęć jest przedstawienie praktycznych rozwiązań do zastosowania w 

szkole w zakresie pracy z uczniami z Ukrainy, tak by działania nauczycieli były 

zgodne z przepisami prawa, dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, 

pozwalały zadbać o bezpieczeństwo i integrację uczniów, a jednocześnie nie 

podnosiły poziomu frustracji czy zagubienia w gąszczu nowych przepisów.  

Przedstawimy konkretne propozycje w zakresie planowania, organizowania i 

oceniania zajęć edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się i 

umożliwiający klasyfikowanie i promowanie uczniów zgodnie z przepisami.  

Zwrócimy uwagę na konieczność wprowadzenia do szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego zadań, które będą wspomagały proces 

adaptacji uczniów. 

 

Treści programowe: 

1. Podstawowe informacje o systemie edukacji w Ukrainie.  

2. Uczniowie z Ukrainy w przepisach prawa oświatowego - możliwości kształcenia: 

 uczeń w oddziale ogólnodostępnym – programy nauczania, dostosowania, 

komunikacja, ocenianie; 

 organizacja i funkcjonowanie oddziału przygotowawczego (ramowy plan nauczania, 

dostosowanie programów nauczania i wymagań edukacyjnych, ocenianie bieżące, 

klasyfikacja i promowanie, pomoc nauczyciela). 

3. Modyfikacja oceniania wewnątrzszkolnego – zmiany w statucie. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z Ukrainy – zadania wychowawców 

klas, nauczycieli i specjalistów. 



5. Proces adaptacji i integracji – modyfikacja działań wychowawczo – profilaktycznych.  

6. Jak współpracować z rodziną ucznia z Ukrainy również w kontekście niepokojów 

rodziców w naszej szkole? 

 

 Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne, 

Forma: on – line lub stacjonarna, 

Cena: do uzgodnienia 

(w zależności od liczby uczestników i formy zajęć). 

 

 Termin do uzgodnienia po złożeniu zamówienia (na 

przesłanym druku). 

 

 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz 

zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. 

 


