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Zapraszamy do udziału w seminarium on - line: 

 

Uczeń z Ukrainy w polskim systemie oświaty.  

Praktyczne rozwiązania do zastosowania w szkole.  

 
 

Opis szkolenia. Korzyści dla uczestników. 

 

W trakcie spotkania przedstawimy aktualny stan prawny dotyczący 
przyjmowania i organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy a także 

wskażemy praktyczne rozwiązania do wykorzystania w szkole. 

Omówimy zadania stojące przed dyrektorem, zaproponujemy 
sprawne i skuteczne sposoby ich wykonywania oraz 

dokumentowania (procedury, przykłady dokumentów).  

Zaproponujemy nowelizację statutu szkoły i  modyfikację programu 
wychowawczo – profilaktycznego. 
 

Treści programowe: 

1.  Podstawowe informacje o systemie edukacji w Ukrainie. 

2. Uczniowie z Ukrainy w przepisach prawa oświatowego. 

3. Zadania i obowiązki dyrektora: 

 przyjmowanie uczniów do szkoły i ustalanie możliwości kształcenia; 
 wymagana dokumentacja; 

 uczeń w oddziale ogólnodostępnym; 
 organizacja i funkcjonowanie oddziału przygotowawczego (ramowy 

plan nauczania, zatrudnianie pracowników); 
 przygotowanie ogólnych dostosowań wymagań edukacyjnych; 

 organizacja nauki języka polskiego i religii. 

4. Opieka, żywienie oraz pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla 

uczniów z Ukrainy. 

5. Ocenianie i klasyfikowanie w oddziałach ogólnodostępnych i 
przygotowawczych. Udział w egzaminie ósmoklasisty. 

6. Nowelizacja statutu szkoły - propozycje. 

7. Modyfikacja programu wychowawczo – profilaktycznego w 
kompetencjach dyrektora. 



 

 

Adresaci seminarium: 

Seminarium adresowane jest do dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół. 

Miejsce szkolenia: Szkolenie w formie on- line. 

Termin: 06.04.2022r. godz. 11.00 - 14.00    

Koszt – 300zł  

 

Prowadzące: Grażyna Brodowicz - wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu doskonalenia 

zawodowego pracowników szkół i placówek oświatowych; w praktyce zawodowej: nauczyciel, 

dyrektor szkoły, naczelnik wydziału oświaty. Od 2006r. dyrektor Niepublicznej Placówki 

Doskonalenia Nauczycieli. 

Ewa Skiba - nauczycielka dyplomowana, wieloletnia dyrektora szkoły, edukator kadry 

zarządzającej oświatą, współautorka programów nauczania, posiada wieloletnie doświadczenie 

w prowadzeniu szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli. 

 

 

 Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej oraz 

zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie załączonej karty zgłoszenia NAJPÓŹNIEJ 

3 DNI PRZED SZKOLENIEM!!! 

 Płatność przelewem po otrzymaniu faktury na wskazane w niej 

konto bankowe. 

 

 


