
 

 

Інформація про навчання в польській системі освіти осіб, що 

приїжджають з-за кордону. 

 

Третя стаття Інформаційного центру для іноземців у Полицькому повіті. 

Ми хочемо ознайомити вас з функціонуванням системи освіти в Польщі. 

 

У польській системі освіти навчання є обов’язковим до 18 років. Зараз система польської 

освіти поділяється на такі форми: 

• державні та приватні ясла (в такі заклади можна приводити дітей віком від 20 тижнів 

до 3 років). Це необов'язкова форма освіти; 

• дитячі садки (у такі заклади можна приводити дітей віком від 3 до 6 років). Ця форма 

навчання є факультативною; 

• так званий «нульовий клас» (це обов’язкова форма навчання, яка може здійснюватися 

як у дошкільних закладах, так і в початковій школі); 

• початкова школа (є обов'язковою формою навчання дітей з 6-7 років. Діти відвідують 

початкову школу з 1 по 8 клас); 

• середня школа (може бути організована в формі: 4-річної середньої загальноосвітньої 

школи, 5-річного технікуму або 3-річного професійно-технічного навчального 

закладу). 

 

Слід підкреслити, що всі діти, які приїжджають з-за кордону віком від 7 до 18 років 

(включно з тими, хто претендує на міжнародний захист або підлягають міжнародному 

захисту), мають право навчатися в державних школах на тих же умовах, що й польські 

діти. 

 

Крім того, діти-іноземці мають право на наступні форми підтримки в польських школах: 

1. індивідуальні уроки польської мови, або групові заняття в групах не більше 15 осіб 

(передбачається мінімум 6 навчальних годин на тиждень); 

2. підготовчі відділення (у таких класах навчальний процес індивідуалізований та 

адаптований до індивідуальних потреб і освітніх можливостей окремих учнів. 

Навчання в такому місці триває один рік, але можна їх продовжити до 2 років. 

Навчання відбувається у групах по 25 осіб, кількість занять від 20 до 26 годин на 

тиждень, варіюється в залежності від року навчання та типу школи.Під час занять 

учні вивчають польську мову не менше 6 годин на тиждень. 

3. компенсаційні уроки (це уроки, метою яких є подолати відмінності відмінності в 

освітніх програмах між польською школою та школою з країни походження дитини. 

Дитина-іноземець має право користуватися такими класами протягом 5 годин на 



 

 

тиждень. Дитина має право користуватися компенсаційними заняттями протягом 12 

місяців); 

4. надання можливості дитині скористатися підтримкою вчителя, що спілкується мовою 

країни походження учня. Такій людині не потрібна педагогічна освіта; 

5. рівний доступ до допомоги шкільного консультанта та психологічно-педагогічних 

консультацій; 

6. право претендувати на отримання стипендії; 

7. право вивчати рідну мову та культуру країни походження учня в рамках занять, 

організованих у Польщі. 

 

Умови здобуття освіти особами, що приїхали з-за кордону, у польських школах 

визначаються такими положеннями закону: 

• стаття 165 та 166 Закону від 14 грудня 2016 р. – Закону про освіту (Вісник законів від 

2020 р., поз. 910) та Постанови Міністра національної освіти від 23 серпня 2017 р. про 

освіту осіб, які не є громадянами Польщі, та осіб. які є польськими громадянами 

Польщі, які здобули освіту в школах, що діють в освітніх системах інших країн 

(Вісник законів від 2020 р., поз. 1283) 

(https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000128301.pdf) – стосовно дитячих садочків та 

шкіл, які працюють за новою шкільною системоюта 

• стаття 363 Закону від 14 грудня 2016 р. – Положення про імплементацію Закону про 

освіту (Вісник законів від 2017 р., поз. 60) та Постанови Міністра національної освіти 

від 9 вересня 2016 р. про освіту осіб, які не є громадянами Польщі та особи, які є 

громадянами Польщі, які здобували освіту в школах, що діють в системах освіти 

інших країн (Вісник законів 2016 р., поз. 1453) 

(https://dziennikustaw.gov.pl/D2016000145301.pdf) зі змінами (Вісник законів від 2017 

р., поз. 1634), (https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000163401.df) (Вісник законів від 

2019 р., п. 666) (https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000066601.pdf) – щодо до гімназій 

та середніх шкіл, до закінчення навчання в цих школах. 

 

ВАЖЛИВО! 

Полегшення для іноземців (стаття 44zzr(7) Закону про систему освіти) 

Учень або випускник, чиє обмежене знання польської мови ускладнює розуміння 

прочитаного тексту, може приступити до: 

• іспиту восьмикласника, за винятком іспиту з іноземної мови, в умовах і у формі, 

адаптованих до його освітніх потреб і психофізичних можливостей, у разі отримання 

позитивного рішення педагогічної ради; 

• випускного іспиту (матури), за винятком іноземної мови, в умовах і у формі, 

адаптованих до його освітніх потреб і психофізичних можливостей, у разі отримання 

позитивного рішення педагогічної ради; 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000128301.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2016000145301.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2017000163401.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000066601.pdf


 

 

 

Запис дитини в дитячий садок: 

Набір відбувається відповідно до оголошеного графіку набору в дитячі садки. Зазвичай 

щороку це відбувається навесні. Якщо батьки бажають записати дитину до дитячого садка 

після офіційного закінчення набору, він повинен особисто зв’язатися з керівництвом 

окремих закладів і визначити кількість вільних місць у конкретній віковій групі. 

 

Реєстрація дитини до школи: 

• початкова школа - дуже важливим питанням при записі дитини до школи є поділ на 

округи. Таким чином, пріоритет надається дітям, які проживають у периметрі округ 

даної початкової школи. Учні з даного округу приймаються автоматично на підставі 

заяви та доданої декларації про місце проживання. Якщо батьки хочуть записати 

дитину до іншої початкової школи, то вони змушені брати участь у наборі (дуже 

часто він здійснюється в електронному вигляді). Слід пам’ятати, що рішення про 

прийняття дитини з-за меж округу приймає директор. 

• середня школа- рішення про прийом дитини до навчального закладу приймається 

директором школи. Рішення приймається на основі наданого шкільного атестата, 

свідоцтв або інших документів, виданих школою в країні походження дитини. Надані 

документи мають бути перекладені на польську мову. 

 

Корисні матеріали щодо підтримки студентів, які приїжджають з-за кордону, доступні на 

сайті Центру розвитку польської освіти за кордоном  (http://powroty.otwartaszkola.pl/). 

  

Розпорядження Міністра національної освіти від 18 лютого 2011 р. про рамкову програму 

курсів польської мови для іноземців  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610306 

 

Визнання освіти, отриманої за кордоном 

https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica  

http://powroty.otwartaszkola.pl/
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110610306
https://www.gov.pl/web/edukacja/uznawanie-wyksztalcenia-uzyskanego-za-granica

