
ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ 

МОЛОДІ З УКРАЇНИ ТА ДЛЯ ВЛАСНИКІВ КАРТ ПОЛЯКА 

НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1. I Загальноосвітній Ліцей імені Героїв Поритовего Взгужа (І Liceum Ogólnokształcące im. 

Bohaterów Porytowego Wzgórza, далі I LO) — це державна загальна середня школа для 

молоді. 

2. Прийом учнів, які приїжджають з-за кордону, регулюється на законодавчому рівні. 

Правова основа для перебування учня в Польщі (наприклад, дозвіл на тимчасове 

проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання довгострокового 

резидента Європейського Союзу, згода на проживання з гуманітарних міркувань 

або отримання статусу біженця чи додаткового захисту) не має відношення 

до можливості вступу до державної школи та можливих форм допоміжного навчання. 

3. Молодь з України обов'язкового шкільного віку (до 18 років) буде прийнята до I LO 

і навчатиметься та отримуватиме допомогу на таких самих умовах, як громадяни 

Польщі (залежно від наявності вільних місць). 

4. Процес прийому учнів з України відбуватиметься протягом усього навчального року, 

а зарахування до класу, в якому учень продовжуватиме навчання, буде визначається 

за сумою закінчених шкільних років за кордоном або, у разі відсутності такого 

документу – декларацією батьків про загальну кількість років пройденого навчання. 

Документи не обов’язково мусять бути перекладені на польську мову присяжним 

перекладачем. 

5. Набір учнів з України відбувається відповідно до чинних правил набору. 

6. Немає вступних іспитів та співбесід. 

7. Рекомендовано знати польську мову на рівні щоденного спілкування і термінології 

на окремих предметних заняттях. 

8. Заняття проводяться польською мовою. 

9. Учні, які недостатньо володіють польською мовою, можуть брати участь у додаткових 

уроках польської мови. 

10. Школа піклується про учнів відповідно до їхніх потреб та можливостей ліцею завдяки 

діяльності педагога, колективу вихователів, психолого-педагогічного консультативного 

центру, співпраці з батьками, іншими фахівцями та доглядово-освітніми закладами. 

Ліцей забезпечує кожному учню умови, необхідні для його розвитку. 

11. Навчання в I LO є безкоштовним. 

2. ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Пропозиція передбачає організацію занять з предметів, що реалізуються  

в розширеному обсязі у 2022/2023 роках: 

I «А» біологічно-хімічний клас; предмети, навчання яких відбувається у розширеному 

обсязі: біологія, хімія, (англійська мова в нерозширеному обсязі)* 



І «Б» гуманітарний клас; предмети, навчання яких відбувається у розширеному 

обсязі: польська мова, історія, суспільствознавство, (англійська мова в нерозширеному 

обсязі)* 

І «С» математично-географічний клас; предмети, навчання яких відбувається 

у розширеному обсязі: математика, географія, англійська мова (англійська мова  

в нерозширеному обсязі)* 

І «D» математично-фізичний клас; предмети, навчання яких відбувається 

у розширеному обсязі: математика, фізика, англійська мова (англійська мова  

в нерозширеному обсязі)* 

I  «E» клас  географія - англійська; предмети, навчання яких відбувається  

у розширеному обсязі: географія, англійська (англійська мова в нерозширеному 

обсязі)* 

                                                                                                       * обов'язкова іноземна мова 

- Вартість отримання учнівського квитка (система автоматичного відкривання 

дверей) – 10,00 злотих 

- Вартість медичного страхування учня – 42,00 злотих. 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА 

Іноземним учням може бути надана психолого-педагогічна допомога у зв’язку з 

міграційним досвідом. Допомога полягає у розпізнаванні та задоволенні 

індивідуальних потреб у розвитку та навчанні, а також у розпізнанні індивідуальних 

психофізичних здібностей та факторів середовища, що впливають на функціонування 

учня. 

Психолого-педагогічну допомогу в школі організовує директор школи, а допомогу 

надають вчителі, вихователі виховних груп та спеціалісти, які в школі виконують 

завдання у сфері психолого-педагогічної допомоги, зокрема психологи, логопеди 

і профорієнтатори. 

Психолого-педагогічна допомога організовується та надається у співпраці з батьками 

учнів та може здійснюватися у співпраці з іншими предметами, у тому числі: 

психолого-педагогічними консультативними центрами, педагогічними закладами, 

закладами підвищення кваліфікації вчителів, іншими школами, громадськими 

організаціями та іншими установами й організаціями, які працюють на користь сім'ї, 

дітей та підлітків. 

4. ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ (ШКОЛА-ІНТЕРНАТ) 

Існує можливість проживання в гуртожитку при Комплексі технікуму: 

вул. Ogrodowa 20; 23-300 Janów Lubelski, тел.: 15 8724 015. 

 

 



5. КОНТАКТНІ ДАНІ: 

I Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim 

ul. Jana Pawła II 1; 23-300 Janów Lubelskim, woj. lubelskie, POLSKA 

 

Директор школи: mgr Wiesława Dyjach; 

Секретаріат: тел.+ 48 15 8720 356; адреса email: losekretariat@gmail.com  

Адреса сайту: http://lojanow.webd.pro/ 


