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Школи в Рибнику прийматимуть дітей біженців з України. 
Кожен іноземець з дитиною в віці 7-18 років, який прибуває до Польщі, може (не зобов’язаний) зарахувати дитину до школи відповідного типу і рівня (залежно від віку та закінчених класів навчання у своїй країні). Навчання в державних школах є безплатне.
У Польщі обов’язкова освіта для дитини починається на початку навчального року в календарному році, в якому дитині виповнюється 7 років, і триває до закінчення 8-річної початкової школи, але не довше, ніж до 18 років.
Після закінчення початкової школи дитина підлягає обов'язковому навчанню до 18 років у післяпочатковій (старшій) школі, тобто в 4-річному загальноосвітньому ліцеї, 5-річному технікумі або 3-річній професійній школі 1-го ступеня, в якому дитина освоює конкретну професію.
Незнання дитиною польської мови не є перешкодою для вступу до школи. Іноземці, які не володіють польською мовою на тому рівні, який дає їм змогу в повному обсязі користатись шкільною освітою, можуть брати участь у додаткових уроках польської мови. Ці заняття в школах організовуються на невизначений термін та проводяться індивідуально або в групах по 2 години на тиждень. Також існує можливість проведення корекційних занять з окремих предметів, якщо вчитель, який проводить заняття, вирішить, що необхідно доопрацювати відмінності навчальної програми з даного предмета. Ці заняття можуть проводитися до 3 годин на тиждень протягом 12 місяців.
У кожній школі учні можуть розраховувати на психолого-педагогічну допомогу у зв’язку з міграційним досвідом. Така допомога надається психологами, педагогами та педагогічними терапевтами.
Підготовчі класи - більший спектр підтримки в навчанні
Більший обсяг підтримки у навчанні дітей, які не володіють польською мовою, можна отримати, влаштувавши дитину до школи з підготовчими класами.
Підготовчий клас – це група учнів, яка складається лише з громадян однієї конкретної країни. В таких класах більше часу витрачається на вивчення польської мови, що, безумовно, може прискорити процес вивчення нової мови, а також сприятиме швидшій адаптації в польській школі. Відповідно до польського законодавства школа, де буде створено підготовчі класи, виділяє на вивчення польської мови не менше 3 годин на тиждень. Додатковою перевагою відвідування підготовчих класів є можливість учнів  скористатися допомогою людини, яка володіє українською мовою безпосередньо під час занять (по можливості така людина делегується від колективу школи).
У Рибнику відкриття підготовчих класів планується в першу чергу в таких школах:
	Початкова школа з Філіями Спортивної Першості № 9  імені А. Міцкевича, вул. Cmentarna 1, тел: 32 422 36 88
	V Загальноосвітній Ліцей в Шкільному Комплексі № 3, вул. Orzepowicka 15a,  тел: 32 422 70 81.

Увага! Відкриття підготовчих класів залежатиме від кількості кандидатів, які подадуть документи до вищезазначених шкіл у певних вікових групах.
Що потрібно робити, щоб записати дитину до школи в Польщі?
Для початку потрібно зібрати документи про попередню освіту дитини (атестат, довідки тощо). Якщо у Вас їх немає – напишіть заяву та вкажіть там інформацію про загальну кількість закінчених навчальних років дитиною із зазначенням закладу, в якому навчалася дитина.
	Зв’яжіться з обраною Вами польською школою та подайте заявку на вступ до школи. Рішення про зарахування приймає директор закладу.
	Початкова школа, в місці Вашого проживання, має обов’язок прийняти Вашу дитину. Решта початкових і післяпочаткових навчальних закладів приймають дітей до тих пір, поки є вільні місця.
	У разі відсутності місць в обраній Вами школі або класі, Ви можете отримати консультацію та допомогу в Відділі Освіти Міської Ради м. Рибник за телефоном 32 43 92 133 або за допомогою електронної пошти: edukacja@um.rybnik.pl

 
Догляд за дітьми біженців з України віком від 3 до 6 років
Дитячі садочки Рибника також можуть безплатно опікуватися (не довше ніж 5 годин та без харчування) дітьми біженців віком від 3 до 6 років, батьки яких мають намір працевлаштуватися. Не у всіх садочках є вільні місця. Допомогу у пошуку безоплатного місця в садочку Ви можете отримати в Відділі Освіти Міської Ради м. Рибник за телефоном 32 43 92 132 або електронною поштою після письмового звернення edukacja@um.rybnik.pl
Набір до дитсадків на 2022/2023 навчальний рік проводиться в електронному вигляді на сайті www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl до 10 березня поточного року.
З 21 по 29 квітня на сайті www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl буде здійснюватися додатковий набір до дитячих садків (до садків, в яких залишаться вільні місця) на 2022/2023 навчальний рік.
			


