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Szanowni Państwo!
Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy stworzyło specjalny materiał, w którym przekazywane będą najważniejsze
informacje, związane z obecnością w stołecznych przedszkolach, szkołach czy placówkach dzieci i młodzieży z
ogarniętej wojną Ukrainy. Jest ich już blisko 16.5 tys.; liczba ta stale rośnie. W 69 szkołach podstawowych oraz
liceach utworzyliśmy 104 oddziały przygotowawcze.
Poniżej zebraliśmy niezbędną wiedzę, która ułatwi poznanie aktualnej sytuacji prawnej uchodźczych rodzin i
zorganizowania im jak najlepszej edukacji, pomocy czy opieki w tym traumatycznym czasie.
Materiał kierujemy do Państwa za pośrednictwem naczelników dzielnicowych Wydziałów ds. Oświaty
i Wychowania oraz sekretariatów szkół, z prośbą o szerokie upowszechnianie. W kolejnych numerach znajdą się
informacje o zmianach w prawie i dalsze pomocne materiały.
Zespół redakcyjny Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
https://edukacja.um.warszawa.pl
Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy
•

#PomagamUkrainie (PL)

•

Warszawa 19115 dla obywateli Ukrainy (PL/UA)

•

Urząd m.st. Warszawy (PL/UA)

•

Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN (PL)

•

Strona Biura Edukacji m.st. Warszawa (PL)

•

WCIES – wsparcie dla uczniów z Ukrainy (PL)

Edukacja dla uchodźców – najważniejsze informacje
•

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

•

Lista punktów do nauki zdalnej w Warszawie

•

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

•

Zasady podejmowania nauki przez uczniów cudzoziemskich

•

Koordynatorzy dzielnicowi – pomoc uczniom z Ukrainy

•

Lista ukraińskich szkół i platform online, organizujących edukację zdalną

Najnowsze informacje
Najczęściej zadawane pytania
Na naszej stronie opublikowaliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, dotyczące edukacji dzieci i
młodzieży z Ukrainy. Lista stworzona została w języku polskim i ukraińskim.
Sprawdź

Warszawa uruchamia punkty do nauki zdalnej dla uczniów z Ukrainy
Punkty są wyposażone w komputery, drukarki i niezbędny sprzęt. Znajdują się w różnych dzielnicach Warszawy,
tak by każdy miał do nich łatwy dostęp. Lista wszystkich punktów dostępna jest na naszej stronie.
Sprawdź

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia, wychowania oraz opieki nad dziećmi i
młodzieżą z Ukrainy
Sprawdź

Centrum Edukacji i Rozwoju
120 stanowisk komputerowych do nauki zdalnej, kursy języka polskiego, wsparcie psychologiczne, zajęcia dla
dzieci i młodzieży – to tylko część oferty przygotowanej dla gości z Ukrainy w budynku przy ul. Towarowej 25a.
Sprawdź

Raport: Jakie są potrzeby i wyzwania szkół związane z napływem uczniów z Ukrainy
Centrum Edukacji Obywatelskiej zleciło przeprowadzenie badania jakościowego, mającego na celu diagnozę
potrzeb i wyzwań oraz ukazanie dobrych praktyk, które pojawiły się w szkołach przyjmujących uczniów z Ukrainy
do oddziałów przygotowawczych i klas mieszanych. Zachęcamy do lektury podsumowania wyników badań.
Sprawdź

UNICEF Wspólnie (ЮНІСЕФ Спільно) – platforma informacyjna dla osób z Ukrainy
Platforma informacyjna „UNICEF Wspólnie” to portal internetowy, gromadzący istotne, a nawet ratujące życie
informacje, rekomendacje czy usługi dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, przebywających czasowo poza Ukrainą..
Sprawdź

Infolinia dla ukraińskich uczniów i studentów oraz ich rodzin
Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz Polskim
Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) uruchomiło specjalną infolinię dla ukraińskich uczniów, studentów,
ich rodzin i opiekunów.
Sprawdź

Telefon zaufania 116 111 pomaga dzieciom i nastolatkom z Ukrainy, przebywającym w Polsce
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęła dyżury w języku ukraińskim i rosyjskim pod numerem 116 111 – w
telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Dla wielu osób, które przybyły z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny,
rozmowa w ojczystym języku z psychologiem może być dużą pomocą w oswajaniu nowej, czasami trudnej do
zrozumienia rzeczywistości oraz radzeniu sobie z tęsknotą za bliskimi.
Sprawdź

Rozmowy przy kawie czyli grupy wsparcia dla rodziców cudzoziemskich
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, jako partner projektu „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o
azyl, przed przemocą”, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców cudzoziemskich, mieszkających w Polsce, którzy
korzystają ze wsparcia Departamentu Pomocy Społecznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Spotkania odbywają
się w Warszawie, są prowadzone po rosyjsku, angielsku i polsku.
Sprawdź

Weź udział w programie „Razem w klasie”
Projekt wspiera nauczycieli oraz dyrektorów w pracy z klasami, do których dołączają osoby z doświadczeniem
migracji lub uchodźstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z Ukrainy.
Sprawdź

PCPM razem z UNICEF-em otworzyło infolinię dotyczącą edukacji w Polsce osób z Ukrainy
PCPM, UNICEF oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło ogólnopolską infolinię dla uchodźców z Ukrainy:
uczniów, studentów, ich rodziców i opiekunów. By uzyskać informację, można dzwonić od poniedziałku do piątku,
w godz. 9:00-17:00, pod numer +48 22 100 13 00. Infolinia obsługiwana jest w języku ukraińskim, rosyjskim i
polskim.
Sprawdź

Materiały do pracy z uczniami
Publikacje
•

Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźstwie – materiały zebrane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

•

Jak wprowadzić OK Zeszyt, który ułatwia uczniom z Ukrainy naukę w polskiej szkole?

•

Poradniki dla nauczycieli od Szkoły Edukacji

•

Bezpłatne ebooki do nauczania języka polskiego jako obcego

•

Praca z uczniem cudzoziemskim

•

Migracja, tożsamość, dojrzewanie. Adaptacja kulturowa dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracyjnym

•

„Dzieci – uchodźcy. Standardy, narzędzia diagnozy i wsparcie psychologiczne"

Pomoce dydaktyczne
•

Materiały edukacyjne od wydawnictwa Dwie Siostry

•

Emocje – karta pracy w języku ukraińskim

•

Materiały Fundacji Kosmos Dla Dziewczynek

•

Cały świat w naszej klasie. Scenariusz zajęć międzykulturowych

•

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli – „Bajki z krajów uchodźców”

Warszawa dla Ukrainy
Przystań – program Domu Spotkań z Historią dla ukraińskich gości i mieszkańców
Wychodząc naprzeciw potrzebom ukraińskiej społeczności w Warszawie, Dom Spotkań z Historią stworzył
PRZYSTAŃ, czyli program działań na rzecz uchodźców i migrantów oraz przestrzeń, w której można spędzić
spokojnie czas.
Sprawdź

Ruszyło Ukraińskie Centrum Edukacji
Naukę polskiego, angielskiego, kursy IT i wiele innych – wszystko to oferuje uchodźcom otwarte właśnie
Ukraińskie Centrum Edukacyjne w Warszawie. Placówka mieści się przy ul. Marszałkowskiej 77/79. W tym
samym budynku działa Punkt Obsługi Obywateli Ukrainy, prowadzony przez Urząd Pracy m.st. Warszawy.
Sprawdź

Aplikacja „Wasza Warszawa”
„Wasza Warszawa” jest multimedialnym przewodnikiem po dzisiejszej i historycznej odsłonie stolicy. Korzystając
ze zdjęć, nagrań filmowych czy dźwiękowych, dokumentów oraz innych świadectw, prowadzi użytkownika
przez współczesną Warszawę i przybliża jej pasjonującą historię. Aplikacja zawiera moduł w języku ukraińskim,
wskazujący lokalizacje miejsc kultury, punktów informacyjnych lub pomocowych.
Sprawdź

Bezpłatne seanse po ukraińsku w Planetarium
Centrum Nauki Kopernik zaprasza ukraińskie rodziny do Planetarium na wspólną, kosmiczną przygodę. Seanse
są poprzedzone pokazami nieba na żywo, prowadzonymi w języku ukraińskim.
Sprawdź

