
Ваша дитина приїжджає 
з іншої країни і починає 
навчатись в школі у 
Вроцлаві? Ви стурбовані 
тим, що мовний бар’єр  
буде перешкодою для 
навчання?

Зареєструйте свою дитину 
до підготовчого класу!

ПІДГОТОВЧІ 
КЛАСИ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ІНОЗЕМЦІВ



Що таке підготовчий клас?

До підготовчого класу йдуть діти, 
які починають заняття в польській 
школі. Пропозиція адресована 
дітям іноземців, включаючи іно-
земців та дітей, які повертаються 
до Польщі з еміграції. У підготов-
чому класі діти мають більшу кіль-
кість занять польською мовою. 
Вони вивчають повсякденне спіл-
кування, а також слова і вирази  
з математики, природи, історії та 
інших шкільних предметів. Вони 
пізнають польську культуру, беруть 
участь у тематичних уроках та інте-
граційних заходах, краще знайом-
ляться з містом. У той же час, дитина 
не втрачає жодного класу, оскіль-
ки виконує основний навчальний 
план на своєму рівні.

Чому варто записати дитину 
до підготовчого класу?

Незнання мови є перешкодою, яка 
ускладнює доступ дитини до знань, 
висловлюваннь та спілкування  
з іншими дітьми. І тоді дитина 
може відчувати стрес і розчару-
вання.

Для кого ми створили 
підготовчі класи?

Для дітей та підлітків віком від 6 до 
19 років, які починають навчатись 
у школі і не володіють польською 
мовою.

Скільки часу потрібно для 
навчання в підготовчому класі?

Від 4 тижнів до 12 місяців.

Коли ви можете зареєструвати 
свою дитину для навчання в 
підготовчому класі?

Записи доступні протягом усього 
року.

Скільки це коштує?

Навчання в підготовчому класі  
є безкоштовним.

Що отримає ваша дитина в 
підготовчому класі? 

   Уроки проходять у дружній ат-
мосфері.

  Учні мають багато годин вивчен-
ня польської мови як іноземної 
мови, а також тематичних занять.

  Діти вивчають та поповнюють 
словниковий запас, необхідний 
для вивчення інших предметів 
у школі. 

 Батьки отримують підтримку, на-
приклад, консультації з вчителями, 
рекомендації з правил навчання  
в польській школі.

Де можна знайти більше 
інформації?

В окремих школах, котрі зазначені 
на карті.
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Пам’ятайте, що автобуси та трамваї (MPK) є безкоштовними для учнів шкіл 
Вроцлава (з картою школяра). 

Школи, в яких працюють 
підготовчі класи



ЛАСКАВО ПРОСИМО 
ДО ВРОЦЛАВА!

Проект координується Департаментом освіти 
Вроцлавської Міської Ради в рамках Вроцлавської 
стратегії Міжкультурного Діалогу.

Школи-партнери:

www.wielokultury.wroclaw.pl


