
   

 

 

 

 

Правила прийому дітей та підлітків з України до дитячих 

садочків і шкіл у Білостоці 

 

 

I. Прийом дітей з України до дитячих садочків м. Білостока. 

  

Діти з України приймаються до державних дитячих садочків і охоплюються 

дошкільною освітою на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. 

 

Дітей, які проживають у Білостоці, приймають безпосередньо директори дитячих 

садочків, на вільні місця, незалежно від того, де ви проживаєте. 

 

Щоб дізнатися, в яких садочках є вільні місця, треба зв'язатися з працівниками 

відділу освіти,  

тел.: 85 869 6370, 85 869 6340, 85 869 6350. 

 

 

II. Прийом дітей та молоді з України до шкіл у Білостоці 

основний. 

 

Щоб зарахувати дитину до початкової школи, зверніться до директора школи, 

в районі, де проживає дитина. 

Діти також можуть бути прийняті до школи, відмінної від дільничної, якщо ця 

школа має вільні місця. 

 

Рівень класу, до якого буде зарахована дитина, визначатиметься на основі 

документів, виданих українською школою, а за відсутності цього, на підставі 

інформації, наданою одним із батьків/опікунів. Документи не потрібно 

перекладати на польську мову. 

 

Школи міста Білостока також надають допомогу у сфері вивчення мови 

польської. 

 

Ви можете отримати допомогу щодо зарахування дитини до початкової школи 

в Департаменті освіти муніципалітету в Білостоці,  

тел.: 85 869 6333, 85 869 6492, 85 869 6347. 

 

  



   

 

 

 

 

 

III. Прийом молоді з України до середніх шкіл у Білостоці 

 

Молодь, яка проживає в Білостоці, приймається безпосередньо директорами 

загальноосвітніх навчальних закладів, на вільні місця, незалежно від місця 

проживання. Якщо в школі є вільні місця, то учні, що  прибувають з-за кордону, 

подають документи на вступ до державних середніх шкіл  та зараховуються на 

підставі документів (довідок, атестацій або інший документ, виданий іноземною 

школою), що підтверджує закінчення школи або наступний етап навчання за 

кордоном. Якщо учень, який прибув з закордону не може надати необхідні 

документи, він буде зарахований до відповідного класу та прийнятий до школи, на 

підставі співбесіди. 

 

Якщо студент подає заявку на вступ: 

● до шкіл, що надають професійно-технічну освіту, то додається до 

вищезазначених документів медична довідка про відсутність 

протипоказання за станом здоров'я для проходження практичної 

професійної підготовки; 

● до школи зі спортивними відділеннями або спортивних чемпіонів, можлива 

перевірка рівня фізичної підготовки; 

● до школи з філіями: двомовна, можливий міжнародний тест на знання мови. 

 

Директор школи приймає рішення про проведення вищезгаданих тестів. 

 

Студенти, які приїжджають з-за кордону, подають документи на вступ до 

державних шкіл професійних другого ступеня та державних поліцеальних шкіл на 

підставі документів. Умовою для вступу є наявність відповідної атестованої освіти. 

 

З питаннями та проблемами, пов'язаними  зі вступом до школи можна звернутись 

до Міського відділу освіти в Білостоці, вул. Легіонова 7,  

тел.: 85 869 6344, 85 869 6345. 

 

Співробітники надають допомогу тільки польською мовою. Інформацію також 

надає інформаційна лінія міського управління у Білостоці,  

тел.: 85 879 79 79. 

 

 


