
Dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, przybyłe po 24 lutego 2022r., 

którzy uczą się w szkole lub przedszkolu działającym w systemie państwa 

ukraińskiego w formule kształcenia na odległość (nauka zdalna), nie podlegają 

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi 

szkolnemu albo obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego. Rodzic lub 

inna osoba sprawująca opiekę na dzieckiem lub uczniem składa w tym 

przedmiocie oświadczenie do gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu 

dziecka lub ucznia.  

Szkoły w Ukrainie pracują w trybie zdalnym, a na stronie internetowej 

Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy oraz Instytutu Modernizacji Treści 

Edukacyjnych dostępne są cyfrowe wersje (pliki PDF) podręczników do 

wszystkich klas (1-9) oraz inne materiały dydaktyczne, w tym słowniki 

(również ukraińsko-polski).  

Linki:  

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/ 

 https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 

https://lib.imzo.gov.ua/dvomovn-slovniki/ukransko-polskiy-ta-polsko-

ukranskiy-slovnik-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-navchannyam-

polskoyu-movoyu--bobkova-os-bogomolova-n-gsem-ov-gritsenko-lg-

nedashkvska-av-pankratova--prokopishin-lv-remekh-to-slpchuk-yu-/ 

 Ambasada Ukrainy w Warszawie udostępnia rodzicom i dzieciom z Ukrainy 

następujące linki do informacji Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy w 

sprawie edukacji:  

- Szkoły na odległość i platformy edukacyjne, które zapewniają bezpłatny 

dostęp dla uczniów z Ukrainy:  

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkolita-navchalni-platformi-nadayut-

bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti 

 - Zdalne platformy do nauki, samorozwoju i otrzymania pomocy oraz 

zweryfikowanych informacji:  

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijniplatformi-dlya-navchannya-

samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-jperevirenoyi-informaciyi 

Strona ukraińska zachęca także obywateli ukraińskich do korzystania z oferty 

Międzynarodowej Szkoły Ukraińskiej: https://uis.org.ua. 
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Діти та учні, які є громадянами України, які прибули після 24 

лютого 2022 року, які навчаються у школі чи дитячому садку, що діють у 

системі Української держави за формою дистанційного навчання, не 

підлягають обов’язку однорічної дошкільної підготовки, обов'язковому 

навчанню в школі або обов'язку навчанню в розумінню польського 

законодавства. Батьки чи інша особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, 

подає декларацію з цього приводу до комунальної установи за місцем 

проживання дитини чи учня. 

Школи в Україні працюють дистанційно, а на сайті Міністерства 

освіти і науки України та Інституту модернізації змісту освіти МОН 

України представлені цифрові версії (файли PDF) підручників для всіх 

класів (1-9) та інших навчально-методичних матеріалів, у т.ч. словники 

(також українсько-польські). 

Посилання: 

https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/ 

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-pidruchnikiv/ 

https://lib.imzo.gov.ua/dvomovn-slovniki/ukransko-polskiy-ta-polsko-

ukranskiy-slovnik-dlya-zakladv-zagalno-seredno-osvti-z-navchannyam-

polskoyu-movoyu--bobkova-os-bogomolova-n-gsem-ov-gritsenko-lg-

nedashkvska-av-pankratova--prokopishin-lv-remekh-to-slpchuk-yu-/ 

Посольство України у Варшаві надає батькам та дітям з України такі 

посилання на інформацію Міністерства освіти і науки України щодо 

освіти: 

- Дистанційні школи та освітні платформи, які надають безкоштовний 

доступ студентам з України: 

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-shkolita-navchalni-platformi-nadayut-

bezkoshtovnij-dostup-dlya-zdobuvachiv-osviti 

- Віддалені платформи для навчання, саморозвитку та отримання 

допомоги та перевіреної інформації: 

https://mon.gov.ua/ua/news/distancijniplatformi-dlya-navchannya-

samorozvitku-ta-otrimannya-dopomogi-jperevirenoyi-informaciyi 

Українська сторона також закликає громадян України скористатися 

пропозицією Міжнародної української школи: https://uis.org.ua.  
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