
У Польщі діти з обмеженими можливостями можуть відвідувати дитячі садки 
та загальноосвітні, інтегровані чи спеціальні школи. Більшість варшавських 
спецшкіл не мають інтернатів. Ваша дитина також може навчатися 
дистанційно в українській системі освіти. Якщо ви приймаєте таке рішення, 
подайте декларацію про дистанційне навчання в українській школі до 
районного відділення міста Варшави, в якому проживає дитина. Більше 
інформації про польську с-истему освіти можна знайти тут: 
https://edukacja.um.warszawa.pl/putivnyk

Про вибір садка та школи вирішують Батьки. Загальноосвітні та інтегровані 
школи розташовані в кожному районі, і до них приймаються діти з районів 
цих шкіл. Щоб отримати місце в загальноосвітній чи інтегрованій школі, 
зверніться до районного координатора: https://edukacja.um.warszawa.pl/-
/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy 

Якщо ви вирішили обрати спеціальну школу, то підставою для вступу до такої 
школи є рішення про необхідність спеціальної освіти або рішення про 
необхідність реабілітаційно-освітньої діяльності, видане державними 
психолого-педагогічними установами. У польській системі освіти спеціальна 
освіта охоплює дітей:

§ глухих

§ з порушеннями слуху

§ сліпих

§ слабозорих

§ з руховими вадами, включаючи афазію

§ з легкою, середньою або важкою розумовою недостатністю

§ з аутизмом, включаючи синдром Аспергера

§ з множинними вадами

До реабілітаційно-освітніх заходів залучаються діти з важкою розумовою 
недостатністю.

До спеціальної школи учень може бути зарахований на підставі свідоцтва про 
необхідність отримання спеціальної освіти  або деклараціі про подання заяви 
на таке рішення до громадської психолого-педагогічної установи. Деклараціі 
доступні в школах і психолого-педагогічної установах.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ / 
ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, 

ЯКІ ПРИЇЖДЖАЮТЬ З УКРАЇНИ 



ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ДИТИНА-ІНВАЛІД НЕ ХОДИТЬ ДО ШКОЛИ І НЕМАЄ 
РІШЕННЯ ПРО ПОТРЕБУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Крок 1. Для отримання довідки про необхідність спеціальної освіти зверніться до 
державної психолого-педагогічної установи за місцем проживання дитини. 
Якщо діти та підлітки не відвідують дитячий садок чи школу, рішення видаються 
колективами, які діють у державних психолого-педагогічних установах за місцем 
проживання дитини. У кожній школі та консультативному пункті є район – район 
вулиць, з якого діти отримують освіту та психологічну допомогу.

Адреси державних психолого-педагогічних установ можна знайти тут: 
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-
pedagogicznych-w-warszawie

Якщо у вас є документи україньскою мовою, що підтверджує інвалідність 
дитини, передайте його директору школи. Якщо у вас є інші документи, що 
визначають форми допомоги, які мають надаватися в дитячому садку чи 
школі, надайте їх директору або надайте інформацію про дитину, наприклад 
його здоров'я, порушення в розвитку або інвалідність. Це важливо, оскільки 
ця інформація допоможе вам надати дитині належну підтримку та допомогу

Крок 2. Подайте заяву про прийом дитини до спеціальної школи або 
спеціального закладу

§у вибраній школі 

або

§в офісі столичного міста Варшави - ви можете подати паперову версію до 
головного офісу офісу за адресою вул. Алеі Єрозолімські 44 або надіслати 
скан заявки за такою адресою: sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Крок 3. Дочекайтеся інформації від школи або варшавської мерії (управління 
освіти) про запропоноване місце в школі для вашої дитини.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ДИТИНА-ІНВАЛІД НЕ ХОДИТЬ ДО ШКОЛИ І МАЄ 
РІШЕННЯ ПРО ПОТРЕБУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Крок 1. Подайте заявку про прийом дитини до спеціальної школи або 
спеціального закладу. Ви можете подати заявку до

§загальноосвітної, інтегрованої чи спеціальної школи, залежно від того, яку 
форму навчання ви обираєте для своєї дитини

або

§в офісі столичного міста Варшави - ви можете подати паперову версію до 
головного офісу за адресою вул. Алеі Єрозолімські 44 або надіслати скан 
заявки за такою адресою: sekretariat.BE@um.warszawa.pl

Крок 2. Дочекайтеся інформації від школи або варшавської мерії (управління 
освіти) про запропоноване місце в школі для вашої дитини.


