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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 i placówkach dzieci i młodzieży 
z ogarniętej wojną Ukrainy. Jest ich już blisko 8,7 tys. i liczba ta stale rośnie. 
Poniżej zebraliśmy niezbędną wiedzę, która ułatwi Państwu 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

Edukacja dla uchodźców - najważniejsze informacje

Warszawskie wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej
W Warszawie pracują poradnie, w których dzieci i rodzice mogą otrzymać pomoc psychologiczną lub 
pedagogiczną. Przed zgłoszeniem się po poradę trzeba zadzwonić i umówić się na wizytę. Wybierz poradnię, 
która znajduje się najbliżej Twojego miejsca pobytu.

Sprawdź

Ukraińskie wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży ukraińskiej 
Ministerstwo Zdrowia Ukrainy oraz Instytut Modelownia Poznawczego w Ukrainie zapewniają pomoc 
psychologiczną swoim obywatelom. Porady dostępne są również poprzez aplikację, na telefonie.

Sprawdź

Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy
• #PomagamUkrainie (PL)
• Warszawa 19115 dla obywateli Ukrainy (PL/UA)
• Urząd m.st. Warszawa (PL/UA)

• Wsparcie na rzecz Ukrainy – najważniejsze działania MEiN (PL)
• Strona Biura Edukacji m.st. Warszawa (PL)
• WCIES – wsparcie dla uczniów z Ukrainy (PL)

• 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
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

• Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa

Najnowsze informacje

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN
Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad 
dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu 
oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów.

Sprawdź

Inne szczepienia dla dzieci z Ukrainy 
Polskie ministerstwo zdrowia rekomenduje wykonanie szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży do 19 roku 
życia, które nie były szczepione przeciwko chorobom zakaźnym. Szczepienia możliwe są od dnia przyjazdu do 
Polski.

Sprawdź

https://edukacja.um.warszawa.pl/
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-i-mlodziezy-ukrainskiej
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/moz-ukrayiny-ta-instytut-kohnityvnoho-modelyuvannya-v-ukrayini-nadayut%CA%B9-psykholohichnu-dopomohu-svoyim-hromadyanam
https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://warszawa19115.pl/dla-obywateli-ukrainy
https://um.warszawa.pl/-/uchodzco-tu-znajdziesz-pomoc-pobyt-w-warszawie
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-na-rzecz-ukrainy--najwazniejsze-dzialania-mein
https://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawa-dla-ukrainy
https://um.warszawa.pl/waw/wcies/wcies-wsparcie-dla-uczniow-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy?fbclid=IwAR1TXCeAsfA5KqvjEYUYGFMvVjL0_9P3neQECV4fb00nFjfcjgYdNF5mMYw
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/pryntsypy-provedennya-navchannya-inozemnykh-studentiv
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/koordynatorzy-dzielnicowi-pomoc-uczniom-z-ukrainy
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/spysok-ofitsiynykh-onlayn-shkil-ta-platform-v-ukrayini-shcho-orhanizovuyut-navchalnyy-protses-v-umovakh-viyny
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000573/O/D20220573.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000566/O/D20220566.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000583/O/D20220583.pdf
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-informacja-mein
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/prohramy-profilaktychnykh-shcheplen


Aktualne wydarzenia dla nauczycieli

Materiały do pracy z uczniami

Warszawa dla Ukrainy
Warszawska kultura dla Ukrainy
Zbiórki rzeczowe, specjalne spektakle czy koncerty - warszawskie instytucje kultury działają na rzecz pomocy
Ukrainie. Zachęcamy do obserwowania w mediach społecznościowych profili instytucji kultury i organizacji
pozarządowych działających w kulturze - tam znaleźć można najbardziej aktualne informacje na temat inicjatyw
wspierających Ukrainę, Ukrainki i Ukraińców.

Sprawdź

Język polski jako obcy w szkole, czyli “Mam dziecko ze Wschodu w szkole” | CYKL WEBINARÓW |
Od 16.03
Cykl przeznaczony jest głównie dla nauczycieli z Polski, którzy uczą języka polskiego na dodatkowych godzinach
dzieci z pierwszym językiem słowiańskim (np. z Ukrainy, Rosji, ale też Chorwacji czy Słowenii).

Sprawdź

Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli z Polski | CYKL WEBINARÓW | Od 11.03
Kurs nie sprawi, że zaczniecie Państwo mówić po ukraińsku, ale sprawi, że będziecie Wam łatwiej nawiązać
pierwsze kontakty i zrozumieć zagubione i przestraszone dziecko, a ono będzie się czuło bezpieczniej.

Sprawdź

Oswajamy lęki. Rozmowy o wojnie z najmłodszymi | WARSZTATY | od 16.03
Dzieci potrzebują czuć się bezpiecznie – szczególnie wtedy, kiedy wokół nich dorośli rozmawiają o
niebezpieczeństwie. Grupy szkolne zapraszamy na bezpłatne warsztaty opracowane wokół opowiadania
"Strasznie straszne" Pawła Beręsewicza.

Sprawdź

Publikacje
• Ukraińscy uczniowie w naszej klasie – poradnik dla nauczycieli
• Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie | Wskazówki metodyczne WCIES
• Tematy do rozmów o nas i o naszych krajach – cz. I | Publikacja Unii Metropolii Polskich
• Wojna na Ukrainie. Jak o niej rozmawiać z dziećmi i młodzieżą? | Publikacja Fundacji CEO
• Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie? | Publikacja Muzeum POLIN
• Porozmawiajmy o wojnie w Ukrainie | Publikacja FFDS

Nagrania webinarów:
• Jak wspierać siebie i dzieci w sytuacji wojny w Ukrainie? | Fundacja Szkoła z Klasą
• RODZINA. Jak wspierać i przywracać poczucie bezpieczeństwa dzieci i jak rozmawiać o wojnie? | Fundacja 

Orange
• Wojna w Ukrainie. Jak rozmawiać o niej z dziećmi i młodzieżą? | Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
• Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie oraz jak je wspierać w tym trudnym czasie? | SWPS

Zachowaj czujność i ostrożność!
Większość ludzi ma dobre intencje i chce pomagać innym. Możliwe jest jednak, że ktoś będzie chciał wykorzystać 
czyjąś trudną sytuację życiową. Bądź uważny.

Sprawdź

Szczepienia przeciw Covid-19 dla cudzoziemców narodowości ukraińskiej
Od 25 lutego 2022 roku polskie ministerstwo zdrowia wprowadziło możliwość szczepienia przeciw Covid-19 dla 
cudzoziemców narodowości ukraińskiej.

Sprawdź

Warsztaty dla dzieci i młodzieży
Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej zaprasza na nieodpłatne zajęcia Dzieci i Młodzież z Ukrainy.

Sprawdź

https://kultura.um.warszawa.pl/-/warszawska-kultura-dla-ukrainy
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/bezkoshtovni-kinopokazy-z-ukrayinskym-dublyazhem-u-kinoteatrakh
https://eduwarszawa.sharepoint.com/sites/portaleduwarszawa/SitePages/Podstawy-jezyka-ukrainskiego-dla-nauczycieli-z-Polski-11.03.aspx
https://eduwarszawa.sharepoint.com/sites/portaleduwarszawa/SitePages/oswajamy-leki-rozmowy-o-wojnie-z-najmlodszymi-warsztaty.aspx
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/ukrainscy-uczniowie-w-naszej-klasie-poradnik-dla-nauczycieli
https://eduwarszawa.sharepoint.com/sites/portaleduwarszawa/SitePages/%E2%80%9EJak-rozmawia%C4%87-z-dzie%C4%87mi-i-m%C5%82odzie%C5%BC%C4%85-o-wojnie%E2%80%9D---Wskaz%C3%B3wki-metodyczne.aspx
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/temy-dlya-rozmov-pro-nas-i-nashi-krayiny
https://blog.ceo.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-rozmawiac-z-mlodymi-ludzmi-o-wojnie.pdf?fbclid=IwAR1eiXDEItKt7SAI88jKJx0xamGeCfhwp82rnKf9UsKgTD6_s960-utCCjo
https://eduwarszawa.sharepoint.com/sites/portaleduwarszawa/SitePages/Jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie-materialy-dydaktyczne.aspx
https://eduwarszawa.sharepoint.com/sites/portaleduwarszawa/SitePages/Porozmawiajmy-o-wojnie-w-Ukrainie.aspx
https://www.facebook.com/events/848601963203755/?acontext=%7b%22ref%22:%2252%22%2c%22action_history%22:%22%5b%7b%5c%22surface%5c%22:%5c%22share_link%5c%22%2c%5c%22mechanism%5c%22:%5c%22share_link%5c%22%2c%5c%22extra_data%5c%22:%7b%5c%22invite_link_id%5c%22:1104271033697452%7d%7d%5d%22%7d
https://www.facebook.com/events/3090249704557928
https://www.youtube.com/watch?v=R5JyMmbG1PI
https://www.youtube.com/watch?v=fLnTy4v1Fgw
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/budte-pylni-ta-oberezhni
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/shcheplennya-proty-covid-19-dlya-inozemtsiv-ukrayinskoyi-natsionalnosti
https://edukacja.um.warszawa.pl/-/zaproshennya-na-zanyattyakh-dlya-ditey-ta-pidlitkiv-z-ukrayiny

