
Informacje na temat dla dzieci, które przybyły do Zielonej Góry 

po 24 lutego i traktowane są jako uchodźcy wojenni. 

SZKOŁY PODSTAWOWE ( dzieci 7-15 lat) NAUKA BEZPŁATNA 

1. Dyrektorzy szkół podstawowych maję obowiązek zapisywania uczniów z Ukrainy, 

zamieszkujących w obwodzie, jeżeli rodzice zgłoszą taką wolę. Dzieci uczą się w 

klasach z uczniami polskimi. 

2. Od 15 i 21 marca zostaną uruchomione w SP nr 10, SP nr 11, SP nr 13, SP nr 15, SP 

nr 18 i SP nr 24 oddziały przygotowawcze na poziomach: 

-  klasy 1-3     

- klasy 4-6  

- klasy 7-8  

To są klasy tylko dla dzieci z Ukrainy, ze zwiększona ilością zajęć j. polskiego i 

programem adaptacyjnym, tak żeby te osoby, które zostaną dłużej w Polsce  miały 

ułatwione funkcjonowanie w szkołach ogólnodostępnych od 1 września 2022r. 

3. W poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Drzewnej 13 jest zatrudniony 

terapeuta  ze znajomością j. ukraińskiego, do pomocy w razie potrzeby. 

4. We wszystkich  szkołach będą zatrudnione osoby znające język ukraiński albo rosyjski 

do pomocy uczniom i ewentualnie rodzicom , którzy będą chcieli załatwiać formalności 

w szkole. 

5. Uczniowie z Ukrainy przybyli po 24 lutego mają zapewnione  obiady w szkole 

nieodpłatnie 

6. Od 7 marca w Urzędzie Miasta pracuje osoba ze znajomością j. ukraińskiego, która 

udziela informacji o systemie oświaty i o oświatowej ofercie Zielonej Góry pod 

numerem telefonu 68 4564972. 

 

PRZEDSZKOLA (dzieci od 3 do 6 lat) POBYT BEZPŁATNY 

1. W zielonogórskich przedszkolach przyjmowane będą w pierwszej kolejności dzieci 

rodziców, którzy mają pracę, ponieważ  mamy ograniczoną  liczbę miejsc. Wszystkie 

zapisy odbywają się za pośrednictwem Urzędu Miasta pod  

numerem telefonu 68 4564972. 

2. We wszystkich przedszkolach dla dzieci przybyłych z Ukrainy po 24 lutego wyżywienie 

będzie nieodpłatne. 

 

 

 

 



 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: licea, szkoły branżowe (zawodowe), technika. 

(uczniowie od 16 –do19 lat)  

 

Możliwe opcje nauki: 

1. Nauka w klasie ogólnodostępnej z uczniami polskimi, za zgodą dyrektora szkoły liceum, 

szkoła branżowa, technikum. 

2. Nauka w oddziałach przygotowawczych w Liceum Ogólnokształcącym nr II  

przy ul. Francuskiej 25. To są klasy tylko dla dzieci z Ukrainy, ze zwiększoną ilością zajęć 

j. polskiego i programem adaptacyjnym, tak żeby te osoby, które zostaną dłużej w Polsce  

miały ułatwione funkcjonowanie w szkołach ogólnodostępnych od 1 września 2022r.  

3. Nauka w oddziałach przygotowawczych w Technikum Budowlanym PBO  przy ul. 

Botanicznej 77 . To są klasy tylko dla dzieci z Ukrainy, ze zwiększoną ilością zajęć  

j. polskiego przedmiotami zawodowymi i programem adaptacyjnym, tak żeby te osoby, 

które zostaną dłużej w Polsce  miały ułatwione funkcjonowanie w szkołach 

ogólnodostępnych od 1 września 2022r. 

 

PLANOWANE WSPARCIE, KTÓRE NIE JEST UJĘTE W SYSYTEMIE OŚWIATY 

1. Punkt opieki / klub dziecięcy/ w Domu Harcerza ul. Stefana Wyszyńskiego 19A, od 

poniedziałku  do piątku, w godzinach 9.00- 14.00 dla matek, które chcą zostawić dzieci 

pod opieką instruktorów/nauczycieli. To miejsce pozwoli na wykorzystanie czasu żeby 

załatwić sprawy w urzędach, szukać pracy itp.  

WAŻNA INFORMACJA 

Dzieciom uchodźców, którzy przybyli do Zielonej Góry po 24 lutego 2022 są nadawane numery 

PESEL na podstawie paszportów (dokumentów podróży) i „plastikowych” dowodów osobistych 

przy ul. Artura Grottgera 7, pok. 31.  

W momencie wejścia w życie specustawy przy nadaniu numeru PESEL będą honorowane inne 

dokumenty na podstawie których będzie możliwe ustalenie tożsamości osoby (np.– akty 

urodzenia). 

 


