MOŻLIWOŚĆ KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE
OŚWIATY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK
KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie
organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami
Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 645) "Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o
których mowa w § 1, którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w
ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie
podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi
szkolnemu albo obowiązkowi nauki, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. –
Prawo oświatowe. Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do
gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o
kontynuacji przez dziecko lub ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty."
Oświadczenia można składać osobiście w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta
Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, budynek B, III piętro, pokój 306, elektronicznie
poprzez ePUAP: /umb/SkrytkaESP lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miasta Bydgoszczy,
Wydział Edukacji i Sportu, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz.
zał.1 wzór oświadczenia
zał.2 obowiązek info j.pol.
zał.3 obowiązek info j.ukra.

МОЖЛИВОСТІ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДІВ І МЕТОДИКІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ.
Відповідно до § 15 Положення Міністра освіти і науки від 21 березня 2022 року «Про
організацію навчання, виховання та опіки дітей та молоді, які є громадянами
України» (Вісник законів від 2022 року, ст. 645) «Діти та не підлягають обов’язковій
однорічній дошкільній підготовці учні, які є громадянами України, зазначені в § 1, які
навчаються у дитячому садку чи школі, що функціонують в системі освіти України з
використанням методів і прийомів дистанційної освіти, шкільне обов’язкове або
обов’язкове навчання, зазначене в Законі від 14 грудня 2016 року – Закон про освіту.
Батьки або особа, яка доглядає за дитиною чи учнем, повинні подати до громади,
компетентної за місцем проживання дитини чи учня, декларацію про те, що дитина
чи учень продовжить навчання в українській системі освіти».
Декларації можна подати особисто в Департаменті освіти і спорту міста Бидгощ,
вул. Grudziądzka 9-15, корпус B, 3-й поверх, к. 306, в електронному вигляді через ePUAP:
/ umb / SkrytkaESP або надіслати поштою за адресою: Ратуша Бидгоща, Департамент
освіти і спорту, вул. Grudziądzka 9-15, 85-130 Бидгощ.
Додаток 1 зразок декларації

додаток 2 інформація про зобов'язання j.pol.
додаток 3 інформація про зобов'язання j.ukra.

