
Dzieci z Ukrainy 

w naszej grupie przedszkolnej –

adaptacja i formy wsparcia



1) Procedura przyjęcia dziecka  z Ukrainy do 

przedszkola.

2) Specjalne potrzeby edukacyjne 

przedszkolaków przybywającego z Ukrainy.

3) Formy wsparcia – rozwiązania praktyczne.

Agenda:



https://cyfrowydialog.pl/news/lista-pomocowych-inicjatyw-

edukacyjnych-dla-ukrainy-aktualizowana/.



Zasady przyjmowania do przedszkola dzieci z Ukrainy

są takie same, jak w przypadku dzieci posiadających

obywatelstwo polskie.

Przedszkole nie musi spełniać żadnych dodatkowych

warunków.

!!!! - O przyjęciu decydują wolne miejsca.

Podstawa prawna - Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych

przedszkolach na warunkach dotyczących obywateli polskich (art. 165 ust. 1 ustawy Prawo

oświatowe).

W kierunku prawa



§ 21a.1. W roku szkolnym 2021/2022 liczba dzieci w

oddziale przedszkola, o której mowa w § 5 ust. 1, może być

zwiększona o nie więcej niż 3 dzieci, będących obywatelami

Ukrainy, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Podstawa prawna - Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 

2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji 

publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

W kierunku prawa - w oddziale przedszkolnym do 28 dzieci



Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do

przedszkola, wypełniają takie same dokumenty, jak rodzice

dziecka posiadającego obywatelstwo polskie.

Dziecko nie musi posiadać karty stałego pobytu, czy

zameldowania, jedynie rodzice podają numer dokumentu

potwierdzającego ich tożsamość oraz adres zamieszkania.

W kierunku prawa







Od środy 16 marca 2022 roku uchodźcy z Ukrainy mogą

składać wnioski o nadanie numeru PESEL.

Wniosek może złożyć każdy, kto przybył w terminie

od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w

związku z działaniami wojennymi.

W tym celu powinien zgłosić się do dowolnego urzędu

gminy.

W kierunku prawa



Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL trzeba

okazać dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie

tożsamości, np.: dokument podróży, Kartę Polaka lub

inny.

W przypadku osób poniżej 18. roku życia – również

dokument potwierdzający urodzenie. W przypadku braku

dokumentów będzie trzeba złożyć oświadczenie, pod

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych

oświadczeń.

W kierunku prawa



Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy

składaniu wniosku — z wyjątkiem sytuacji, w której jego

tożsamość będzie ustalana na podstawie oświadczenia.

Wniosek w imieniu dziecka może złożyć: jedno z

rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy

ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba

sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

W kierunku prawa



Przedszkole publiczne, które przyjęło dziecko z Ukrainy

otrzymuje dotację w wysokości takiej samej, jak na dziecko

polskie.

Podstawa prawna  art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

W kierunku prawa



Zaleca się jak najszybsze objęcie dzieci

przybywające z Ukrainy pomocą psychologiczno-

pedagogiczną.

Rozwiązania w powyższym zakresie regulują przepisy prawa oświatowego § 2 pkt 12

rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna



Zgodnie z wytycznymi MEiN w sytuacji, gdy obserwujemy

zachowania wskazujące na niepełnosprawności dziecka,

dyrektor przedszkola lub szkoły powinien poinformować

opiekunów o możliwości złożenia pisemnego wniosku do

publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o wydanie

orzeczenia.

Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub

elektronicznej.

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna







Iнклюзивно-Ресурсный Центр)/Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный 

Центр) - Wnioski dotyczące oceny zintegrowanej z IRC (Centrum Zasobów Włączających).



PPP będą wydawały orzeczenia dla osób

uczęszczających do placówek, które mają siedzibę na

terenie działania poradni.

W przypadku osób nieuczęszczających jeszcze do

przedszkola lub szkoły orzeczenia będą wydawały zespoły

działające w poradniach właściwych ze względu na

miejsce zamieszkania dziecka.

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna



Ponadto część dzieci może już posiadać dokumenty,

które są odpowiednikami orzeczeń o potrzebie

kształcenia specjalnego.

Висновок про комплексну оцiнку з IРЦ

(Iнклюзивно-Ресурсный Центр)/Заключение о

комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный
Центр). Wnioski dotyczące oceny zintegrowanej z IRC

(Centrum Zasobów Włączających).

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna



Zespoły orzekające, które działają w publicznych

poradniach psychologiczno - pedagogicznych

powinny uwzględniać informacje zawarte w tych

dokumentach, bez konieczności tłumaczenia ich na

język polski przez tłumaczy przysięgłych.

Zespół orzekający wydaje orzeczenie w terminie

nie dłuższym, niż 30 dni od dnia złożenia wniosku

przez rodzica dziecka/ucznia.

Niezbędna pomoc psychologiczno-pedagogiczna
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Poczucie braku
bezpieczeństwa

Utrata swojego, bezpiecznego

miejsca (własny dom, własny pokój,

własna przestrzeń do zabawy).

a.)

1



Kilka propozycji wsparcia

Przygotowanie na powitanie w nowym miejscu:

ulubionego przyjaciela, ulubionej zabawki, książeczki

do pokolorowania z ulubionym bohaterem, bajki z

ulubionym bohaterem, ulubionego przedmiotu,

wspólnego zdjęcia z uśmiechniętymi rodzicami.



NA DOBRY POCZĄTEK : NAKLEJKI, KOLOROWANKI, 
RYSUNKOWE POWITANKI
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Poczucie braku
bezpieczeństwa

Zmiana rytmu, porządku, rytuałów

dnia codziennego
b.)

1



Kilka propozycji wsparcia

1. Sam powrót do przedszkola już stanowi namiastkę powrotu

codziennego rytmu dnia.

Pytanie do opiekunów

2. Warto zapytać rodziców dziecka, czy w przedszkolu, do którego

dziecko chodziło były jakieś ustalone, przyjęte zwyczaje,

np.: powitanie dnia piosenką, ustalony sposób powitani lub

pożegnania, ustalony sposób informowania o swoich potrzebach,

wchodzenia do sali, korzystania z placu zabaw itp.

3. W pierwszych dniach można wprowadzić elementy rozwiązań, które

funkcjonowały w poprzedniej placówce dziecka.

4. O zmianach warto wcześniej poinformować wszystkie dzieci.



www.yourwebsite.com

Przedszkolaki z Ukrainy i ich specjalne potrzeby  

Poczucie braku
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Brak kolegów, przyjaciół, wokół same

obce osoby.
c.)

1



Propozycje sposobu powitania



Kilka słów na początek



Kilka słów na początek



1. Wprowadzenie zabaw, gier integracyjno –

adaptacyjnych.

2. Najpierw integracja w małych 2 - 4 osobowych

grupach, następnie z całą grupą.

Kilka przemyśleń na początek
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Poczucie braku
bezpieczeństwa

Obce, zupełnie nieznane otoczenie.d.)

1



1. Przygotowanie słowniczka obrazkowego z najważniejszymi

miejscami w przedszkolu.

2. Zorganizowanie wycieczki po przedszkolu, pokazanie

najważniejszych miejsc oraz miejsc, w których dziecko może

uzyskać pomoc.

3. Przedstawienie osób, do których może zwrócić się o pomoc.

Kilka przemyśleń na początek
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Przedszkolaki z Ukrainy i ich specjalne potrzeby  

Poczucie braku
bezpieczeństwa

Niepokój, niepewność, lęk – co mnie

czeka, co będzie dalej, kiedy zobaczę

mamę?

e.)

1



1. Wykorzystanie metody skryptów do opracowania 

obrazkowego planu dnia.

2. Opracowanie propozycji zaznaczania przez ucznia, 

nauczyciela, rówieśników – „etapu” dnia, w którym 

jesteśmy.

3. Klepsydra czasu.

Kilka przemyśleń na początek



Propozycje rozwiązania problemu



Plan zajęć



TYDZIEŃ / ZAJĘCIA DODATKOWE
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Propozycje rozwiązania problemu

https://ukrainskiezwroty.pl/- 56 przydatnych zwrotów 

https://ukrainskiezwroty.pl/-


Propozycje rozwiązania problemu  -
Asystent Google wirtualny pomocnik rozumiejący język polski

• Posiadacze smartfona mogą poprosić Asystenta Google o przetłumaczenie

rozmowy w dowolnej kombinacji języków, w tym z wykorzystaniem języka

polskiego.

• Idealne rozwiązanie do komunikacji z dziećmi, które przybyły z Ukrainy (nie tylko

w pierwszych dniach pobytu w placówce). Asystent działa zarówno jako tłumacz z

języka polskiego na inny język, jak również odwrotnie.



Propozycje rozwiązania problemu  - Asystent Google 

W celu aktywowania asystenta, wystarczy przytrzymać przycisk Home

i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.



Propozycje rozwiązania problemu

Google tłumacz



Propozycje rozwiązania problemu

Google tłumacz



Propozycje rozwiązania problemu

Google tłumacz



Propozycje rozwiązania problemu

Google tłumacz



Propozycje rozwiązania problemu

Google tłumacz



Propozycje rozwiązania problemu   

Google tłumacz w czasie rzeczywistym



Propozycje rozwiązania problemu

„Powiedz” to obrazem.









Propozycje rozwiązania problemu

Powiedz to obrazem - wykorzystanie

PIC - Piktogramów



Propozycje rozwiązania problemu

Powiedz to obrazem – wykorzystanie PCS



Propozycje rozwiązania problemu

Powiedz to obrazem – wykorzystanie PCS



Propozycje rozwiązania problemu

Powiedz to obrazem – wykorzystanie PCS



Słowa - symbole, od których zaczynamy naukę.







Propozycje rozwiązania problemu

Powiedz to obrazem – wykorzystanie PCS






