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Pomoc dla uchodźców z Ukrainy  

  
1. Warszawska infolinia dla osób z Ukrainy – codziennie 8.00-20.00 
tel. 505 700 701 
 
2. Informacja dla osób z Ukrainy (w tym pomoc prawna) 
https://tiny.pl/94rdw 
 
3. Podstawowe informacje o zasadach przyjmowania do szkół i przedszkoli  
infolinia i strona 19115 
https://tiny.pl/94r56 

 
a. Dzieci ukraińskie będą przyjmowane do szkoły na takich samych zasadach jak dzieci 
polskie.  
b. Szkoły podstawowe będą przyjmowały dzieci na podstawie oświadczenia o miejscu 
zamieszkania.  
c. Szkoły ponadpodstawowe, będą przyjmowały uczennice i uczniów w miarę 
wolnych miejsc w placówkach.  
 

Zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół w kontekście obecnej sytuacji na 
Ukrainie – Ministerstwo Edukacji i Nauki 

https://tiny.pl/94rdz 
 
4. Wykaz koordynatorów w dzielnicach Warszawy, którzy pomagają w znalezieniu miejsca  
w szkole i przedszkolu 
https://tiny.pl/94rwf 
 
5. Wsparcie psychologiczne w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

https://tiny.pl/94r5p 
 
6. Bezpłatna opieka zdrowotna 
https://tiny.pl/94r98 
 
7. Nauka języka polskiego i ukraińskiego 
https://tiny.pl/94rd4 
 
8. Bezpłatne kursy on-line języka polskiego jako obcego – Wspólnota Polska – 
https://tiny.pl/94wjp 

 
9. Przewodnik dla osób goszczących 
https://tiny.pl/94g7l 

 
10. Lista wiarygodnych zbiórek i akcji - Stowarzyszenie Demagog 
https://tiny.pl/9lb5d 

 
11. Informacja o uruchamianiu ukraińskiej zdalnej szkoły przez KLANZĘ, 
spotkanie wolontariuszy w dniu 9 marca o godz. 11 – link: https://tiny.pl/94wjm 
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Dla dzieci ukraińskich 
 
1. Przewodnik po polskiej szkole – po ukraińsku 
https://tiny.pl/94rc5 
 
2. Dziecięcy telefon zaufania – dyżury w języku ukraińskim i rosyjskim tel. 800 12 12 12  
https://brpd.gov.pl/ 
 
3. Oferta zajęć dodatkowych dla dzieci z Ukrainy – Pałac Młodzieży 
https://tiny.pl/9493n (Facebook Pałac Młodzieży w Warszawie) 
 
4. „Bajki ukraińskie” – po polsku i ukraińsku        
https://natuli.pl/pl/p/Bajki-ukrainskie/23488  
 
5. Bezpłatnie cyfrowe wersje ukraińskich książek dla dzieci  
https://tiny.pl/94w56 
 
6. “Raz, dwa, trzy i po polsku mówisz Ty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci na 

Ukrainie”  
https://tiny.pl/94w1w 
 

7. Bezpłatne e-książki w języku ukraińskim – dla dorosłych i dzieci  
https://tiny.pl/94w1f 
 
8. Audiobooki w języku ukraińskim dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
https://tiny.pl/94w1l 
 
9. Materiały edukacyjne dla małych dzieci w języku ukraińskim  
https://tiny.pl/94w14 
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Dla warszawskich nauczycieli 
 
1. Webinarium dla nauczycieli: Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie - nagranie 
https://tiny.pl/94rwq 
 
2. 17.03.2022 r. Seminarium dla nauczycieli: Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole 
– jak wspierać, uczyć, oceniać  
https://tiny.pl/94rwp 
 
3. Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie? – materiały 
https://tiny.pl/94rc3 
 
4. Oferta szkoleń dla nauczycieli pracujących z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym, 
dziećmi cudzoziemskimi, dziećmi uchodźczymi w szkole - WCIES 
https://tiny.pl/94rfp 
 
5. Uczeń i uczennica z doświadczeniem migracyjnym w szkole – materiały 
https://tiny.pl/94rd1 
 
6. Dobre praktyki ze szkół wielokulturowych  
https://tiny.pl/94wjc 
 

7. Bezpłatne ogólnodostępne webinaria „Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli  
w Polsce”  
https://tiny.pl/94wpw 
 
8. Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego – wskazówki metodyczne 
https://tiny.pl/94wld 
 

9. Narzędzia do pracy z dziećmi cudzoziemskimi - CEO 
https://tiny.pl/94wpl 
 
10. Wojna w Ukrainie. Emocje – fakty – wartości – działania (szkoły ponadpodstawowe) CEO 
https://tiny.pl/94wp8 
 
11. Wojna w Ukrainie. Emocje – fakty – wartości – działania (klasy IV-VIII SP) CEO 
https://tiny.pl/94wpb 
 
12. Raporty i rekomendacje na temat sytuacji dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach  

https://tiny.pl/94wp3 
 
 

 

Dla polskich dzieci  

 
1. Książeczki po polsku o wojnie w formie audiobooków  

https://tiny.pl/94wj3 
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