Набір для іноземних студентів
Правова основа для навчання іноземців у польській школі:
Стаття 363 Закону від 14 грудня 2016 р. - Положення про введення Закону - Закон про
освіту (Законодавчий журнал 2017 р., п. 60)
Стаття 94а Закону 6 від 7 вересня 1991 року про систему освіти (Законодавчий журнал
2018 року, п. 1457, 1560, 1669 та 2245)
Постанова Міністра національної освіти від 9 вересня 2016 року про освіту непольських
громадян та осіб, які є польськими громадянами, які здобували освіту в школах, що
працюють в системах освіти інших країн (Законодавчий журнал 2016, п. 1453 ) зі змінами:
• Іноземці отримують освіту та догляд у всіх типах державних шкіл до 18 років або
закінчення середньої школи на умовах, що застосовуються до громадян Польщі.
• Іноземці приймаються до шкіл на підставі документів без необхідності їх визнання.
• Директор державної школи може кваліфікувати учня, який приїжджає з-за кордону до
відповідного класу, також враховуючи вік учня, думку батьків або самого учня, якщо він
дорослий.
• Іноземці, які підлягають обов’язковому навчанню чи освіті, які не знають польської мови
або знають її на рівні, недостатньому для навчання в школі, мають право на додаткове,
безкоштовне вивчення польської мови у формі додаткових уроків польської мови.
• Іноземці також можуть скористатися додатковими компенсаційними курсами з даного
предмету протягом 12 місяців.
• Загальна кількість додаткових уроків польської мови та компенсаційних занять не може
перевищувати 5 годин на тиждень.
Необхідні документи:
1. Заява про вступ до Zespołu Szkół Morskich в Гданську
2. Свідоцтво про закінчення школи 9 класс
(оцінки з атестату будуть проаналізовані, щоб визначити, чи дозволять оцінки з певних
предметів вам вчитися за обраною професією)
3. Медична довідка або медична довідка за професією: - технік корабельного інженера,
технік судноплавця, технік внутрішньої навігації, технік готелів – медичні дослідження
повинні проводитися відповідно до Komunikatem –Rekrutacja 2021/2022 яке доступне на
веб-сайті школи (є місце та дата тестів) Перш ніж звертатися до медичного центру,
необхідно мати медичну карту, перекладену на польську мову (присяжній переклад). У
дослідженні повинні брати участь батьки або законний опікун студента.
4. Комунікативні знання польської мови, що дозволяють виконати обов’язкове навчання в
школі (перевіряється мовним тестом, проведеним в нашій школі під час співбесіди).
Деякі важливі відомості:
1. Іноземцям, які претендують на вступ до класу IN (морський навігатор) та I MZ (механік
судна, технік внутрішньої навігації), рекомендується продемонструвати знання польсько ї
мови принаймні на середньому рівні (B1) та хороші результати в галузі науки (математика,
фізика).

2. У цих класах існують більш жорсткі критерії оцінки для предметів, на яких
поширюєтьсядія Konwencjа STCW.
3. Відвідування цих предметів є обов’язковим, усі тести та лабораторні заняття повинні
проходитись із позитивною оцінкою. (див. §176 Статуту середньої -технічної школи №
16 Внутрішньоосвітнє оцінювання).
4. Важливим і незрозумілим елементом системи оцінювання для іноземців є той факт, що в
нашій школі встановлюються ваги для індивідуальних форм перевірки знань учня з
кожного предмета, і тому, наприклад, тест важить 6 балів, покращення тесту становить
лише 5 балів (навіть написанo по максимуму), усна відповідь - 4 бали. Oбчислення
середнього арифметичного може, таким чином, ввести студента та батьків у оману.
(пояснення містяться в § 165 Статуту середньої-технічної школи № 16
«Внутрішньошкільне оцінювання»).
5. Батьки та вчителі взаємо діють між собою у навчанні, вихованні, догляді та профілактиці.
Якщо батьки іноземних студентів перебувають у своїй країні, опікуни, призначені законом
батьками неповнолітнього студента, додатково зобов'язані співпрацювати в Польщі.
6. Zespół Szkół Morskich - це школа мундирова. Учень зобов'язаний самостійно придбати
форму та відвідувати заняття та шкільні церемонії у повній формі.
7. Організацією, що підтримує родини іммігрантів у Гданську, є Центр підтримки
іммігрантів та іммігранток.
Літні курси польської мови для майбутніх іноземних студентів. Варто скористатися цим
контактом: www.cwii.org.pl
Всю детальнуін формацію можна знайти на веб-сайтішколи. www.zsm.zsmors.pl

