
OFERTA EDUKACYJNA 
 

DLA 
 

MŁODZIEŻY Z UKRAINY 

 

I DLA POSIADACZY KARTY POLAKA 
 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 

PODSTAWOWE INFORMACJE 
 
 

 

1. Oferta skierowana jest wyłącznie do obywateli Ukrainy oraz posiadaczy 

Karty Polaka. 
2. Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 

w Lubaczowie, skierowana jest do uczniów, którzy ukończyli w szkole 
ukraińskiej 9 klasę (szkołę drugiego stopnia). 

3. Podstawą przyjęcia do w/w szkół średnich w Polsce jest zaświadczenie  
o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach. 

4. Nie przeprowadza się egzaminów wstępnych ani rozmów 
kwalifikacyjnych. Jednak, zalecana jest znajomość języka polskiego  
w zakresie komunikacji codziennej jak i w zakresie terminologii na 
wybranych zajęciach przedmiotowych (np. matematyka, biologia, 
chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia). 

5. Preferowani będą uczniowie z dobrą znajomością języka polskiego oraz 
posiadacze Karty Polaka. 

6. Językiem wykładowym w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza 
Kościuszki w Lubaczowie(oprócz zajęć w językach obcych) jest język 
polski. 

 



 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 

1. Kwestionariusz osobowy (wniosek) (do pobrania ze strony 
internetowej szkoły w zakładce rekrutacja – Ukraina). 

 
2. Karta zdrowia. 
 
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach 

w oryginale). 
 
4. Trzy zdjęcia. 
 
5. Ważna Karta Polaka dziecka (jeżeli posiada). 
 
6. Wyjazdowy dokument dziecka z aktualną wizą długoterminową. 
 
7. Zaświadczenie o znajomości języka polskiego. 
 
8. Oświadczenie o wyborze języka obcego, którego uczeń z Ukrainy pragnie się 

uczyć w LO w Lubaczowie: język angielski – obowiązkowy dla wszystkich, 

język niemiecki, francuski i włoski (tylko w klasie humanistyczno-

językowej) do wyboru. W klasie humanistyczno-językowej wybiera się trzy 

języki (dwa na poziomie rozszerzonym i jeden na poziomie podstawowym). 

(Oświadczenie poniżej) 
 
9. Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i danymi osobowymi).  

 

Ja, niżej podpisany wybieram oprócz języka angielskiego następujące języki 

obce: Język niemiecki, francuski, włoski (tylko w klasie humanistyczno-
językowej). 

 

………………………………………………….  

(imię i nazwisko) 

 

*proszę zakreślić wybrany język lub języki w przypadku klasy 
humanistyczno-językowej 
 

 

Uwaga! Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski 
przez tłumacza przysięgłego.  



PODSTAWY ZABEZPIECZENIA MATERIALNEGO 
 
 
 
 

1. Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki 
w Lubaczowie jest bezpłatne. 

 
2. Szkoła zapewnia wyposażenie każdego ucznia w komplet podręczników, 

który zostanie wypożyczony z biblioteki. 

 
3. Szkoła zapewnia opiekę nad młodzieżą polską i młodzieżą z Republiki 

Ukraińskiej. 

 

4. Na podstawie Karty Polaka każdemu uczniowi przysługuje bezpłatna 
opieka medyczna, po wyrobieniu numeru PESEL. Uczniowie nie 
posiadający Karty Polaka ponoszą koszt ubezpieczenia zdrowotnego , który 
uprawnia ich do korzystania z bezpłatnej opieki lekarskiej. 

 

5. Koszt pobytu w internacie z pełnym wyżywieniem wynosi 400,00 (trzysta 

sześćdziesiąt) złotych miesięcznie. Podana kwota jest obowiązująca na rok 

szkolny 2020/21. 

6. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 46.80 złotych miesięcznie. 

 

7. Wyżej wymienione opłaty w punkcie 5 i 6 ponosi uczeń. 
 

  



ZAKWATEROWANIE W INTERNACIE I WARUNKI 

MIESZKANIOWE 
 
 
 
 

Internat znajduje się na terenie kampusu Zespołu Szkół w Oleszycach( 7 km od 

budynku szkoły- dojazd bezpłatny autobusem szkolnym). Placówka posiada 

dobre warunki do zamieszkania i nauki – przestronne, dobrze wyposażone 

pokoje. Wychowankom zapewnia się całodobową opiekę wychowawczą, którą 

sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Oferujemy: 

 

 pokoje 2-3 osobowe, 

 domowe, tanie i smaczne posiłki (śniadania, obiady, kolacje), 
 dobre warunki do nauki (pokoje cichej nauki),  
 bogaty program zajęć kulturalno-rozrywkowych (wigilia, śniadanie 

wielkanocne, andrzejki, mikołajki, warsztaty kreatywności, ogniska, 
dyskoteki i inne ustalane wspólnie z młodzieżą), 

 możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień w 
sekcjach i kołach zainteresowań, 

 możliwość korzystania z hali sportowej pod opieką wychowawcy, 
 możliwość korzystania z bezpłatnego Internetu bezprzewodowego w 

każdym pokoju, 
 dostęp do czytelni i pracowni multimedialnej, 
 pomoc w nauce z wybranych przedmiotów, 

 
 
 

Uwaga: koszt całomiesięcznego pobytu w internacie może ulec zmianie. 



Dane kontaktowe 
 
 
 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie 
 

ul. Tadeusza Kościuszki 26 
 

37-600 Lubaczów, 
 

woj. podkarpackie, 
 

POLSKA 
 

dyrektor szkoły: mgr Zbigniew Hypiak  
 

sekretariat: tel.+ 48 (0) 16 632 11 53, e-mail: sekretariat@lo-lubaczow.pl. 
 

osoba  odpowiedzialna za rekrutację  młodzieży z Republiki Ukraińskiej. 
 

mgr Adam Swatek-Czernecki: e-mail: asczern@gmail.com 

mailto:sekretariat@lo-lubaczow.pl

