
 

Спільне Варшавське літо 
- відпочинкова пропозиція для дітей з України, які перебувають у 
Варшаві 
 

 

Від 31 травня 2022 року розпочинається реєстрація на участь в акції «Спільне 
Варшавське літо», організовану містом Варшава та Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ. 
«Спільне варшавське літо» – це діяльність, яка доповнює пропозицію Варшавської акції 
«Літо у місті» 2022. Проект фінансується ЮНІСЕФ і призначений для дітей-біженців, які 
приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і зараз проживають у Варшаві. 
 
Як зареєструвати дитину? 
 

Набір розпочнеться 31 травня 2022 року о 8:00 і триватиме до 8 червня 2022 року, 
відбуватиметься у вибраних школах у визначений час (список шкіл та години їх роботи 
будуть доступні на сайті Управління освіти). 
 
Що потрібно зробити? 

 

• Будь ласка, відвідайте веб-сайт https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/ , де на 

вкладці «Діти з України» подано інформацію про Акцію та необхідні документи, 

перекладені українською мовою. 

• У вкладці «Довідник щодо пропозиції відпочинку» подано прелік шкіл, в яких 

організована Акція для дітей з України. 

• До вибраної батьками школи необхідно подати заповнену Картку учасника, 

зразок якої ТУТ. На один тиждень необхідно подати одну Картку учасника. 

• Якщо ви не маєте можливості роздрукувати Картку учасника, ви можете 

отримати її у школі, яка організовує Акцію. 

• Паперову версію Картки учасника необхідно заповнити польською мовою, 

зразок картки, перекладений українською, можна знайти ТУТ, перекладена 

Картка також буде доступна в школі. 

• Якщо ваша дитина приїхала до Польщі після 24 лютого 2022 року, участь вашої 

дитини в Акції буде безкоштовною (фінансується ЮНІСЕФ). Ви повинні 

заповнити Підтвердження, на підставі якого ваша дитина буде звільнена від 

оплати (Підтвердження включено в текст Картки, воно також перекладено 

українською мовою). 

• Порядок подачі заяв визначає, чи буде дитина зарахована до участі в Акції. 

• Після 20 червня 2022 року розпочинається другий етап реєстрації на вільні 

місця. 

 
Додаткову інформацію можуть надати Координатори Акції «Літо в місті 2022» в 
окремих районах міста. 
 
Бажаємо всім українським дітям гарного відпочинку у Варшаві! 
 

https://warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl/

