
Powiatowy Zespół Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu 

Психолого-Педагогічний Центр Вроцлавського Повіту 

надає психологічну допомогу: 

   

 

 В головній садибі Центру: 

• психодіагностика: 

   - рівня психофізичного розвитку 

дитини, 

    - готовності до школи, 

    - адаптаційних труднощів дитини, 

  - труднощів з навчанням (польської 

мови, математики...), у тому числі - 

специфічних труднощів у навчанні 

(дискалькулія, дислексія, дисграфія, 

дисортографія), 

  - емоційних труднощів (вибухи гніву, 

затяжний смуток, апатія, синдром 

порушення активності та уваги...), 

    - труднощів з вихованням;   

 - труднощів дитини у відносинах з 

іншими людьми; 

•  родинна психотерапія. 

 В місцевих садибах Центру: 

• консультації психолога, 

педагога, терапевта сенсорної 

інтеграції, логопеда, 

•  зустрічі для батьків “Як 

говорити, щоб діти нас слухали, як 

слухати, щоб діти з нами говорили?”, 

•  психотерапія, 

•  профорієнтація, 

•  ЕЕГ з біологічним зворотнім 

зв'язком, 

•  допомога педагога, 

•  заняття з логопедом, 

•  сенсорна інтеграція. 

 

 

 

 

 

Головна садиба Центру: 

вул. Костюшкі, 131, 50-040 Вроцлав 

тел.: 71 722-20-02 

e-mail: kancelaria@pzp.edu.pl   

http://ua.pzp.edu.pl/ 

https://www.facebook.com/pzppp.wrocla

w 

   Місцеві садиби Центру: 

- Камінець Вроцлавський, вул. 

Колєйова, 4, тел. 71 381-95-28 

- Конти Вроцлавські, вул. Пєрвшего 

Мая, 43, тел. 71 316-63-88 

- Кєлчув, вул. Вільчицька, 14, тел.: 71 

398-96-51 

- Кобєжице, вул. Вінцентего Вітоса, 

18, тел.: 71 369-80-20 

- Сєхніце, вул. Спортова, 5, тел.: 71 

307-09-11 

- Собутка, вул. св. Якова, 3, тел.: 71 

316-27-75 

- Жеплін, вул. Ліпова, 46, тел. 71 316-

50-42 

 http://pzp.edu.pl/terapia-gabinety/ 
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Права і обов'язки українських громадян у польській освіті 

 

Обов'язки: 

1) діти 6-ти років мають ходити в дитсадок (art. 31 ust. 4 Ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe), 

2) діти 7-18-ти років мають ходити до школи (art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe) 

3) українці здійснюють ці обов'язки так само, як громадяни Польщі 

(аrt. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). 

 

Права: 

Пристосування освітніх вимог до їх можливостей: 

1) (за рішенням вчителя) зменшення кількості і зниження рівня 

складності завдань на уроці і д/з; допомога в розумінні інструкцій завдань, 

допомога в адаптації в новому середовищі, пояснення матеріалу простими 

словами, часті повторювання найважливішої інформації, підтримка зі сторони 

класного керівника, психолога, педагога школи; 
 

2) (за рішенням директора школи на підставі Закону “Про систему освіти” - 

art. 165 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe): 
2.1) додаткові (індивідуально чи в групах) уроки польського, 
2.2) додаткові (індивідуально чи в групах) уроки з предметів, з якими 

мають труднощі - до 12 місяців, 
2.3) допомога особи, яка володіє українською мовою (“pomoc 

nauczyciela”) - до 12 місяців; 
 

3) (за рішенням педради школи): спеціальні умови здачі гімназіального 

екзамену/ екзамену після VIII класу: 
3.1) інші екзаменаційні листки, 

3.2) довший час написання, 

3.3) здавання екзамену в окремому приміщенні, 

3.4) використання польсько-українського словника, 

3.5) інші правила оцінювання 

(на підставі Рішення Центральної Екзаменаційної Комісії - Komunikat 

dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie 

szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 

ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019). 
 

4) (за рішенням батьків у випадку потреби) звернутися до Психолого-

Педагогічного Центру Вроцлавського Повіту. 

 

Задавати питання (і українською мовою) можна за електронною адресою: 

viktoriia.rachynska@pzp.edu.pl та за тел. 71 722-20-02. 

 

Хай Вам щастить! :-) 
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