
Гостинь, 11 березня 2022 року.

 Оголошення

Шановні батьки!

 Староство Гостинського повяту (Starostwo Powiatowe w Gostyniu) інформує, що, у зв'язку з

перебуванням на території нашого повяту великої кількості української молоді, відкривається

підготовче  відділення  на  базі  Відділу  Об'єднання  загальноосвітніх  шкіл  в  місті  Гостинь

(Zespól Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu).

 Запрошуємо на навчання підлітків у віці 15 - 18 років.

 Заняття будуть відбуватися із перекладачем польської мови на українську мову.

 Заявки (анкети) просимо залишати в секретаріаті навчального закладу.

 Відділ Об'єднання загальноосвітніх шкіл в місті Гостинь знаходиться за адресою 

вул. Вроцлавська 10 (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, ul. Wrocławska 10).

 Телефон: +48 65 572 02 92, електронна пошта: logostyn@poczta.onet.pl

 Сторінка в інтернеті: www.logostyn.pl

 Початок прийому анкет - 16 березня 2022 року.

Підтримка дітей та молоді з особливими потребами

 Староство Гостинського повяту (Starostwo Powiatowe w Gostyniu) інформує, що Відділ

Об'єднання спеціалізованих шкіл в місті Бжезе ( Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu) запрошує

до свого навчального закладу дітей з України,  яким потрібне спеціалізоване навчання та

підтримка. Просимо батьків про контакт зі школою.

 Відділ Об'єднання спеціалізованих шкіл в місті Бжезе знаходиться за адресою Бжезе 40.

(Zespół Szkół Specjalnych, Brzezie 40)

 Стаціонарний телефон:  +48 65 572 11 66, мобільний: +48 695 925 000, +48 695 879 000

 Електронна пошта: zss-brzezie@xl.wp.pl

 Сторінка в інтернеті:: www.zssbrzezie.superszkolna.pl

 У  випадку  відсутності  медичних  документів,  які  підтверджують  діагноз  дитини,  просимо

звернутися у Центр психологічно-педагогічних консультацій у місті Гостинь, 

вул. Вроцлавська 8 (Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu, ul. Wrocławska 8).

Телефон:  +48 65 572 31 77 

 Електронна пошта: poradnia@poradniapp.gostyn.pl

strona internetowa: www.poradniapp.gostyn.pl

Відповiдальна особа:
Марек Смектала – керівник Відділу освіти і соціальних справ. Місто Гостинь, поштовий індекс 63-800 , 
вул.Вроцлавська 256, кабінет 29, телефон +48 65 575 25 44,
електронна пошта: oswiata1@powiat.gostyn.pl 
(Marek Smektała – Naczelnik Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń, 
pok. nr 29
tel. 65 575 25 44; e-mail: oswiata1@powiat.gostyn.pl).
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