
Інформація 

 про співпрацю  

Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 з Республікою 

Польща 

 

1. STOWARZYSZENIE Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej 57-400 Нова 

Руда. Співпраця (польсько-чесько-українська) охоплює різні культурні і 

освітні сфери. 2005 – 2017 рр. (відп.Клечанська Р.). 

2. ОРПЕГ: направлення вчителів початкових класів з Польщі на роботу до 

ЗШ №3 (на основі Угоди між Міністерством освіти Польщі та МОН 

України). (відп. директор ЗШ № 3 С.В.Долгова) з  2001року. 

3. Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові. Співпраця 

охоплює навчальний процес (підручники, посібники, словники) та 

облаштування класів (заміна пластикових вікон у актовій залі, 2 

телевізори та 5 ноутбуків). 

4. Генеральне консульство республіки Польщі у Львові. Участь учнів школи 

в окружному (Львівського консульського округу) та Всеукраїнському 

етапах олімпіади з польської мови та літератури, що організовує польська 

сторона (Головний комітет олімпіади у Варшаві) 2005 – 2017 рр. (відп. 

Клечанська Р. Бачкур І.). 

5. Інститут Національної пам’яті у Варшаві. Організація зустрічей та 

конференцій, навчальних семінарів для вчителів та учнів школи і міста.   

2005 – 2017 рр. 

 (відп. Клечанська Р., Ткачук Р.). 

6. Постійна співпраця у рамках учнівських та вчительських обмінів зі 

школами та організаціями Польщі. Список партнерських міст, які 

відвідали наші вчителі та учні: Рибнік, Жешув, Бродніце, Краків, 

Варшава, Пултуск, Сопот, Нова Руда, Нова Суль, Мендзеллєссє, 

Закопане, Мендзиводжє, Сосновець ( спільні інтеграційні уроки та 

виховні заходи для старшокласників нашої школи та польських шкіл, 

тренінги для вчителів з метою знайомства з новітніми європейськими  

педагогічними технологіями, спільна участь у Міжнародних конкурсах 

«Польська модель ООН» (для знавців англійської мови) і «Україна – 

Польща в спільній Європі» (для знавців польської та української мов) 

тощо . 

 2005 – 2017 рр. (відп. заступник директора Нечипоренко К.А.). 

7. Журнали  “Галицький кур’єр”,  “Поляк мали”. Співпраця у сфері 

популяризації польської мови та культури шляхом висвітлення у 

польській пресі різних заходів, що відбуваються у школі. 2005–2017 рр. 

8. Федерація польських організацій в Україні. Участь учнів школи у 

Всеукраїнському етапі конкурсу декламації віршів польською мовою 



«Креси» імені Адама Міцкевича. 2005 – 2017 рр. (відп.Клечанська Р. 

Бачкур І., Галущак Ю.) 

9. Міжнародний конкурс читання іноземної поезії в Варшаві. 2017р.- І і ІІ 

місце та Диплом. (відп. Клечанська Р.) 

10. Центр польської культури та європейського діалогу. Участь учнів школи 

в конференціях, літературних вечорах, зустрічах з відомими польськими 

діячами, виставках, презентаціях тощо. 2013 - 2017 р.р. (відп.Клечанська 

Р. Риняк Е., Роговська А., Цехомська М., Гула М., Бачкур І., Галущак Ю.) 

11. Фундація «Вольность і Демократія». Облаштування класів навчальним 

обладнанням (2 інтерактивні таблиці, заміна аудіовізуального обладнання 

актової зали тощо) (відп. Риняк Е., Роговська А., Цехомська М.) 2014–

2017 рр. 

12. Університет ім. Марії Кюрі-Складовської. Стажування вчителів-

полоністів на літніх методичних курсах у Любліні. 2014 – 2016р.р.  (відп. 

Клечанська Р. Бачкур І., Галущак Ю.) 

13. КАРІТАС. Співпраця у рамках учнівських обмінів, в т.ч.- літній 

відпочинок (відп. Риняк Е) від 2014 року. 

14. Міністерство національної освіти Польщі. Забезпечення учнів школи 

навчальними та освітніми наборами (пам’ятки, національні символи 

Польщі тощо) (відп. Клечанська Р., Риняк Е., Роговська А., Цехомська М., 

Гула М.) 2017 р. 

15. Міжнародний конкурс лідерів серед учнів старшокласників  України, 

Польщі, Білорусі, Латвії, Литви у Варшаві. З України були 3 команди 

(Львів, Івано-Франківськ, Ужгород). 2015р. Учні нашої школи посіли  ІІІ 

місце  

(відп. Клечанська Р.) 

16. Участь  у Міжнародному проекті «Слідами легенд варшавських і 

прикарпатських» (дирекція школи № 83  ім.М.Домбровської м.Варшава 

та наша школа). 2010-2015р. р. (відп. Клечанська Р., заст. директора 

Демидова Н.І.) 

17. Участь в артистичних пленерах (фото, образотворче мистецтво) Івано-

Франківська, Кам’янця-Подільського, Варшави. 2008-2016р. р. 

 (відп. Клечанська Р., Дзендзіловський Вітольд – радник дільниці Охота в 

м.Варшава). 

18. Проведення методичної конференції для вчителів польської мови та 

літератури міста Івано-Франківська із запрошенням доктора Єжи 

Ковалевськего з Краківського Ягелонського університету. 2012р. (відп. 

Клечанська Р., заст.директора Нечипоренко К.А.) 

19. Участь у Міжнародній конференції на базі Львівського Національного 

університету ім.І.Франка з виступом на тему : «Інноваційні методи і 

технології у навчанні польської мови і літератури як іноземної» 

2016р.(відп. Клечанська Р.)  



20. Зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою (з 

дружиною) з талановитими дітьми Польщі і України. Особисте 

запрошення отримав учень  

10 класу нашої школи Редька Дмитро та презентував там пісню. (6-8 

березня 2017р., Варшава). (відп. Клечанська Р.) 

21. Участь в Міжнародній конференції, організованої через обласну 

бібліотеку в м.Вроцлав (Польща) на тему архівізації і реставрації фондів 

шкільних бібліотек та популяризації поетів та письменників Західного 

регіону Юрія Андруховича, Тараса Прохаська та Кароля Малішевського і 

Ольги Токарчук. 2012-2015рр. Презентація з даної теми вчителя ЗШ № 3 

Клечанської  Ренати. 

22. Участь старшокласників у Міжнародному таборі пластунів і харцерів в 

м.Мендзеводдє (Польща), 2008р. (відп. Клечанська Р.) 

23. Участь адміністрації ЗШ № 3 у Міжнародній (Україна, Польща, Чехія, 

Словаччина, Німеччина) конференції з питань транскордонної співпраці, 

що проходила  у м.Мендзелессє (Польща) та у м.Кралікі (Чехія) - 2008р.  

24. Нагороди: 

- п.Рената Клечанська (працює у ЗШ № 3 дванадцятий навчальний рік)  - 

нагороджена медаллю Маршалека Воєводства «За заслуги перед Дольно-

Шльонським Воєводством» за популяризацію польсько-української 

освіти і культури, 2015р.; 

- п.Рената Клечанська нагороджена медаллю голови ради ІПН Януша 

Куртики «За співпрацю  між  Івано-Франківською загальноосвітньою 

школою І-ІІІ ступенів № 3 та Інститутом Пам’яті Народової в м.Варшаві», 

лютий 2010р.; 

- директор школи С.В.Долгова нагороджена медаллю Міністерства освіти 

Польща, 2014р. 

25. Посольство Польщі в Україні. Створення першого в Львівському 

консульському окрузі кабінету польської мови та літератури для 5-11-х 

класів на базі нашої школи (відп. Клечанська Р., дирекція школи, 

Піклувальна Рада) – планується відкриття з 01.09.2017 р. 

26. Літній відпочинок 40 учнів школи та 4 вчителів 26.06-09.07.2017 року у 

м.Закопане (у рамках співпраці із Карітасом м.Сосновєц). 

27. Участь у практичних семінарах та майстер-класах педагогів школи 

Бачкура І.О., Донецької І.М. (учителі польської мови), Сем’янчук В.І. 

(учитель біології) з 22 по 29 жовтня 2017 року в м.Жегестов та Верхомлі в 

рамках партнерської угоди про співпрацю (виграли гранд у вересні 2017 

року). 

28. Участь у Міжнародній конференції вчителя Клечанської Р., організованої 

та проведеної  на базі Опольського університету 18-20 жовтня 2017 року. 

Клечанська Р. виступила з доповіддю про шляхи подолання бар’єрів при 

вивченні іноземних мов. 



29. Участь у Міжнародній конференції вчителя Клечанської Р. на 

запрошення Центру розвитку навчання при МОН Литви, яка відбудеться 

23-24 листопада 2017 року в м.Вільнюс (Литва). Вчитель виступить з 

доповіддю про стратегію навчання  дітей іноземним мовам в країнах ЄС. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ЗШ № 3                                        С.В.Долгова 

 

 

 
 


