
 Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze 
 

Klasa pierwsza SP 

ZASADY NABORU NA ROK SZKOLNY 2022/23 
 

1. Do klas I SP przyjmowane są dzieci: 

-  przede wszystkim siedmioletnie (urodzone w 2015 r.), 

- oraz dzieci sześcioletnie  (ur. w 2016 r.) - w rekrutacji uzupełniającej, pod warunkiem, że:  

a) po 31 maja będą wolne miejsca, 

b) w roku szkolnym 2022/23 dziecko podejmie naukę (lub już jest uczniem) w szkole czeskiej lub 

międzynarodowej, 

c) Rodzic (prawny opiekun) sześciolatka wystosuje do kierownika SP w Pradze pisemną prośbę  

o przyjęcie dziecka, zawierającą uzasadnienie związane z gotowością szkolną dziecka. 

2. Kolejność przyjmowania do klasy I jest następująca (zgodnie z zaleceniem MEiN): 

- siedmiolatki, 

- dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, 

- dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą, 

- dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do 

nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi, 

- sześciolatki, które ukończyły zerówkę prowadzoną przez Stowarzyszenie Rodziców 

 przy SP w Pradze, 

- dzieci, których rodzeństwo uczęszcza już do SP w Pradze, 

- sześciolatki, które ukończyły zerówkę w Polsce.  

Na przyjęcie ma również wpływ kolejność zgłoszeń. 
 

3. Pierwszy nabór uczniów rozpoczyna się 1.04.2022 r. i kończy się z dniem 31.05.2022 r.   

W przypadku wolnych miejsc prowadzony będzie nabór uzupełniający. 

30 czerwca zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych na rok szkolny 2022/23. 

 Ostateczną listę ogłosimy 31 sierpnia.  

 

4. Przy zapisie należy złożyć:  

- wypełniony, popisany kwestionariusz zgłoszeniowy; w odpowiedniej rubryce prosimy wpisać 

PESEL, lub nr polskiego paszportu, lub nr czeskiego dokumentu z zaznaczeniem „CZ”. 

 

5. Wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście do kancelarii Szkoły, lub przesłać skany 

wypełnionych formularzy na adres szkoły: spkwpradze@gmail.com 

 

6. Przekazanie dokumentów nie jest równorzędne z przyjęciem dziecka od szkoły! 

Dzieci będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc. 
 

7. Do 30 września  2022  r. należy poza tym przynieść: 

- deklarację odbioru  dziecka ze szkoły. 

8. Dokumenty do wypełnienia (karta zapisu, deklaracja odbioru dziecka) są na stronie szkoły,  

można je też otrzymać w szkole, lub mailem. 

9. Jeśli się zgłosi wystarczająca liczba dzieci, planujemy utworzenie dwóch klas pierwszych. 

W takim wypadku klasa 1A będzie miała zajęcia w środy, 2B w czwartki. 

W kwestionariuszu warto zaznaczyć preferowany dzień nauki. 

Kierownik Szkoły Polskiej w Pradze Agata Vlasakova  
e- mail: spkwpradze@gmail.com 

www.szkolapolskawpradze.com 

www.praga.orpeg.pl 
www.facebook.com/SzkolaPolskawPradze  
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