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Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji nowych uczniów
do Szkoły Polskiej im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
na rok szkolny 2020/21

1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
2. Do Szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich stale zamieszkujących
za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła dysponuje
wolnymi miejscami. Dzieci, które mają obce obywatelstwo, ale polskie pochodzenie,
mogą pobierać naukę w szkole bezpłatnie. Możliwe jest też nauczanie dzieci mających
obce obywatelstwo i pochodzenie, ale w takim przypadku nauka jest płatna.
3. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, które od
września podejmą naukę w szkole austriackiej lub innej obcej.
4. W tym roku, ze względu na pandemię, nie będą przeprowadzane rozmowy z dzieckiem
sześcioletnim stwierdzające dojrzałość szkolną.
5. Do klas II - VIII oraz I-IV liceum ogólnokształcącego przyjmuje się uczniów na podstawie
świadectwa ukończenia poprzedniej klasy lub rozmowy diagnozującej, która odbędzie się
na początku roku szkolnego.

6. Do klasy I LO uczniów przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia klasy VIII
szkoły podstawowej lub rozmowy diagnozującej.
7. Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka do Szkoły są rodzice lub prawni
opiekunowie.
8. Dokumentacja stanowiąca warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły:
a. wypełniony w całości i czytelnie kwestionariusz osobowy, pobrany ze strony
internetowej,
b. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w danym systemie kraju pobytu lub szkoły
europejskiej działającej na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich lub
szkoły międzynarodowej (dostarczone najpóźniej do 30.09),
c. dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający
tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców, zameldowanie w Austrii - do
wglądu - sprawdzony na początku roku szkolnego,
d. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty w Polsce
(począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takie posiada,
e. zaświadczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych (jeśli dotyczy).
9. Rekrutacja odbywa się od 4 maja do 10 czerwca 2020 r.
Uwaga! Rekrutacja ze względu na pandemię odbywa się tylko w formie elektronicznej
– obowiązujący mail rekrutacjawieden@gmail com
Prosimy o przesyłanie wyłącznie skanów kwestionariusza i załączników. Nie przesyłamy
skanów innych dokumentów. Należy je przedstawić na początku roku szkolnego.
W tytule wiadomości prosimy wpisać „rekrutacja do klasy…”
W przypadku zapisu do klasy I Szkoły Podstawowej prosimy zaznaczyć, który dzień
tygodnia jest dla Państwa korzystniejszy, do wyboru:
a. wtorek – godz. 16.00-19.15
b. sobota - godz. 8.30 – 12.30 (razem z lekcją religii)
10. Jeżeli Szkoła dysponuje po tym czasie wolnymi miejscami, prowadzona jest rekrutacja
uzupełniająca, o której informacja podawana jest na stronie internetowej Szkoły
po 25 sierpnia.
11. Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z przyjęciem ucznia do Szkoły. Kierownik
Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły, jeżeli:

a. uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę i realizację
programu zgodnego z ramami programowymi,
b. w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych i finansowych,
c. dokumentacja została złożona poza wyznaczonym terminem i/lub jest niekompletna.
12. O przyjęciu ucznia do Szkoły decydują: wiek dziecka, kolejność zgłoszeń, warunki
lokalowe i kadrowe Szkoły oraz złożenie pełnej dokumentacji w podanych terminach.
13. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do Szkoły następuje po zatwierdzeniu arkusza
organizacji roku szkolnego przez ORPEG.
14. Podczas rekrutacji Szkoła nie będzie rozpatrywała zgłoszeń niekompletnych.
15. Punkty 8-14 nie dotyczą uczniów, którzy zmieniają kraj pobytu w trakcie roku szkolnego.
16. Warunkiem przyjęcia uczniów wymienionych w punkcie 14 jest przedstawienie
zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły w Polsce lub szkoły polskiej za granicą
(z określeniem dat rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz klasy) i wykazu ocen cząstkowych
bądź semestralnych. Zaświadczenie musi być opatrzone pieczęcią szkoły i podpisem
dyrektora lub osoby upoważnionej. Uczniowie będą przyjmowani tylko w przypadku
wolnych miejsc. Przerwa pomiędzy przerwaniem nauki w Polsce (lub szkole polskiej za
granicą) i podjęciem jej w SP w Wiedniu nie może przekraczać połowy wymiaru zajęć
lekcyjnych przewidzianych dla danej klasy. W przeciwnym razie uczeń nie będzie
klasyfikowany. Uczeń może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, zgodnie z zasadami
określonymi w Statucie Szkoły.
17. Uczniowie wszystkich oddziałów, którzy mimo wcześniejszego zgłoszenia do Szkoły nie
pojawią się na zajęciach do 19 września (dwa kolejne zajęcia szkolne), zostaną skreśleni
z listy uczniów.
18. Rok szkolny rozpoczyna się zajęciami lekcyjnymi, według planu podanego na stronie
internetowej Szkoły.
19. Lista podręczników jest ogłaszana na stronie internetowej Szkoły.

Zaświadczenia o realizacji obowiązku szkolnego

1. Do klasy I: zaświadczenie o przyjęciu dziecka do klasy I SP szkoły austriackiej lub innej
obcej.

2. Do pozostałych klas: zaświadczenie potwierdzające naukę ucznia w danej klasie
w szkole austriackiej lub innej obcej w bieżącym roku szkolnym.
3. Zaświadczenie składa się jeden raz, poza sytuacją, kiedy dziecko zmienia szkołę austriacką.

Rekrutacja krok po kroku:

1. Zgromadzenie dokumentów wymienionych w punkcie 7.
2. Pobranie i wypełnienie kwestionariusza ze strony internetowej Szkoły.
3. Zapisy do Szkoły odbywają się od 04.05 do 10.06.2020 r.
4. Zapisu do Szkoły dokonuje się elektronicznie ma adres rekrutacjawieden@gmail.com
5. W treści wiadomości należy koniecznie podać imię i nazwisko rodzica składającego
podanie oraz opisać dodatkowe prośby, zalecenia, wskazówki, dysfunkcje dziecka
mogące mieć wpływ na rekrutację. (np.: Szkoła nie ma możliwości zatrudnienia
asystentów nauczyciela dla dzieci ze specjalnymi potrzebami). Należy podać też
preferowany dzień zajęć.
6. Prosimy o kontakt z kierownikiem Szkoły w przypadku wszelkich pytań, które można zadać
mailowo wieden@orpeg.pl
7. Najpóźniej do 30 czerwca zostanie przesłana odpowiedź z decyzją w sprawie złożonego
podania o przyjęcie dziecka do Szkoły.
8. Spotkanie z wychowawcą klasy w szkole podstawowej odbywa się w pierwszym dniu
zajęć. W liceum ogólnokształcącym terminy spotkania z rodzicami są podawane przez
wychowawcę.
9. Planowane terminy rozpoczęcia roku szkolnego zostaną podane na stronie internetowej
Szkoły.

