REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018
do klas I szkoły podstawowej w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym
im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
1. Zapisy do szkoły odbywają się od 01.04 do 30.05.2017. Kompletne dokumenty
będą przyjmowane tylko w tych terminach.
2. Nauka w SPK w Wiedniu jest bezpłatna. Wysokość dobrowolnej składki na Radę
Rodziców ustalana jest na początku roku szkolnego na walnym zebraniu
rodziców.
3. Zapraszamy na dzień otwarty, który odbędzie się 01.04.2017 r. w godz. 12.0014.00. Będzie można zasięgnąć informacji i zapisać dziecko.
4. O przyjęciu dziecka decyduje
a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie
b) dostarczenie pełnej dokumentacji
c) spełnienie wszystkich wymagań,
d) liczba wolnych miejsc.
5. Pierwszeństwo mają dzieci siedmioletnie.
6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do
czerwca 2017 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły austriackiej od 1.09.2017 r.
7. Dodatkowo pod uwagę podczas przyjęć do szkoły będą brane
a) obywatelstwo dziecka
b) czasowy pobyt za granicą z rodzicami delegowanymi do pracy
c) ukończenie klasy O w języku polskim
d) posiadanie rodzeństwa w naszej szkole
8. Zapisu można dokonać jedynie w sposób osobisty w środy od godz. 16.00 do
18.00, czwartki od godz. 16.00 do 18.00, piątki od godz. 16.00 do 19.00, soboty
od godz. 9.00 do 11.00
9. Przyjmowane będą tylko kompletne dokumenty, wraz z podpisami obojga
Rodziców.
10. Wymagane dokumenty:
a) do wglądu dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego
opiekuna oraz zameldowanie
b) zaświadczenie ze szkoły austriackiej lub innej obcej, gdzie dziecko realizuje
obowiązek szkolny (można dostarczyć do 30.09.2017)
c) kwestionariusz zapisu do szkoły - wypełniony czytelnie, kompletnie i zgodnie z
danymi z przedstawionych dokumentów.
Uwaga! kwestionariusze znajdują się na stronie szkoły www.wieden.orpeg.pl

11. Dzieci sześcioletnie zobowiązane są odbyć rozmowę, stwierdzającą dojrzałość
szkolną w terminach - 12.06.2017 godz. 17.00-19.00 lub 13.06.2017 godz. 17.0019.00. Prosimy o zgłoszenie wybranego terminu podczas składania
dokumentów.
Bardzo ważne! Liczba miejsc do klas pierwszych jest ograniczona.
Zajęcia odbywać się będą: klasa I a i I b w sobotę od godz. 8.30 do 11.45 lub 12.15 w
przypadku dodatkowej lekcji religii.
Klasa I c - zajęcia odbywać się będą w ciągu tygodnia, termin zostanie podany później.
Decyzja o utworzeniu klasy I c zapadnie po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego
szkoły oraz po stwierdzeniu, ile dzieci zostało zgłoszonych.
Uwaga!
SPK w Wiedniu nie prowadzi oddziałów przedszkolnych. Zajęcia z języka polskiego
dla dzieci młodszych organizuje Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Języka
Polskiego i Kultury Polskiej w Austrii Mea Polonia, współpracujące ze szkołą. Zajęcia
są odpłatne, odbywają się w soboty.
Na prośbę Stowarzyszenie informujemy, że przyjmowane będą dzieci sześcioletnie i
pięcioletnie, pod warunkiem, że ukończą 6 lat do czerwca 2018 r. i podejmą naukę w
klasie I szkoły austriackiej od 1.09.2018 r.
Spotkanie informacyjne dla Rodziców 1.04.2017 r. o godz. 13.00 w tzw. małym
budynku na terenie szkoły.
Wszelkie pytania dotyczące tzw. klasy "0" prosimy kierować na adres
Stowarzyszenia Mea Polonia meapolonia@meapolonia.at. Informacje są też
zamieszczane na facebooku Stowarzyszenia.

