Підготовчі класи
Дирекція школи повідомляє, що з нового навчального року 2021/2022 будуть
створені підготовчі групи для іноземців, які приїхали до Польщі з-за кордону, а також
для поляків, які повернулися в країну та мають недостатній рівень володіння
польською мовою для ефективного спілкування і засвоєння основної шкільної
програми.
Учень /ця, який/а приїхав/ла з-за кордону, буде спрямований/а Дирекцією школи
в відповідну групу з урахуванням віку учня/ці. Навчання на підготовчому відділенні
триватиме один навчальний рік в групах до 15 осіб. Учні матимуть додаткові години
польської мови в рамках освітньої програми. Діти будуть вивчати особливості
повсякденного спілкування, а також термінологію та вирази в математиці,
природознавстві, історії та інших шкільних предметах. Учні отримають знання про
польську культуру, візьмуть участь в тематичних заняттях та інтеграційних заходах.
Підготовчі групи розраховані на вікові категорії:
I група - учні 1-3 класів (7-9 років)
II група - учні 4-6 класів (10-12 років)
III група - учні вікової групи 7-8 класів (13-14 років).
Щоб записати вашу дитину в підготовчу групу, будь ласка, зв'яжіться з
секретаріатом школи по телефону, електронній пошті або особисто. Школа видає
довідку про зарахування іноземця в школу Польщі (zaświadczenie o przyjęciu
obcokrajowca do szkoły).
Контакти:
telefon: 12 655-02-66
e-mail: sekretariatsp55@interia.pl
adres: ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków

Подготовительные классы
Дирекция школы сообщает, что с нового учебного года 2021/2022 будут созданы
подготовительные группы для иностранцев, приехавших в Польшу из-за границы, а
также для поляков, возвратившихся в страну, которые имеют недостаточный уровень
владения польским языком для эффективного общения и усвоения основной школьной
программы.
Ученик/ца, приехавший/ая из-за границы, будет направлен/а Дирекцией школы в
соответствующую

группу

с

учетом

возраста

ученика/цы.

Обучение

на

подготовительном отделении будет длиться один учебный год в группах до 15 человек.
Учащиеся

будут

иметь

дополнительные

часы

польского

языка

в

рамках

образовательной программы. Ученики будут изучать особенности повседневного
общение, а также термины и выражения в математике, естествознании, истории и
других школьных предметах. Дети получат знания о польской культуре, примут
участие в тематических уроках и интеграционных мероприятиях.
Подготовительные группы рассчитаны на возрастные категории:
I группа - учащиеся 1-3 классов (7-9 лет)
II группа - учащиеся 4-6 классов (10-12 лет)
III группа - учащиеся возрастной группы 7-8 классов (13-14 лет).
Чтобы записать вашего ребенка в подготовительную группу, пожалуйста,
свяжитесь с секретариатом школы по телефону, электронной почте или лично.
Школа выдает справку о зачислении иностранца в школу Польши (zaświadczenie
o przyjęciu obcokrajowca do szkoły).
Контакты:
telefon: 12 655-02-66
e-mail: sekretariatsp55@interia.pl
adres: ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków

Preparatory classes

The School Principal informs that from the new school year 2021/2022, preparatory
classes will be created in Primary School Number 55 for foreign-language students coming to
Poland from abroad and for Poles returning to the country, whose command of the Polish
language is insufficient for effective communication enabling the implementation of the core
curriculum. The School Principal qualifies a student coming from abroad to the appropriate
class, taking into account the age of the student.
Learning in the preparatory class will last one school year in maximum 15-person
classes, in which students will spend additional hours learning Polish as part of their
educational activities. Students will learn everyday communication, but also vocabulary and
phrases used in mathematics, science, history and other school subjects. They will learn about
Polish culture, take part in thematic lessons and integration activities.

Preparatory classes are scheduled for the age ranges:
Division I - students belonging to grades 1-3, (7-9 years old)
Division II - students belonging to grades 4-6 (age 10-12)
Division III - students belonging to grades 7-8 (age 13-14).
To enroll your child in a preparatory class, please contact the School Secretary’s
Office by phone, e-mail or in person. The school issues a certificate of admitting a
foreigner to school in Poland.

Contact details:
phone: 12 655-02-66
e-mail: sekretariatsp55@interia.pl
address: ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków

