
Twoje dziecko przyjeżdża  
z innego kraju i rozpoczyna  
naukę we wrocławskiej  
szkole? Martwisz się, że 
język będzie dla niego 
barierą w nauce? 

Zapisz dziecko do klasy  
przygotowawczej!

KLASY
PRZYGOTOWAWCZE
DLA DZIECI 
OBCOJĘZYCZNYCH



Czym jest klasa przygotowawcza? 

Do klasy przygotowawczej chodzą 
dzieci, które rozpoczynają naukę 
w polskiej szkole. Oferta kierowana 
jest do dzieci obcojęzycznych – w tym 
obcokrajowców oraz dzieci powraca-
jących do Polski z emigracji. W klasie 
przygotowawczej dzieci mają większą 
liczbę zajęć z języka polskiego. Uczą 
się codziennej komunikacji, ale też 
słów i wyrażeń z matematyki, przyrody, 
historii i innych przedmiotów szkol-
nych. Poznają polską kulturę, biorą 
udział w lekcjach tematycznych i za-
jęciach integracyjnych, lepiej poznają 
miasto. Jednocześnie dziecko nie tra-
ci roku, ponieważ realizuje podstawę  
programową dla swojego poziomu.

Dlaczego warto zapisać dziecko 
do klasy przygotowawczej? 

Nieznajomość języka to przeszkoda, 
która utrudnia dziecku dostęp do wie-
dzy, wyrażanie siebie i komunikowanie 
się z innymi dziećmi. Dziecko może 
wtedy odczuwać stres i frustrację. 

Dla kogo stworzyliśmy klasy  
przygotowawcze? 

Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 
do 19 lat, które rozpoczynają naukę 
w szkole i nie znają  języka polskiego.  

Ile trwa nauka w klasie  
przygotowawczej? 

Od 4 tygodni do 12 miesięcy. 

Do kiedy można zapisać dziecko 
do klasy przygotowawczej?

Zapisy odbywają się w ciągu całego 
roku. 

Ile to kosztuje? 

Nauka w klasie przygotowawczej jest 
bezpłatna. 

Co zyska Twoje dziecko w klasie 
przygotowawczej?  

 Lekcje odbywają się w przyjaznej  
atmosferze.

 Uczniowie mają dużo godzin nauki 
języka polskiego jako obcego oraz 
zajęcia tematyczne. 

 Dzieci poznają słownictwo po-
trzebne do nauki innych szkolnych 
przedmiotów. 

 Rodzice otrzymują wsparcie 
np. konsultacje z nauczycielami, szkole-
nie z zasad edukacji w polskiej szkole. 

Gdzie znajdziesz więcej informacji? 

W poszczególnych szkołach wskaza-
nych na mapie.



Szkoła Podstawowa nr 83  
im. Jana Kasprowicza
al. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 32
(71) 7986869
sekretariat.sp083@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 74 
im. Prymasa Tysiąclecia
ul. Kleczkowska 2
(71) 7986863
sekretariat.sp074@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 90   
im. Prof. Stanisława Tołpy
ul. Orzechowa 62
(71) 7986873
sekretariat.sp090@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
ul. Powstańców Śląskich 210-218
(71) 7986903
sekretariat.sp004@wroclawskaedukacja.pl

Szkoła Podstawowa nr 109 
im. Edwarda Dembowskiego
ul. Inżynierska 54
(71) 7986839
sekretariat.sp109@wroclawskaedukacja.pl

Liceum Ogólnokształcące nr XV
im. mjr Piotra Wysockiego
ul. Wojrowicka 58
(71) 7986739
sekretariat@loxv.wroclaw.pl

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 1
ul. Zemska 16c
(71) 7986915
sekretariat@sp113.wroc.pl

Pamiętaj, że miejskie autobusy i tramwaje (MPK) we Wrocławiu są bezpłatne dla uczniów 
wrocławskich szkół (legitymacja szkolna).

Szkoły, w których działają 
klasy przygotowawcze



WITAJCIE 
WE WROCŁAWIU!

Działanie koordynowane przez Departament Edukacji 
Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach Wrocławskiej 
Strategii Dialogu Międzykulturowego.

Szkoły partnerskie:

www.wielokultury.wroclaw.pl


