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Wniosek przedstawiciela ustawowego ucznia  
o umieszczenie dziecka w grupie przeznaczonej do odbycia zajęć z zakresu 

przygotowania językowego 

Proszę o umieszczenie w grupie przeznaczonej do odbycia zajęć z zakresu przygotowania językowego 
ucznia: 

Imię i nazwisko ucznia:  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data urodzenia: …………………………………………………. 

Adres stałego pobytu ucznia (w przypadku cudzoziemca adres miejsca zamieszkania, ewentualnie 
inny adres do doręczeń): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego w Republice Czeskiej: …………………………………………… 

Uczeń jest uprawniony / nie jest uprawniony do korzystania z zajęć z zakresu przygotowania 
językowego (niepotrzebne skreślić) * 

Szkoła, do której uczeń uczęszcza: ……………………………………………………………………………………………………… 

Proszę o umieszczenie ucznia w grupie przeznaczonej do odbycia zajęć w formie stacjonarnej / 
zdalnej (niepotrzebne skreślić) 

Język ojczysty ucznia**: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przygotowanie językowe odbywać się będzie w wyznaczonej szkole 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inne informacje przeznaczone dla szkoły (w szczególności dotyczące ograniczeń związanych ze 
zdrowiem ucznia i innych ograniczeń): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: …………………………………………………………………………………… 

E-mail***: ……………………………………………………………………  

Telefon***: ……………………………………………………………….. 

Miejsce stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca adres miejsca zamieszkania) (lub inny adres do 
doręczeń) – tylko w przypadku, jeśli różni się ono od miejsca zamieszkania ucznia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Data …………………………………………………………………… 

Podpis przedstawiciela ustawowego……………………………………………………………… 

 

*)  Uprawnionym do skorzystania z zajęć z zakresu przygotowania językowego jest cudzoziemiec, który spełnia 

obowiązek szkolny na terytorium Republiki Czeskiej przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku (w roku szkolnym 2021/22 nie dłuższy niż 24 miesiące). Na podstawie oceny potrzeby korzystania 
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ze wsparcia językowego przez konkretnego ucznia dyrektor szkoły może umieścić w grupie również innych 
uczniów niż ci, którzy są do tego uprawnieni, a grupy mogą liczyć więcej niż 10 uczniów, o ile nie będzie to 
miało ujemnego wpływu na jakość przygotowania językowego uczniów, którzy są do odbycia takich zajęć 
uprawnieni (w szczególności dotyczy to cudzoziemców z dłuższym pobytem i uczniów z obywatelstwem 
czeskim). 

**)  Informacja nieobowiązkowa; wskazane jest podanie tej informacji we wniosku, mając na uwadze możliwość 
utworzenia  najbardziej odpowiednich grup; 

***)  Informacja nieobowiązkowa; wskazane jest podanie tej informacji we wniosku, mając na uwadze poprawę 
szybkości i komfortu załatwienia sprawy 

 


