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Witamy w szkole (Polnisch) 

Dla nowoprzybylych dzieci w wieku szkolnym (SchulG NRW § 35) 

w pierwszym wsparciu przy nauce jezyka niemieckiego 

 

Szanowni Rodzice i opiekunowie, 

Panstwa dziecko uczeszcza do szkoly w Niemczech i maja Panstwo zapewne 

wiele pytan. Dlatego stworzylismy ta broszurke. 

Jesli Panstwa dziecko po raz pierwszy do niemieckiej szkoly uczeszcza, wtedy 

jest mowa o wsparciu przy nauce jezyka niemieckiego. 

Wsparcie to jest ustawowo zarzadzone i obowiazkowe dla Panstwa dzieci (BASS 

13, 63). 

Tu znajda Panstwo informacje odnosnie pierwszej nauki niemieckiego w 

szkolach ponadpodstawowych, stopnia sredniego, tzn. od klasy 5-10 

(Hauptschule,Realschule,Sekundarschule,Gesamtschule,Gymnasium) oraz 

Szkol srednich drugiego stopnia 11-13 klasa (Berufkolleg-BK). 

W ponizszej tabelce znajda Panstwo odpowiedzi na wiele pytan odnosnie 

wsparcia nauki jezyka niemieckiego. 

 

Dokladniejszych informacji i porad udziela szkoly Panstwa dzieci 
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Wsparcie w nauce jezyka latwo wytlumaczone 

Szkoly ponadpodstawowe  (miedzynarodowe klasy jezykowe Berufskolleg) 

 

1. Ktore dzieci otrzymaja 

wsparcie w nauce 

jezyka nimieckiego? 

• Mlodziez od 15 ½ roku zycia, ktora uczeszcza 
po raz pierwszy do niemieckiej szkoly 

• Mlodziez od 15 ½ roku zycia, ktora 
niewystarczajaco zna jezyk niemiecki 

• Mlodziez od 15 ½ lat, ktora krotko 
uczeszcala do niemieckiej szkoly 

2. Jaki jest cel nauki 

jezyka niemieckiego?  

Opanowanie jezyka niemieckiego 

• zeby dziecko moglo lepiej uczestniczyc w 
regularnej nauce 

• aby moglo ukonczyc niemiecka szkole 

• aby moglo sie dalej w szkole zawodowej 
uczyc (az do uzyskania wyksztalcenia) 

• lub ukonczyc inne szkoly by moc 
studiowac (swiadectwa trzeba uznac) 

3. Jak dlugo otrzymaja 

dzieci nauke jezyka 

niemieckiego? 

• Lekcje w miedzynarodowej klasie jezykowej 
w ramach przygotowania do uzyskania 
wyksztalcenia(1-2 lata) 

• Jednorazowe powtarzanie jest mozlwe 

4. Jak wygladanauka w 

szkolach 

ponadpodstawowych? 

Mlodziez 

• Uczy sie niemieckiego i uczeszczaja na inne 
lekcje 

• Bierze udzial w praktyce zawodu 

• Otrzyma opis wynikow nauczania 

• Ma zajecia wedlug planu nauczania 
miedzynarodowej klasy jezykowej 

• Nastepnie przejscie na indywidualna droge 
edukacji 

 

 

 


