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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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Nauka jezyka latwo wytlumaczona 

 

Szkoly ponadpodstawowe (klasy 5-10) 

  

1. Ktore dzieci otrzymaja 

wsparcie w nauce 

jezyka niemieckiego?  

• Dzieci oraz mlodziez uczeszczajaca po raz 
pierwszy do niemieckich szkol i 

• Dzieci i mlodziez, ktore niewystarczajaco 
posluguja sie jezykiem 

2. Jaki cel ma wsparcie w 

nauce jezyka 

niemieckiego? 

• Opanowanie jezyka niemieckiego w takim 
stopniu, aby dziecko lepie moglo uczestniczyc 
w regularnej naucej  

3. Jak dlugo otrzymaja 

dzieci nauke 

jezykanniemieckigo? 

• Z reguly 2 lata 

• Pod koniec drugiego roku nauczyciel decyduje 
czy konieczna jest zmiana szkoly. 

4. Jak wyglada nauka w 

szkolach 

ponadpodstawowych? 

Dzieci i mlodziez 

• Maja duzo czasu aby dobrze nauczyc sie 
jezyka niemieckiego  

• Ucza sie w swoim tempie 

• Biora udzial w przedmiotach szkoly 

• Nie otrzymuja ocen ani swiadectw 

• Otrzymaja opis wynikow nauki 

• Nie ucza sie wg programu szkolnego 

5. W jakiej formie jest 

ustanowiona nauka 

niemieckiego w 

szkolach 

ponadpodstawowych? 

W zaleznosci od szkoly istnieja rozne modele 
nauki jezykaniemieckiego 
a. 10-12 godzin tygodniowo w grupie uczacej 

sie jezyka oraz lekcje z klasa  
b. lub w grupie powitalnej 
c. lub zupelnie w klasie 

 

 


