
Nauka języka kraju pochodzenia (języka ojczystego)- 

informacja dla rodziców 

 

Drodzy Państwo, 

Propozycja uczestnictwa w lekcjach  języka kraju pochodzenia (języka ojczystego) skierowana 

jest do uczniów i uczennic, którzy dysponują podstawową znajomością tego języka. 

Chcielibyśmy poinformować Państwa o naszej ofercie: 

 

Dlaczego Państwa dziecko powinno brać udział w tych zajęciach? 

Uczestnictwo w tego rodzaju lekcjach rozwija wielojęzyczność u dziecka oraz pozwala poznać 

język kraju pochodzenia w słowie i piśmie. 

Jeśli dziecko opanowało swój język ojczysty, to umiejętność ta ułatwia naukę języka 

niemieckiego. 

Na zakończenie Sekundarstufe I Państwa dziecko może przystąpić do egzaminu z języka 

ojczystego i wyrównać w ten sposób złą ocenę z języka angielskiego lub innego języka 

obcego na świadectwie. 

 

Oferta językowa: 

arabski -kurdyjski-włoski-polski-turecki  

 

Miejsce i czas nauki 

Dokładne informacje dotyczące miejsca i czasu zajęć w  bieżącym roku szkolnym znajdują się 

na stronie internetowej: www.herne.de/hsu 

Nauka języka obejmuje trzy do pięciu godzin lekcyjnach tygodniowo. 

 

Nauczyciele 

Nauczycielami są osoby władające danym językiem jako ojczystym. Są one zatrudnione przez 

land Nadrenię Północną Westfalię. 

 

Informacje za pośrednictwem szkoły 

http://www.herne.de/hsu


Przy zapisie dziecka do szkoły będą Państwo jako rodzice bądź opiekunowie dzieci 

wielojęzycznych poinformowani przez dyrekcję szkoły o ofercie dotyczącej nauki języków 

kraju pochodzenia w Herne. 

Zameldowanie 

Pod koniec bieżącego roku szkolnego mogą Państwo zameldować swoje dziecko na 

nadchodzący rok szkolny: 

1. Proszę wypełnić formularz „Interessenbekundung/vorläufige Anmeldung“ 

2. Wypełniony formularz oddać w sekretariacie swojej szkoły 

3. Zgłoszenie wiążące następuje na początku roku szkolnego u nauczyciela języka 

ojczystego (Formularz Anmeldung) 

4. Formularze „Interessenbekundung/vorläufige Anmeldung“ znajdą Państwo na 

stronie internetowej www.herne.de/PDF/Vorl.Anmeldeformular-HSU.pdf 

 

 

Rozszerzenie oferty językowej 

  

Państwo mogą rówież zgłosić zainteresowanie językiem, który do tej pory nie znalazł 

się w ofercie miasta. Przy odpowiedniej ilości zgłoszonych chętnych uczniów oferta 

językowa może zostać rozszerzona.  

 

- w klasach podstawowych 1-4 – 15 uczniów 

- w klasach szkół średnich – 18 uczniów 

 

Świadectwo 

 

W klasach 1-2 wystawiane jest świadectwo opisowe. 

Od klasy trzeciej - ocena. 

Szkoła macierzysta dziecka wpisuje ocenę pod uwagami na świadectwo niemieckie. 

 

Obecność 

 

Zgłoszenie na zajęcia z języka kraju pochodzenia jest dobrowolne. 

Dokonane zgłoszenie zobowiązuje do regularnego uczestnictwa. 

 

Egzamin końcowy z języka 

 

Uczniowie zdają pod koniec Sekundarstufe I egzamin z języka. Uzyskana przez nich 

ocena wpisywana jest na świadectwo końcowe w rubryce  przedmiotów szkolnych. 



 

Jeśli zostaną spełnione kryteria dotyczące ocen, język ten może być zaliczony w 

Oberstufe jako język kontynuowany. 

 

 

Informacji oraz odpowiedzi na pytania udzielają: 

 

Inspektoriat szkolny: 

Schulamtsdirektrin Andrea Christoph-Martini 

 

Administracja szkolna 

Frau Düz 

 

Doradztwo specjalistyczne poprzez integrację i edukację 

Julia Hussong 

Sebastian Straschischnik 

 


