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Informacje o lekcjach języka odziedziczonego w roku szkolnym 2022/2023
Drodzy Rodzice,
niniejszym przesyłamy informacje o lekcjach języka polskiego jako odziedziczonego
oraz wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę, zgłaszając ucznia/uczennicę na lekcje.
Dla kogo przeznaczone są lekcje języka odziedziczonego?
Dla uczniów i uczennic ze znajomością co najmniej podstaw języka odziedziczonego,
uczęszczających do klas 1 - 10. Nauka języka odziedziczonego jest przedmiotem
dodatkowym i w związku z tym jest nieobowiązkowa.
Gdzie odbywają się lekcje?
W centralnie położonych szkołach. Spis tych szkół znajduje się w internecie pod
następującym linkiem:
https://schulaemter.hessen.de/schulbesuch/herkunftssprache-undmehrsprachigkeit/herkunftssprachlicher-unterricht/angebotene-sprachen
Informacji nt. lekcji języka odziedziczonego udzielają również same szkoły oraz doradca
ds. języka polskiego (patrz dane kontaktowe na końcu tego pisma).
Lekcje języka polskiego jako oddziedziczonego będą kontynuowane tylko w grupach
powyżej 10 uczniów.
Kiedy i gdzie zgłosić dziecko?
Proszę sprawdzić pod podanym linkiem, gdzie znajduje się najbliższa szkoła oferująca
lekcje języka polskiego. Proszę wypełnić obydwie strony formularza zgłoszeniowego i
sporządzić jedną kopię. Proszę zgłosić ucznia/uczennicę w następujący sposób:
Stuttgarter Str. 18-24
60329 Frankfurt a.M.

Telefon 069 38989-00
Fax 069 38989-188

E-Mail: poststelle.fbz.frankfurt@kultus.hessen.de
Internet: www.schulamt-frankfurt.hessen.de

1) Oddając osobiście oryginał wypełnionego formularza zgłoszeniowego
wychowawcy dziecka w szkole macierzystej
2) Oddając drogą pocztową lub elektroniczną kopie tegoż formularza w szkole, w
której odbywają się lekcje polskiego. Adres szkoły znajduje sie w załączonym
spisie szkół.
Zgłoszenie musi zostać złożone do 30 września 2022 roku.
Jak poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy?
W rubryce „Rodzice” należy wpisać nazwisko i imię rodzica, ulice, numer domu, kod
pocztowy i miejsce zamieszkania, a także numer telefonu oraz adres mailowy.
W rubryce „Uczeń/uczennica” należy wpisać nazwisko i imię ucznia/uczennicy, datę
urodzenia, szkołę, do której dziecko uczęszcza i klasę.
Proszę zakreślić „Polnisch”. Proszę wpisać nazwę wybranej szkoły, w której odbywają
się lekcje polskiego oraz miejscowość.
Proszę nie zapomnieć o podpisie, miejscu oraz dacie w odpowiednim miejscu
formularza.
Po zgłoszeniu uczestnictwo w lekcjach staje się obowiązkowe.
Jak zrezygnować z uczestnictwa w lekcjach?
Rezygnacja z lekcji w następnym roku szkolnym jest możliwa wyłącznie w formie
pisemnej pod koniec bieżącego roku szkolnego. Wymagane jest pisemne
potwierdzenie dyrekcji szkoły macierzystej. Również nauczyciel języka polskiego jako
odziedziczonego musi zostać powiadomiony o rezygnacji z zajęć.
Jak oceniane są postępy w nauce?
W postaci adnotacji na świadectwie szkolnym: zaliczone (teilgenommen, tg),
zaliczone z wyróżnieniem (mit Erfolg teilgenommen, mEtg) lub zaliczone ze
szczególnym wyróżnieniem (mit gutem Erfolg teilgenommen, mgEtg). Również
uczniowie klas 1 i 2 otrzymują wzmiankę na świadectwie. Oceny nie są wystawiane.
W razie dalszych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.
Agnieszka Krusemarck
Doradca ds. Języka Polskiego,
-2-

