
 

 

Lekcje języka polskiego jako języka pochodzenia 

Rok szkolny 2022/2023 

 

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, 

 

uczniowie z rodzin imigranckich ze znajomością języka pochodzenia dysponują 

kompetencjami, które pragniemy uszanować i wspierać poprzez wprowadzenie 

oferty państwowych lekcji tego języka. Wysokie kompetencje w języku ojczystym w 

zakresie pisma i mowy stanowią podstawę przyswajania języka niemieckiego jako 

drugiego i jako języka edukacji, jak również leżą u podstaw nauki innych języków 

obcych. W ten sposób zajęcia z języka dziedziczonego wzmacniają indywidualną i 

wspólną wielojęzyczność i podwyższają szanse wyższych kwalifikacji zawodowych. 

 

Z początkiem drugiego semestru roku szkolnego 2018/2019 nauka języka 

pochodzenia została objęta nadzorem Ministerstwa Edukacji i Kultury Kraju Saary. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli będących rodzimymi użytkownikami języka 

i od tamtej pory podlegają planowi ramowemu ustalonemu przez Ministerstwo 

Eduakacji i Kultury. 

 

Oferowane zajęcia językowe prowadzone są w wybranych ośrodkach i obejmują 

poziomy od nauczania początkowego do kl. 9. lub 10. szkoły średniej. Te dodatkowe 

lekcje odbywają się poza zajęciami szkolnymi, po południu, w wymiarze 2 godzin 

lekcyjnych na tydzień, jako kurs językowy dla uczniów. Zależnie od liczby uczniów 

skład grup może wykraczać poza ramy rocznika lub szkoły. 

Regularny udział w lekcjach odnotowywany jest na świadectwie szkolnym w 

rubryce „Uwagi”. 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem swojego dziecka/swoich dzieci w 

państwowych zajęciach z języka pochodzenia prosimy o wypełnienie i zwrot w 

sekretariacie szkoły podpisanego formularza znajdującego się w załączniku tego 

pisma do dn. 16.09.2022. 

 

 

Saarbrücken, 29.08.2022 

  



 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Lekcje języka polskiego jako języka pochodzenia 

Rok szkolny 2022/2023 

(Proszę wypełnić pismem drukowanym. W przypadku niewystarczającego miejsca proszę 

kontynuować na odwrocie.) 

 

Niniejszym zgłaszam moje dziecko/dzieci do udziału w dodatkowych lekcjach języka 

polskiego jako języka pochodzenia: 

 

1. Dziecko: Nazwisko _________________________  Imię: _________________ Klasa: ________ 

2. Dziecko: Nazwisko _________________________  Imię: _________________ Klasa: ________ 

3. Dziecko: Nazwisko _________________________  Imię: _________________ Klasa: ________ 

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przekazanie danych mojego dziecka Ministerstwu Edukacji i Kultury. 

Dane zostaną usunięte po 31.12.2030 roku przez Ministerstwo Edukacji i Kultury. 

 

________________________________, __________________________________ 

 

________________________________, __________________________________ 

(Nazwisko, imię rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 

____________________________________________________________________ 

(Podpis rodziców lub opiekunów prawnych) 

 

 

________________________________, __________________________________ 

(Miejscowość, data) 


