
Hier wird herkunftssprachlicher Unterricht 
erteilt: 
Tu odbywają się zajęcia z języka ojczystego: 
 
Arabisch/Arabski:  

 Erkelenz  

 Gangelt 

 Heinsberg  

 Hückelhoven  

 Übach-Palenberg  
 

Griechisch/Grecki:  

 Heinsberg 
 

Italienisch/Włoski:  

 Geilenkirchen 
 

Polnisch/Polski: 

 Erkelenz 

 Gangelt 

 Geilenkirchen  
 
Portugiesisch/Portugalski:  

 Heinsberg 
 
Russisch/Rosyjski:  

 Erkelenz  

 Geilenkirchen  

 Heinsberg 

 Hückelhoven  
 
Spanisch/Hiszpaoski:  

 Hückelhoven 

 Geilenkirchen 
  
Türkisch/Turecki:  

 Erkelenz 

 Hückelhoven 

 Wassenberg 

 Übach-Palenberg 
 

 

  Ansprechpartner  

Osoby do kontaktów 

 Das Sekretariat der Schule, die ihr 
Kind besucht (für die Anmeldung 
oder Abmeldung) 
Sekretariat szkoły, do której 
uczęszcza Paostwa dziecko (w celu 
zameldowania lub wymeldowania) 
 

 Die Lehrerin/der Lehrer für den 
herkunftssprachlichen Unterricht 
Nauczycielka / nauczyciel 
prowadzący zajęcia w języku 
ojczystym 
 

 Das Schulamt für den Kreis 
Heinsberg 
Urząd Szkolnictwa Okręgu 
Heinsberg 
 

Dr. Hildegard Hosterbach 
(Schulamtsdirektorin - Dyrektor) 
Tel.: 02452/13-4090 
Fax.: 02452/13-88-4060 
Email: Hildegard.Hosterbach@Kreis-Heinsberg.de 

Heinz Hoffmann 
(Fachberater Integration durch Bildung -  
Konsultant do spraw integracji edukacyjnej) 
Tel.: 02452/13-4056 
Fax.: 02452/13-88-4056 
Email: Heinz.Hoffmann@Kreis-Heinsberg.de 

 

 

 

 

 Schulamt für den  
Kreis Heinsberg 
Valkenburger Straße 45 
52523 Heinsberg  
Zentrale 02452/13-0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

Zajęcia z języka ojczystego w 

Okręgu Heinsberg 
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Drodzy Rodzice, 

od wielu lat w Okręgu Heinsberg 

oferowana jest nauka języka ojczystego.  

W niniejszej ulotce pragniemy 

poinformowad o ofercie nauczania języka 

ojczystego oraz odpowiedzied na niektóre 

z możliwych pytao. 

W razie dalszych pytao prosimy o kontakt. 

 

Dr. Hildegard Hosterbach 

Heinz Hoffmann 

  Ogólne informacje  

 Nauka języka ojczystego (HSU) to 

bezpłatna oferta dla wszystkich uczniów 

szkół podstawowych i średnich, którzy są 

wielojęzyczni. 

 Rejestracji dokonuje się w sekretariacie 

szkoły, do której uczęszcza Paostwa 

dziecko. Stamtąd rejestracja zostanie 

przekazana dalej.   

 Rejestracja dotyczy bieżącego roku 

szkolnego.  

 Po zarejestrowaniu, uczestnictwo dziecka 

w zajęciach jest obowiązkowe.  

 Udział w zajęciach HSU jest oceniany, a 

oceny zostają zapisane na świadectwie. 

Uczniowie otrzymają zaświadczenie o 

uczestnictwie w zajęciach. 

 Zajęcia prowadzone są w języku 

ojczystym.  

 W HSU podczas wakacji zajęcia nie 

odbywają się. 

Wymagania 

 Paostwa dziecko musi rozumied język 

ojczysty. 

 Paostwa dziecko musi potrafid budowad 

minimum krótkie zdania w języku 

ojczystym. 

 Paostwa dziecko musi samo przejawiad 

chęd uczestnictwa w zajęciach. 

 Paostwa dziecko musi potrafid pisad. 

Wyjątek: pierwszoklasiści 

 

  Dlaczego moje dziecko powinno uczyd się 

języka ojczystego? 

Dzięki zajęciom z języka ojczystego 

Paostwa dziecko… 

 wzmocni swoją tożsamośd, 

 nauczy się języka w mowie i piśmie, 

 otrzyma wsparcie w pogłębianiu 

wielojęzyczności, 

 rozwinie międzykulturową zdolnośd 

działania, 

 rozwinie ogólną wrażliwośd językową, 

 szybciej będzie uczyło się innych 

języków obcych, 

 na koniec szkoły średniej będzie 

uczestniczyło w egzaminie z języka 

ojczystego. Wynik zostanie zapisany na 

świadectwie, 

 zwiększy swoje szanse podczas 

starania się o przyjęcie do szkoły lub 

ubiegania się o pracę. 

Kiedy odbywają się zajęcia? 

 Zwykle między 3-cią a 5-tą godziną 

po południu. 
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