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Nauka  języka 
ojczystego = (NJO) 

Dobre powody. 

Poprzez NJO Państwa dziecko … 

 Nauczy się wielu języków 

 Język ojczysty pogłebiony 
zostanie w słowie i pismie 

 Własna toźsamosć zostanie 
wzmocniona 

 Jego interkulturalne zdolnosci 
zostaną poszerzone 

 Na końcu Sek. I weźmie udział w 
egzaminie (wynik znajdzie się na 
swiadectwie w pozycji „ocena“) 

 

 

 

 

 

Dlaczego moje dziecko ma 
wziąć udział w NJO 
teilnehmen ? 

 

Urząd Szkolny 
Powiat Ennepe-Ruhr 

 

Tok postępowania 

 

Informacje 

dla 

rodziców 

Osoby kontaktowe w 
Urzędzie Szkolnym 

 

Szczególna uwaga 

„Szkoła nauki dodatkowej“ - 
jest szkołą gdzie 
przeprowadzone będzie NJO  
 
„Szkoła obowiązkowa“ - jest 
szkołą do której uczniowie 
regularnie uczęszczają 
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Polnisch 

 

Nauka języka ojczystego 
(NJO) 

Szanowni Rodzice, 

NJO jest dodatkową propozycją 
Landu NRW dla uczennic i uczniów  
Kl. 1 do 10  z historią migracyjną, 
które posiadają podstawowe 
znajomosci języka ojczystego. 
Posiadane znajomosci języka i 
kultura kraju pochodzenia jest częscią 
ich toźsamosci. Języki są szczególnie 
waźne dla rozwoju ich 
osobowosci.Pozatym, 
wielojęzycznosć jest kulturalnym 
bogactwem w swiecie kóry coraz 
bardziej satje się zglobalizowanym.  

Nauka odbędzie się popołudniu 
dodatkowo do normalnych lekcji.  
Dzieci z róźnych szkół uczyć się będą 
częsciowo wspólnie w jednej szkole.  

 

Zadania i cele. 

Zadaniem nauki jest, na podstawie 
planu nauczania dla NJO rozbudować 
zdolnosci w słowie i pismie, je 
podtrzymać i przekazać waźne 
interkulturalne kompetencje. 

 

Nauka języka ojczytego (NJO) 

 

Informacja poprzez szkołę. 

Szkoła informuje Państwa, jako 
rodziców uczennic i uczniów z historią 
migracyjną, obszernie odnosnie 
propzycji  NJO.   

 

Zameldowanie 

Zameldowania odbywają się najpóźniej 
na początek roku szkolnego lub półrocza 
– najpóźniej w ciągu 4 tygodni. 
 
Proszę wypełnić formularz 
zameldowania i oddać go w 
sekretariacie  szkoły obowiązkowej lub 
nauczycielowi NJO. Zameldowanie 
waźne jest conajmniej dla jednego roku 
szkolnego, do zmiany szkoły lub 
wymeldowania. Potym udział w  NJO 
jest obowiązkowy. 
 
 

Obecnosć obowiązkowa 

Na lekcji istnieje (jak na kaźdej innej 
lekcji) obowiązek obecnosci. 
Nieobecnosć zaznaczona będzie na 
zaswiadczeniu dot. udziału. 
 

Odmeldowanie/Zmiana 
szkoły 

Udział w NJO jest, po zameldowaniu, 
obowiązkowy. Odmeldowanie 
moźliwe jest tylko na koniec 
przyszłego roku szkolnego. 
Wniesione musi być do kierownictwa 
szkoły obowiązkowej lub do 
nauczyciela NJO 
Przy zmianie szkoły wymagane jest 
ponowne zameldowanie w nowej 
szkole. 
 

Zaswiadczenie o udziale 

Zaswiadczenie o udziale wydane 
będzie ze swiadectwem w dniu 
wydania swiadectw.  
 

Swiadectwo 

Ocena dot. postępu w nauce języka 

wykazana będzie na swiadectwie pod 

„Bemerkungen“ (uwagi). 

 

Nauczyciele - NJO 

Nauczyciele udzielający lekcji NJO, 
są pracownikami Landu NRW. Znaja 
języki ojczyste. 

 


