
Senatsverwaltung fur Bildung, 

Jugend und Familie BERLIN 
I j I 

Senatsverwaltung fUr Bildung, Jugend und Familie • Bernhard-Wei8-Str. 6 • 10178 Berlin Zentrale +49 30 90227 5050 

post@senbjf.berlin.de 

Bernhard-Weii3-Str. 6, 10178 Berlin 

November 2021 

Szanowni Państwo 
-------� 

Państwa dziecko dnia ____ wzięło udział w sprawdzianie kompetencji językowych na 

podstawie testu Deutsch Plus 4. 

Sprawdzian wykazał, że Państwa dziecko wymaga pomocy w zakresie rozwoju umiejętności 

językowych. Aby to osiągnąć, konieczne jest stymulowanie rozwoju kompetencji językowych 

dziecka zgodnie z§ 55 ustęp 2 zdanie 2 ustawy szkolnej. 

Są Państwo zobowiązani do umożliwienia dziecku uczęszczania na zajęcia językowe na 18 

miesięcy przed początkiem spełnienia obowiązku szkolnego, to znaczy od dnia ___ _ 

Państwa dziecko jest zobowiązane do uczęszczania nazajęcia mające na celu wspomaganie 

rozwoju umiejętności językowych przez 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Zajęcia językowe są 

bezpłatne. Dziecko może także skorzystać z obiadów. Kosztują one miesięcznie 23 euro. 

Dladzieci z rodzin o niskich dochodach, uprawnionych do korzystania z tzw. pakietu edukacyjnego 

(Bildungs- und Teilhabepaket), obiady są bezpłatne .. Dalsze informacje na temat pakietu 

edukacyjnego można otrzymać na stronie internetowej 

http://www.beri i n.de/ sen/bjf/bi ldungspaket/. 

Zajęcia wspomagające w rozwoju językowym odbywają się wplacówce językowego przygotowania 

przedszkolnego. Z kolejnym pismem otrzymają Państwo bon na odbycie przygotowania językowego 

(Sprachfordergutschein). 

Wykaz placówek, w których można zrealizować taki bon, znajduje się na załączonej liście. 

Nauczyciel, który przeprowadził sprawdzian kompetencji językowych, może wskazać Państwu 

odpowiednie placówki w Państwa rejonie. Prosimy zgłosić dziecko za okazaniem niniejszej decyzji 
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w placówce z załączonej listy do dnia ____ _ 

W placówce należy przekazać bon na odbycie przygotowania językowego. Placówka zawrze z 

Państwem umowę. Mogą Państwo także skorzystać z prawa do posyłania dziecka do placówki 

wychowania przedszkolnego i zrealizować bon przedszkolny (Kitagutschein) w wybranej przez 

siebie placówce. 

W wypadku skorzystania z tej możliwości powstają dla rodziców koszty posiłku obiadowego 

wynoszące 23,00 euro w skali miesięcznej. Formularz podania o przyjęcie do przedszkola można 

otrzymaćpo przejściu sprawdzianu kompetencji językowych od personelu pedagogicznego. 

Nauczyciel pomoże Państwu także przy wypełnianiu formularza. Prosimy o złożenie wypełnionego 

formularza we właściwym urzędzie ds. młodzieży (Jugendamt). 

Jeżeli dziecko Państwa wbrew naszym informacjom już uczęszcza do placówki 

wychowania przedszkolnego, to prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o 

tym fakcie. W tym celu na podany powyżej adres e-mail można przesłać zdjęcie 

zaświadczenia o przyjęciu dziecka do placówki wychowania przedszkolnego 

(Kitabescheinigung) lub umowy z placówką o opiekę nad dzieckiem. 

Od tej decyzji przysługuje Państwu odwołanie w odnośnym urzędzie dzielnicowym _____ w 

terminie jednegomiesiąca od dnia doręczenia. Odwołanie można wnieść również drogą 

elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym (eMail z qeSignatur) na adres e-mail wskazany w nagłówku pisma. 

Informujemy, że zgodnie z§ 126 ustęp 1 nr 5 ustawy szkolnej przedstawiciele ustawowi 

niedopełniający - rozmyślnie lub przez niedbałość - obowiązku udziału dziecka w sprawdzianie 

kompetencji językowych lubzajęciach językowych zgodnie z§ 55 ustęp 3 ustawy szkolnej narażają 

się na konsekwencje karne. 

Niedopełnienie tych obowiązków zgodnie z § 126 ustęp 2 ustawy szkolnej może skutkować 

nałożeniem grzywnyna przedstawicieli ustawowych do wysokości 2500 euro. 

Ponadto zastrzegamy sobie prawo - w razie zaistnienia odpowiednich warunków - do 

skorzystania ze środków egzekucji administracyjnej. 

Z poważaniem 

Z upoważnienia 

Załączniki: Wykaz placówek opieki dziennej, ulotka informacyjna 
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