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Ulotka informacyjna dotycząca odbycia językowego przygotowania przedszkolnego 

Sprawdzian kompetencji językowych wykazał, że Państwa dziecko wymaga dodatkowych zajęć w 

celu poprawy znajomości języka niemieckiego. Odbycie językowego przygotowania 

przedszkolnego ma za zadanie pomóc dzieciom w zakresie podwyższenia kompetencji językowych 

przed spełnieniem obowiązku szkolnego. Bo pomyślny udział dziecka w zajęciach szkolnych zależy 

w znacznym stopniu od stopnia opanowania języka. Celem tej ulotki informacyjnej jest udzielenie 

Państwu informacji na temat postępowania i warunków wspomagania dzieci w rozwoju językowym. 

1. Przedszkolne douczanie języka zasadniczo ma miejsce na 18 miesięcy przed pójściem do 

szkoły (początek przypada na 1 lutego, koniec na 31 lipca następnego roku) w przedszkolu 

wybranym przez rodziców. Zajęcia obejmują 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygod niu. O 

konkretnych godzinach zajęć informuje przedszkole. Douczanie języka jest wolne od opłat. Udział 

w posiłkach obiadowych wymaga zawarcia osobnej umowy. Obiady kosz tują 23 euro miesięcznie. 

Osoby uprawnione do korzystania z pakietu edukacyjnego Bildungs- und Teilhabepaket są 

zwolnione z miesięcznej składki obiadowej za okazaniem karty Berlinpass-BuT. 

2. Zajęcia językowe odbywają się także w czasie ferii szkolnych, wyjątek stanowią jednak że 

okresy, w których przedszkole jest zamknięte. W czasie okresów otwarcia przedszkola uczęszczanie 

na zajęcia jest obowiązkowe, przejściowe zwolnienie z zajęć możliwe jest tylko na wniosek z 

podaniem ważnych powodów. 

3. Wspomaganie dzieci w rozwoju językowym polega na stymulowaniu potrzeby dziecka 

mówienia w różnych sytuacjach wytworzonych przez codzienny tryb życia. Podstawę stanowi 

berliński program edukacyjny dla placówek wychowania przedszkolnego. Informacji na temat 
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berlińskiego programu edukacyjnego można zasięgnąć w wybranej przez siebie placówce 

wychowania przedszkolnego. 

4. Z uwagi na fakt, że wspomaganie w rozwoju językowym możliwe jest tylko w warunkach 

regularnego uczęszczania na zajęcia, jest więc rzeczą absolutnie nieodzowną, aby rodzice 

przyprowadzali i odbierali dziecko z zajęć dokształcających z zachowaniem przewidzianych na to 

czasów. Jeżeli dziecko będzie przyprowadzane i odbierane przez dłuższy czas ze znacznym 

opóźnieniem i rozmowa z rodzicami nie da oczekiwanych rezultatów, to placówka wychowania 

przedszkolnego może zakomunikować władzom szkolnym, że dziecko nie może uczęszczać na 

zajęcia w tej placówce. Po otrzymaniu tej wiadomości władze szkolne muszą dziecku zapewnić w 

ciągu czterech tygodni uczęszczanie do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej w celu 

kontynuacji nauki języka. 

5. Regularne uczęszczanie na zajęcia językowe jest obowiązkowe. Jeżeli dziecka brak będzie 

bez usprawiedliwienia na zajęciach przez 10 kolejnych dni, to przedszkole zawia-domi o tym 

władze szkolne. Dotyczy to także sytuacji, w których dziecka brak będzie na zajęciach przez 6 

tygodni w roku (nie z przyczyn uwarunkowanych chorobą). Rodzice dziecka ponoszą pełną 

odpowie dzialność prawną za regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia językowe (§ 55 ustęp 3 

ustawy szkolnej). Jeżeli ustawowy przedstawiciel dziecka nie dopełni tego obowiązku i nie zgłosi 

dziecka w publicznej placówce wychowania przedszkolnego uznanej przez władze szkolne, to grozi 

mu grzywna o wysokości do 2500 euro i/lub kara pieniężna. 

6. Prosimy o poinformowanie placówki wychowania przedszkolnego o możliwości 

skontaktowania się z Państwem w razie wypadku lub nagłego zachorowania dziecka. Prosimy 

zadbać o to, aby te dane były zawsze aktualne. 

Proszę potwierdzić otrzymanie niniejszej ulotki i przynieść ją w celu rejestracji na zajęcia językowe. 

Potwierdzam, że przeczytałem/przeczytałam i zrozumiałem/zrozumiałam ulotkę informacyjną. 

data podpis(y) ustawowych przedstawicieli dziecka 
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