
 

Lieferanschrift Sprechzeiten Sparkasse Rhein-Maas Sparkasse Krefeld Postbank Köln 
Kreisverwaltung Kleve montags bis donnerstags IBAN: DE04 3245 0000 0005 0016 98 IBAN: DE51 3205 0000 0323 1121 44 IBAN: DE32 3701 0050 0027 9175 01 
Nassauerallee 15 – 23 von 09:00 bis 16:00 Uhr BIC: WELADED1KLE BIC: SPKRDE33 BIC: PBNKDEFF 
47533 Kleve freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr    
 

http://www.kreis-kleve.de • e-mail: info@kreis-kleve.de • Vermittlung: 02821 85-0 
Öffentliche Verkehrsmittel: NIAG-Bus-Linie 49 (City-Bus) bis Haltestelle Postamt, NIAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bus-Linie 70 bis Haltestelle Nassauerallee 

 

Schulamt für den Kreis Kleve • Postfach 15 52 • 47515 Kleve 

 
An die Erziehungsberechtigten 
 

 Staatliche Schulaufsichtsbehörde für  
Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen 

Dienstgebäude: Nassauerallee 15 - 23, Kleve 
Telefax: 02821 85- 499 

Ansprechpartner/in: Frau Jansen 
Zimmer-Nr.: 1.350 
Durchwahl: 02821 85- 499 

(Bitte stets angeben) ⇒ Zeichen: 1.3 – 40 57 42 
Datum: 29.09.2022 

 

Informacje dotyczące zajęć lekcyjnych w językach ojczystych (HSU) 
  
Szanowni Rodzice i Opiekunowie prawni! 
 
W poniższym liście znajdziecie Państwo ważne informacje dotyczące nauczania języków 
ojczystych (HSU) w roku szkolnym 2023/2024. 
 

Zajęcia lekcyjne w językach ojczystych (HSU) 

      Rok szkolny 2023/2024     Klasy 1 do 10 
 
Informacje ogólne 
                               Tematyka zajęć: 

� od nauki alfabetu do omawiania dzieł literackich. 
� 3 do 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. 
� zajęcia uzupełniające naukę w szkole. 
 

� Mój dom, moja ojczyzna – tu i tam. 
� Każdy dzień, każdy rok. 
� Nauka – Praca – Czas wolny. 
� Historia. 
� Nasza planeta Ziemia jest dla wszystkich. 
� Kulturalna tradycja i ojczyste zwyczaje. 

 

Dlaczego nauka języka ojczystego jest ważna? 
 

Poprzez naukę jezyka ojczystego uczniowie … 

� … potrafią wykorzystać wielojęzyczność podczas 
nauki innych języków obcych. 
� … nieustannie polepszają swój poziom znajomości 
języka ojczystego w mowie i piśmie. 
� …poszerzają swoje międzykulturowe kompetencje. 

 
� … mają możliwość wspierania swojej 
wielojęzyczności. 
� … wzmacniają poczucie własnej wartości. 
� … mogą poświadczyć swoją znajomość języka 
ojczystego ukazyjąc świadectwo szkolne np. podczas 
ubiegania się o pracę.. 
 

 

 
Nasza oferta 

 
� Dla wszystkich uczennic i uczniów 

 

� którzy spełniają kryteria językowe 
    (niezależnie od narodowości). 
� ocena z zajęć znajduje się na świadectwie szkoły 
niemieckiej. 

� My 

 

� wspieramy wielojęzyczność 
� przygotowujemy do egzaminu językowego 
� prowadzimy zajęcia dopasowując ich poziom do 

znajomości języka ucznia 
 

 
Zasady zameldowania 
Żeby zameldować swoje dziecko po raz pierwszy lub gdy zaczyna ono 5. klasę w roku 
szkolnym 2023/2024, muszą Państwo do 15.03.2023 wypełnić formularz zameldowania. 
Wypełniony formularz należy oddać w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza na co 
dzień. Formularz zameldowania dołączony jest do tego listu. Numer kursu widnieje na planie 



lekcji. Informację o przebiegu zameldowania otrzymaję Państwo tylko w  przypadku, w którym 
dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.  
Po 15.03.2023 zameldowanie dziecka nie będzie możliwe. 
 
Uwaga - zmiana: W Kreis Kleve ponowne coroczne zameldowanie na zajęcia lekcyjne w 
językach ojczystych nie będzie już konieczne. Państwa dziecko pozostanie zapisane na zajęcia 
do momentu odmeldowania. Formularz wymeldowania znajdą Państwo na poniżej podanej 
stronie internetowej.  
 
Rozpoczecie zajęć 
Zajęcia w roku szkolnym 2023/2024 rozpoczynają się w tygodniu od poniedziałku 14.08.2023 
do piatku, 18.08.2023. 
Proszę dopilnować, by Państwa dziecko bez konieczności dodatkowych wezwań stawiło 
się punktualnie na pierwszych zajęciach w miejscu, w którym się one odbywają.  
Przed rozpoczęciem zajęć otrzymają Państwo od nauczycieli prowadzących dalsze informacje. 
Nauczyciele prowadzący odpowiedzą też chętnie na wszystkie Państwa pytania. 
Po zameldowaniu, udział ucznia w zajęciach jest do końca bieżącego roku szkolnego 
obowiązkowy. 
 
Mają Państwo jeszcze pytania? 
Jeżeli mają Państwo jeszcze jakieś pytania odnośnie procesu zameldowania, proszę 
skontaktować się ze szkołą, do której Państwa dziecko uczęszcza na co dzień.  
 
Istnieje również możliwość umówienia się na rozmowę informacyjną z nauczycielem 
prowadzącym przed zameldowaniem dziecka na zajęcia. Poniżej znajdą Państwo dane 
kontaktowe nauczycieli. 
 
Dane kontaktowe nauczycieli prowadzących. 

Język Nazwiska nauczycieli Dane kontaktowe 

Arabski Pan Abouannajate abdeljalil.abouannajate@gmail.com 
 Pan Chamlal chamlal1978@hotmail.de 
Grecki Pani Pentseretzidou elisabeth.pentseretzidou@schule.duesseldorf.de 
Kurdyjski 
(Kurmanci) 

Pan Demirtas yuceldemirtasde@gmail.com 

Holenderski Pani Heisig andrea.heisig@antonius-hau.nrw.schule 
Polski Pani Tompalski  justyna-tompalski@t-online.de 

Pani Wójcik  anna.wojcik81@poczta.fm 
Rosyjski Pani Imgrunt  f.imgrunt@web.de 

Pani Zech zech.n@web.de 
Turecki Pani Cevik tubacevik17@gmail.com 

 
Dodatkowe informacje dotyczące nauczania języków ojczystych znajdą Państwo pod poniższym adresem:  
https://www.kreis-kleve.de/hsu/ 
 
Życzę wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Czymay 
Schulrat 

 
www.kreis-kleve.de/hsu 


