
Schulamt 
für die Stadt Hamm 
als untere Schulaufsichtsbehörde 
für Grundschulen, Hauptschulen und Förderschulen 

 

  HSU –Formular polnisch 

Nauczanie języka kraju pochodzenia (Herkunftssprachlicher Unterricht, HSU) w 
Urzędzie Szkolnym dla miasta Hamm 
 
HSU oferowane jest aktualnie w następujących językach (patrz poniżej): arabski, grecki, włoski, polski, 
portugalski, rosyjski, serbski, hiszpański i turecki. 

 
➢ HSU to pozaszkolna oferta dodatkowa i zajęcia te odbywają się zazwyczaj popołudniu. 
➢ HSU skierowane jest dla uczennic i uczniów klas 1 do 10 z wynikającą z pochodzenia pewną 

znajomością oferowanych języków.  
➢ HSU prowadzone jest przez pedagogów będących pracownikami kraju związkowego NRW.  
➢ Uczestnictwo w HSU i osiągnięte wyniki odnotowane są na świadectwie niemieckim.  
➢ HSU odbywa się w w centralnych miejscach, zgodnie z załączonym zestawieniem.  
➢ Na koniec kształcenia w Sekundarstufe I uczennice i uczniowie przystępują do egzaminu 

językowego, który odpowiada wymaganiom pożądanego poziomu ukończenia.  
 
Wiążące zgłoszenie na zajęcia nauczania języka kraju pochodzenia 
(Herkunftssprachlicher Unterricht, HSU) 
 

➢ Zgłosznie uczestnictwa w tych zajęciach  
– wypełnia się jednorazowo i obowiązuje na czas edukacji w szkole podstawowej bądź 
ponadpodstawowej, jednakże przynajmniej na okres jednego roku szkolnego 

      – w przypadku zmiany szkoły konieczne jest ponowne zgłoszenie 

– następuje za pośrednictwem sekretariatu szkoły macierzystej ucznia/uczennicy, który 
przekazuje Państwa zgłoszenie do Urzędu Szkolnego 

– jest zobowiązujące do czasu złożenia wymeldowania  

➢ Wymeldowanie z tych zajęć  
–następuje pisemnie, bez wyznaczonej formy, w szkole macierzystej ucznia/uczennicy 

– wymagana jest adnotacja dyrektora szkoły potwierdzająca przyjęcie; nauczyciel 
nauczania danego języka zostaje również poinformowany przez rodziców  

– możliwe jest tylko do końca roku szkolnego  
 

Dalsze informacje o HSU dostępne są na stronie Ministerstwa Szkolnictwa pod adresem 
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/index.html 
 

 
 

  

NOWOŚĆ 

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Schulsystem/Unterricht/Lernbereiche-und-Faecher/Herkunftssprachlicher-Unterricht/index.html
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Składać w sekretariacie Państwa szkoły  
(szkoły właściwej dla obowiązku szkolnego) 
(Przekazuje ona nastęnie Państwa zgłoszenie do Urzędu Szkolnego) 

Zgłoszenie na zajęcia nauczania języka kraju pochodzenia 
(Herkunftssprachlicher Unterricht, HSU) 

Rok szkolny __________ Język __polski________ 
Nazwisko uczennicy/ucznia Imię uczennicy/ucznia Data urodzenia 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego 

Ulica, nr domu Kod pocztowy, miejscowość 
zamieszkania 

Telefon 

Adres e-mail 

Aktualna szkoła (nazwa i pełny adres) 
 
 
 
 
Rok szkolny _______________          Klasa __________ 

W przypadku zmiany szkoły na najbliższy roku szkolny (nazwa i pełny adres szkoły) 
 
 
 
 
Rok szkolny _______________          Klasa __________ 

 

Data, podpis opiekuna prawnego 

Za pośrednictwem szkoły 
właściwej dla obowiązku 
szkolnego 
An das  
Schulamt für die Stadt Hamm 
Stadthausstr. 3 
59065 Hamm 

Ostateczny termin 
zgłoszenia: 

 
01 czerwca  
danego roku 

 
 

 

Pieczęć potwierdzająca wpływ 


