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Lekcje w Szkole Polskiej zaczynają
się tydzień po rozpoczęciu nauki
w szkołach niemieckich, a kończą
tydzień przed zakończeniem roku
szkolnego w Hesji. Podczas
wszystkich obowiązujących,
okolicznościowych ferii zajęcia
szkolne są zawieszone.
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Po zapoznaniu się z regulaminem
szkoły rodzice wypełniają formularz
zgłoszenia dziecka do szkoły.
Oba dokumenty można pobrać ze
strony internetowej szkoły bądź w
Biurze Parafialnym, a następnie
wypełnione przedłożyć w biurze
Polskiej Misji Katolickiej.
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Co wyróżnia
naszą szkołę?
Nasza Szkoła jest instytucją katolicką,
prowadzoną w duchu tradycji
chrześcijańskiej oraz zasad
wychowania katolickiego.
Każdy uczeń oraz rodzice ucznia,
który wchodzi do wspólnoty szkolnej,
zobowiązują się do przestrzegania
zasad i norm tutaj przyjętych.
Szkoła Polska jest nie tylko miejscem
edukacji, ale również przyjazną
przestrzenią rozwoju osobistego
każdego ucznia. Dzieci nawiązują
kontakty z rówieśnikami, którzy są
w podobnej sytuacji życiowej, co
owocuje wymianą doświadczeń
i przekonaniem, że nie jestem sam!
Lekcje odobywają się w salach
przy kościele Heilige Familie,
siedzibie Polskiej Parafii w Wiesbaden.
Do dyspozycji uczniów oddana jest
szkolna biblioteka oraz pomoce
dydaktyczne.
Uczniowie biorą udział w Olimpiadzie
Języka Polskiego w Niemczech oraz
innych konkursach polonistycznych,
włączają się w przedstawienia teatralne
z okazji tradycyjnych świąt polskich
i uroczystości kościelnych.

O nas...
Nauczanie w naszej Szkole Polskiej
ma charakter uzupełniający w stosunku
do nauczania obowiązkowego
w szkołach niemieckich.

Program
Zajęcia z języka polskiego dla
poszczególnych klas i grup odbywają się
raz w tygodniu i obejmują dwie godziny
lekcyjne. Program nauczania języka
polskiego obejmuje również wybrane
elementy z historii, kultury i geografii Polski:
- w grupie przedszkolnej
(dla dzieci od 4 do 5 lat),
- w klasie "0" dla dzieci w wieku od 6 lat,
- w szkole podstawowej
- i liceum.

Nauczyciele
Zajęcia prowadzą wykwalifikowane
nauczycielki języka polskiego,
przygotowane do pracy z dziećmi
przebywającymi poza Polską
i uwzględniające ich specyficzne potrzeby
językowe. W ramach zajęć szkolnych lekcje
religii nieodpłatnie prowadzą katecheci.

Świadectwa
Uczniowie otrzymują świadectwa
ukończenia nauczania
na poziomie danej klasy.
Ocena z języka polskiego na wniosek
rodziców może zostać przepisana na
świadectwo niemieckie (zostaje ona
uwzględniona w dziale Wahlunterricht).
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Szczegółowe informacje znajdą Państwo
na stronie internetowej:
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