Lista kontrolna
Proszę zabrać ze sobą następujące dokumenty:
Dokumenty tożsamości
Zaświadczenie o zameldowaniu
Świadectwa szkolne
Zaświadczenia o prawie do opieki nad 		
		 dzieckiem

Państwa lokalny partner
Kreis Wesel – Der Landrat
FD 40-2 Schulverwaltung und
Regionale Bildungsberatung
Kommunales Integrationszentrum (KI)
KREIS WESEL
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

Kommunales
Integrationszentrum
Kreis Wesel

Telefon 0281 207 - 4242
Fax
0281 207 - 674240
E-Mail students-welcome@kreis-wesel.de

Proszę uzgodnić termin spotkania!
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O ile to możliwe, proszę o przybycie w towarzystwie
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Współrzędne GPS: 51°39´53.9´´N 6° 36´ 30.2“ E
Środki komunikacji publicznej:
Kolej linie 420 oraz 421 do stacji Wesel,
Linie autobusowe 63, 64 oraz 86 od dworca Wesel
do przystanku „Arbeitsamt“.
Godziny konsultacji:
Poniedziałek i wtorek

09.00 - 12.00

Czwartek		

14.00 – 16.00

Szkoła w Powiecie
Wesel
Doradztwo do integracji szkolnej
nowo przybyłych dzieci oraz
młodzieży

oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
Godziny konsultacji w okresie ferii:
Doradztwo wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu
terminu.

Piktogramme: © Stadt Köln

Polnisch

Przebieg spotkania z doradcą
Drodzy rodzice, opiekunowie prawni,
drogie dzieci i droga młodzieży,

Prosimy zadzwonić i ustalić z nami termin spotkania z doradcą:
02 81 / 2 07-42 42

Wszystkie dzieci i młodociani w wieku od 6 do 18 lat posiadając w Nadrenii Północnej-Westfalii stałe miejsce
zamieszkania lub stały pobyt są w ramach obowiązku
szkolnego zobowiązane uczęszczać do szkoły. Jest to ich
prawo oraz obowiązek.

Na spotkanie z doradcą proszę przybyć wraz ze swoimi
dziećmi i zabrać ze sobą wszystkie wymagane dokumenty (patrz lista kontrolna):

Komunalne Centrum Integracyjne Powiatu Wesel oferuje
wszystkim nowo przybyłym dzieciom, młodocianym oraz
ich rodzicom, jak również innym opiekunom prawnym,
doradztwo oraz informacje przy wyborze właściwej szkoły.

O ile to możliwe, proszę zabrać ze sobą osobę, która włada
językiem niemieckim i cieszy się Państwa zaufaniem:

Doświadczeni pedagodzy doradzają indywidualnie i według potrzeb na temat:

		

Procedura do momentu 		
rozpoczęcia nauki w szkole

Komunalne Centrum Integracyjne zgłosi Państwa
dzieci w Urzędzie ds. Zdrowia na badania bilansowe
przed pójściem do szkoły:

Urząd ds. Zdrowia skontaktuje się następnie z Państwem podając termin badań:

Komunalne Centrum Integracyjne przydzieli Państwa
dzieciom miejsca w szkole:

• systemu szkolnictwa i oświaty w Nadrenii 		
		Północnej-Westfalii
• szkół oraz placówek oświatowych w Powiecie Wesel

Komunalne Centrum Integracyjne przekaże Państwu
oraz szkole informację, do których szkół mogą Państwo
zapisać swoje dzieci:

• kariery edukacyjnej oraz planowania przebiegu
		edukacji
• rekomendacji odpowiedniego rodzaju szkoły
• badania bilansowego przed pójściem do szkoły
• wspierania wielojęzyczności wzgl. nauki w rod		
		 zimym języku dziecka
• uznania dyplomów ukończenia kształcenia

Życzymy wiele radości i samych sukcesów w szkole!

• skierowania do innych poradni
• portali internetowych do nauki języka niemieckiego
		 dodatkowe zajęcia wyrównawcze)
• integracji społecznej dzięki ofertom kulturalnym i
		 aktywnościom sportowym
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• pakietu „Edukacja i Partycypacja“ (m.in. 		

