
 

 

Obowiązek szkolny 
 
Wszystkie dzieci i młodzież mieszkające w Saksonii podlegają 
obowiązkowi szkolnemu. Uwzględnia on regularne 
uczestnictwo w lekcjach i pozostałych zajęciach związanych ze 
szkołą. 
 

Zgłoszenia 
 
Rodzice są zobowiązani do zgłoszenia swoich dzieci w wieku 
szkolnym do drezdeńskiego Wydziału Regionalnego 
Saksońskiej Agencji Oświatowej: 
 
Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle Dresden, 
Abteilung 2 - Schulen  
Großenhainer Straße 92, 
01127 Dresden 
Telefon: 0351 8439-0 
Godziny przyjęć: wtorki, od 13:00 do 18:00. 
 
Przy zgłoszeniu należy przedłożyć dowód osobisty lub 
paszport zgłaszającej osoby uprawnionej do opieki nad 
dzieckiem, świadectwo urodzenia dziecka, ostatnie 
świadectwo szkolne otrzymane przez dziecko w kraju, z 
którego pochodzi. 
Saksońska Agencja Oświatowa, Wydział Regionalny w Dreźnie 
informuje rodziców i dzieci o możliwościach kształcenia w 
Saksonii i doradza indywidualnie w kwestii przebiegu ścieżki 
edukacyjnej. Ponadto odpowiedni koordynatorzy Saksońskiej 
Agencji Oświatowej Wydziału Regionalnego w Dreźnie 
rozpatrują, czy istnieje konieczność uczęszczania do klasy 
przygotowawczej i czy oczekiwane jest wsparcie w nauce 
języka ojczystego. 
 
Klasa przygotowawcza 
 
Wszyscy uczniowie różnych narodowości, którzy w ogóle nie 
posługują się językiem niemieckim albo posługują się w 
sposób niewystarczający, uczęszczają najpierw do »klasy 
przygotowawczej«. Tu uczą się języka niemieckiego jako 
drugiego i są przygotowywani do przejścia do zwykłej klasy 
odpowiadającej wiekowi dziecka. Nauczyciel-opiekun 

towarzyszy dzieciom i młodzieży w drodze do jego szkolnej i 
socjalnej integracji. 
 
Stopniowa integracja 
 
Po czterech do sześciu tygodniach uczniowie klasy 
przygotowawczej zaczynają uczęszczać do swojej zwykłej 
klasy, najpierw na godzinę. Aby ułatwić im start, przy wyborze 
przedmiotów uwzględnia się ich szczególne zainteresowania i 
upodobania. Im lepiej rozwijają się kontakty ze szkolnymi 
kolegami i im bardziej umacnia się znajomość języka 
niemieckiego, tym więcej godzin spędza uczeń w zwykłej 
klasie. Faza przejściowa aż do pełnej integracji przebiega 
całkowicie indywidualnie i zwykle kończy się po jednym roku 
szkolnym. Potem uczeń uczy się według normalnego rozkładu 
zajęć i otrzymuje oceny za swoje osiągnięcia. Przebieg jego 
ścieżki edukacyjnej zawiera takie same możliwości, jak 
pozostałych uczniów. Nauczyciel-opiekun nadal oferuje 
doradztwo w sprawie dodatkowych form wsparcia (np. 
dokształcanie w języku niemieckim). 
 

Nauczanie języka ojczystego 
 
Istniejący potencjał językowy dzieci, które dorastają w 
środowiskach dwu- lub wielojęzykowych, traktuje się jako ta-
lent i wspiera, jak to tylko możliwe. Dlatego też Wolny Kraj 
Saksonia w ramach dostępnych środków oferuje takim 
dzieciom fakultatywnie lekcje nauczania języka ojczystego (np. 
arabskiego, bułgarskiego, chińskiego, włoskiego, perskiego, 
polskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, tureckiego, 
wietnamskiego). 
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