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Lista kontrolna Twój partner na miejscu

Powiat Wesel – starosta
FD 49 Kommunale Integration
Reeser Landstraße 31
46483 Wesel

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

Prosimy o zabranie ze sobą następujących 
dokumentów:

  Dokumenty osobiste  

  Potwierdzenie zameldowania

  Świadectwa szkolne

   Potwierdzenie o sprawowaniu opieki nad 
dzieckiem

   
Prosimy o umówienie się na spotkanie.

Jeśli to możliwe, prosimy o przyjście z zaufaną oso-
bą, która mówi po niemiecku.

Godziny pracy:
Konsultacje tylko po wcześniejszym  
umówieniu się

Dane GPS: 51° 39′ 53,9″ N 6° 36′ 30,2″ E
 
Transport publiczny:  
Kolej: linie RE 5, RE 19, RE 19a oraz RE 49 do 
Bahnhof Wesel  
Autobus: linie 63, 64 oraz 84 od dworca Wesel do 
przystanku „Kreishaus”.

Szkoła w powiecie 
Wesel
Poradnictwo szkolne dla 
nowo przybyłych dzieci  
i młodzieży

Polski
Polnisch

BahnhofWESEL

Auesee

Rhein

Kreisverwaltung

Dienststelle
Jülicher Straße

A57

B58

B58

B58

B8

B8

B58

B70

Kurfürstenring

Auedamm

Nordstraße

Emmericher Str.

Iss
el

st
ra

ße

Brü
ne

r L
an

dstr
.

Richtung

A3
Richtung

Piktogram: © Miasto Köln

KREIS WESEL



Państwa dzieci są zarejestrowane w urzędzie ds. 
zdrowia na badania bilansowe w celu przyjęcia do 
szkoły:

  

Urząd ds. zdrowia skontaktuje się z Państwem i wy-
znaczy termin spotkania:
  

Miejskie Centrum Integracji przydziela Państwa 
dziecko do szkoły:

Miejskie Centrum Integracji poinformuje Państwa, 
do której szkoły mogą Państwo zapisać swoje dzieci.

Życzymy dużo radości i powodzenia w szkole!

Przebieg konsultacji Procedura do momentu rozpoczęcia 
edukacji szkolnej

Drodzy rodzice, drodzy opiekunowie i opiekunowie 
prawni, drogie dzieci i droga młodzieży,
W Nadrenii Północnej-Westfalii wszystkie dzieci i mło-
dzież w wieku od 6 do 18 lat uczęszczają do szkoły. To 
jest ich prawo i obowiązek.
Miejskie Centrum Integracji Powiatu Wesel oferuje 
nowo przybyłym dzieciom, młodzieży i ich rodzi-
com, a także innym opiekunom i opiekunkom praw-
nym udzielanie informacji i konsultacji dotyczących 
uczęszczania do szkoły.
Doświadczeni nauczyciele udzielają indywidualnych 
i dostosowanych do potrzeb porad w następujących 
tematach:
•  System szkolny i system edukacji w Nadrenii 

Północnej-Westfalii
•  Szkoły i placówki edukacyjne w powiecie Wesel
•  Biografia edukacyjna i planowanie przebiegu 

kształcenia
•  Rekomendacja odpowiedniej formy edukacji
•  Badanie bilansowe dziecka przed pójściem do 

szkoły
•  Procedura przyjęcia do szkoły
•  Promowanie wielojęzyczności oraz lekcje języka 

ojczystego
•  Uznawanie dyplomów
•  Kierowanie do innych poradni i punktów konsulta-

cyjnych
•  Portale internetowe do nauki języka niemieckiego
•  Pakiet „Edukacja i Partycypacja” (np. dodatkowe 

wsparcie w nauce języka niemieckiego)
•  Integracja społeczna poprzez zajęcia kulturalne 

i sportowe
•  Zmiany szkół w ciągu pierwszych trzech lat uczęsz-

czania do szkoły w Niemczech
•  Rozpoczęcie regularnych zajęć szkolnych
•  Wyzwania i pytania w codziennym życiu szkolnym

Proszę zadzwonić i umówić się na wizytę 
konsultacyjną:  

Proszę przyjść z dziećmi na rozmowę konsultacyjną 
i przynieść wszystkie potrzebne dokumenty (patrz li-
sta kontrolna):

W miarę możliwości prosimy o przyjście z zaufaną 
osobą, która mówi po niemiecku:

0281 / 207 4242
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