Informator dla Rodziców zapisujących
dzieci do Szkoły Polskiej w Bremie
Informacje ogólne :
Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu z siedzibą w Bremie jest
polską publiczną szkołą, prowadzoną przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w
Warszawie ( ORPEG) na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie i
działającą na podstawie polskiego prawa. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli
polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.) szkoła
organizuje kształcenie o charakterze uzupełniającym, ucząc tych przedmiotów, z którymi
uczeń nie spotka się w szkole niemieckiej- czyli języka polskiego, a w klasach
starszych również wiedzy o Polsce.
W skład szkoły wchodzi Szkoła Podstawowa. Od klasy I do VIII.
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują polskie świadectwo państwowe.
Wszyscy chętni uczniowie otrzymują polskie legitymacje szkolne.
Przedmioty wykładane w Szkole Polskiej
język polski w klasach I , II, III Szkoły Podstawowej w wymiarze 4 godzin ( 4×45 minut)
język polski od klasy IV SP aż do ukończenia klasy VIII SP w wymiarze 3 godzin oraz
wiedza o Polsce od klasy IV SP aż do ukończenia VIII SP w wymiarze od 1 do 2
godzin (czyli elementów historii Polski, geografii Polski, wiedzy o społeczeństwie)

Zajęcie prowadzone są w soboty.
Uczniowie w ciągu roku szkolnego mają ok. 34 spotkań rozłożonych na cały rok
szkolny, podczas których uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i począwszy od IV klasy
Szkoły Podstwowej- również wiedzy o Polsce. Takie spotkania odbywają się wyłącznie w
soboty. Podczas jednego zjazdu mają od 4 do 5 lekcji. W klasach z systemu zjazdów
miesięcznych uczniowie realizują taki sam program nauki jak w oparciu o ramy programowe
dla uczniów uczących się w szkołach polskich za granicą.
Przyjmowanie nowych uczniów do szkoły
Należy wypełnić odpowiednio:
Kwestionariusz Zapisu dla uczniów do danej klasy Szkoły Podstawowej.
Po wypełnieniu formularza i kliknięciu pola Zachowaj zostanie on automatycznie przesłany
na adres mailowy szkoły. Prosimy o nieprzesyłanie zeskanowanych formularzy.

Sekretariat Szkoły będzie potwierdzał przyjęcie zgłoszenia lub informował o braku wolnych
miejsc.
Rodzice/ opiekunowie są zobowiązani do podpisania orygnalnych dokumentów
rekrutacyjnych podczas pierwszego spotkania informacyjnego w danym roku szkolnym.
Dokumenty wymagane przy zapisie dla uczniów do Szkoły Podstawowej
1. Wypełniony internetowo Kwestionariusz Zapisu do Szkoły Polskiej – brema.orpeg.pl
w zakładce Rekrutacja
2. Kopia polskiego dokumentu lub polskiego świadectwa urodzenia dziecka wraz z
numerem PESEL dziecka lub numerem innego dokumentu potwierdzajacego
tożsamość dziecka
3. Podpisane zgody: do odebrania w sekretariacie bądź na początku roku szkolnego u
wychowawców
–KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
– OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE DANYCH
OSOBOWYCH
-OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWAZRANIE WIZERUNKU
DZIECKA
– OŚWIADCZENIE RODZICA O SPEŁNIENIU PRZEZ DZIECKO OBOWIĄZKU
SZKOLNEGO/ OBOWIAZKU NAUKI
Dokumenty wymienione wpunkcie 2 i 3 należy dostarczyć na pierwsze spotkanie w
nowym roku szkolnym.
Opłaty:
Nauka w szkole jest bezpłatna.
Uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej na początku roku szkolnego otrzymają
bezpłatne podręczniki i ćwiczenia.
Podręczniki , ćwiczenia i inne materiały
Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki i ćwiczenia z biblioteki szkolnej,
które podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.
Ćwiczenia nie podegają zwrotom po zakończeniu nauki
Zeszyty i inne materiały rodzice kupują we własnym zakresie.
KONTAKT TELEFONICZNY

Poniedziałek

15:00-16:00

Wtorek

15:00-18.00

Środa

15.00-18.00

Czwartek

15.00-16.30

tel. +48 739207205
Kontakt ze szkołą ddatkowo za pośrednictwem stron:
brema@orpeg.pl
www.brema.orpeg.pl

Zapraszamy serdecznie do nowej Szkoły Polskiej w Bremie

