Dragi roditelji,
Molimo Vas obratite pažnju na sledeće informacije, pre nego prijavite Vaše dete na nastavu maternjeg jezika:
Konačna prijava je do 01.05. jedne određene godine.
Prijava vredi za celo vreme osnovne škole (Grundschulzeit) i za najmanje jednu celu školsku godinu.
Ako je Vaše dete prijavljeno, mora redovno dolaziti na nastavu, jer postoji školska obaveza.
Posle osnovne škole (Grundschule) potrebno je da ponovo prijavite Vaše dete na novoj školi kada
krene u 5. razred.
Potpuno ispunjenu prijavu predajte na školi Vašeg deteta.
Odjava je moguća uvek samo za sledeću školsku godinu. Ako želite Vaše dete odjaviti, možete dobiti
štampani obrazac za odjavu (Abmeldeformular) kod učitelja/učiteljice. Odjavu morate predati do
kraja aktuelne školske godine.
Nastava maternjeg jezika se može održavati na jednoj drugoj školi, a ne na školi koju pohađa Vaše
dete.
Nastava maternjeg jezika se održava najmanje tri školska časa i uglavnom posle podne.
Rad Vašeg deteta na nastavi maternjeg jezika će se oceniti, tako da će ocena biti upisana na
svedočanstvu. Đaci će dobiti jednu potvrdu da su dolazili na nastavu maternjeg jezika.
Na kraju nastave maternjeg jezika u devetom ili desetom razredu se radi završni ispit. S jednim
najmanje dobrim završnim radom se može ispraviti jedna loša ocena u jednom stranom jeziku. O
konkretnijim uslovima možete pitati učitelja/učiteljicu.
Ako imate pitanja i/ili predloge u vezi nastave maternjeg jezika, javite se gospođi Unruh na broj telefona
02151/862578 ili putem mejla: eva.unruh@krefeld.de

Драги родитељи,
Молимо Вас обратите пажњу на следеће информације, пре него пријавите Ваше дете на наставу
матерњег језика:
Коначна пријава је до 01.05. једне одређене године.
Пријава вреди за цело време основне школе (Грундсцхулзеит) и за најмање једну целу
школску годину.
Ако је Ваше дете пријављено, мора редовно долазити на наставу, јер постоји школска обавеза.
После основне школе (Грундсцхуле) потребно је да поново пријавите Ваше дете на новој
школи када крене у 5. разред.
Потпуно испуњену пријаву предајте на школи Вашег детета.
Одјава је могућа увек само за следећу школску годину. Ако желите Ваше дете одјавити,
можете добити штампани образац за одјаву (Абмелдеформулар) код учитеља/учитељице.
Одјаву морате предати до краја актуелне школске године.
Настава матерњег језика се може одржавати на једној другој школи, а не на школи коју похађа
Ваше дете.
Настава матерњег језика се одржава најмање три школска часа и углавном после подне.
Рад Вашег детета на настави матерњег језика ће се оценити, тако да ће оцена бити уписана на
сведочанству. Ђаци ће добити једну потврду да су долазили на наставу матерњег језика.
На крају наставе матерњег језика у деветом или десетом разреду се ради завршни испит. С
једним најмање добрим завршним радом се може исправити једна лоша оцена у једном
страном језику. О конкретнијим условима можете питати учитеља/учитељицу.
Ако имате питања и/или предлоге у вези наставе матерњег језика, јавите се госпођи Унрух на број
телефона 02151/862578 или путем мејла: ева.унрух@крефелд.де

