Fachberaterzentrum für Herkunftssprachen,
Mehrsprachigkeit und schulische Integration
des Hessischen Kultusministeriums,
angegliedert an das Staatliche Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main

Frankfurt am Main, 17.09.2021
Информације о настави језика земље порекла за наставнике


Ви, као наставник/ица водите листу ученика као и насловну страну уредно
и детаљно. Ученици се у листу уписују хронолошки по школама (матична
школа коју ученик посећује).



Наставник/ица листу ученика треба у наведеним терминима (три пута
годишње) да преда секратаријату школе у којој држи наставу.
1.термин најкасније 3 недеље од почетка наставе, у првом полугодишту,
2.термин до понедељка 20. децембра 2021 са уписаном оценом и бројем
изостанака за прво полугодиште,
3.термин до понедељка 27. маја 2022 са уписаном оценом и бројем
изостанака за друго полугодиште,
Ово је услов да учешће на настави земље језика порекла буде у
сведочанству забележено.



постигнуће на настави (оцењивање), биће у сведочанству забележено са:
присуствовао/ла настави (tg), са успехом присуствовао/ла настави (mEtg)
или са добрим успехом присуствовао/ла настави (mgEtg),
бројчане оцене нису дозвољене.



да би настава земље језика порекла, у надлежности матичних земаља
била у сведочанству уписана, потребно је да родитељи поднесу захтев.
Овај захтев се од ове школске године налази у склопу пријаве(друга страна)
за наставу језика порекла. Попуњени и потписани захтев родитељи предају
свом разредном старешини (у матичној школи) и једну копију предају школи
у којој се настава одржава или лично Вама, наставници/ку. Без ове пријаве
ученици не могу да похађају наставу језика земље порекла из разлога
осигурања ученика.



Молимо Вас унесите описну оцену (tg, mEtg oder mgEtg) у листу ученика,
само онда ako су родитељи у пријави потписали део захтева за упис
оцене у немачко сведочанство.



Пријава ученика за наставу језика земље порекла се само једном попуњава
и тиме је обавезујућа све док се ученик/ца писмено не одјави.
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Одјава са наставе је могућа само писмено (без посебне форме), и то на
крају школске године. Управа школе коју ученик/ца похађа(матична школа),
својим потписом потврђује одјаву.
Школа у којој се настава одвија такође треба да је обавештена о
одјављеном ученику/ци.

За даља питања или помоћ можете се обратити Школској управи.
Albanisch, Bosnisch, Kroatisch, Mazedonisch,
Serbisch und Slowenisch:
Mirjana Antanasijevic
Mirjana.Antanasijevic@kultus.hessen.de
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