Förderkurse an der Schule

Kursy wyrównawcze w szkole

Liebe SchülerInnen, sehr geehrte Eltern,

Drodzy uczniowie, szanowni rodzice,

die Intellego-Förderschule bietet in Ihrer Schule ergänzende Förderkurse
für Schüler aller Klassen in allen Fächern an.

szkoła Intellego oferuje w szkole, do której uczęszczają Państwa dzieci,
uzupełniające kursy wyrównawcze dla uczniów wszystkich klas ze wszystkich przedmiotów.

Für Schüler mit berlinpass sind bis zu 4 Förderstunden (je 45min) wöchentlich kostenlos, wenn die Schule den Förderbedarf in mindestens einem Fach bestätigt. Für Schüler ohne berlinpass kostet die Teilnahme
5€/Std. (45min).

Dla uczniów z berlinpass do 4 lekcji wyrównawczych (po 45 min) tygodniowo są bezpłatne, jeśli szkoła potwierdzi potrzebę wspomagania w co
najmniej jednym przedmiocie. Opłata dla uczniów bez berlinpass wynosi 5
€/godz. (45 min).

Die Förderkurse finden in Gruppen mit maximal 6 Schülern möglichst aus
derselben Klasse statt. Ziel der Förderung ist, verpassten bzw. nicht verstandenen Lernstoff zu erarbeiten und zu festigen, so dass die Schüler wieder
Anschluss an den aktuellen Schulstoff finden. In den kleinen Gruppen kann
jeder Schüler seine Fragen stellen und der Förderlehrer erklärt es solange,
bis es alle verstanden haben. Es wird bei den Hausaufgaben und bei der
Vorbereitung auf Klassenarbeiten, auf den MSA und auf das Abitur geholfen.
Wie beantrage ich den Förderkurs und wann beginnt der Kurs?
Schüler mit berlinpass füllen den Lernförderantrag und das Zusatzblatt zum
Antrag aus, lassen den Antrag vom Klassen- bzw. Fachlehrer genehmigen
und von der Schulleitung unterschreiben. Die Schule faxt uns die Unterlagen.
Schüler ohne berlinpass füllen den Anmeldebogen aus und faxen ihn an
uns.
Sie erhalten die Formulare unter www.intellego.de/but und im Sekretariat.
Die Förderkurse können jederzeit beginnen.
Das sagen unsere Förderschüler: Sie bewerten ihre Förderlehrer mit der
Note 2+. Besonders gut gefällt ihnen, dass die Förderlehrer Zeit haben, ihre
Fragen zu beantworten und dass sie gut erklären können.
Wer bekommt den berlinpass? Wenn die Eltern ALGII, Sozialgeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, kann für den Schüler ein berlinpass beim Jobcenter
bzw. bei der ZLA beantragt werden. Infos: www.intellego.de/but.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Intellego-Team

www.intellego.de

team@intellego.de

Kursy wyrównawcze odbywają się w grupach z maks. 6 uczniami, jeśli to
możliwe, z tej samej klasy. Celem kursów wyrównawczych jest nadrobienie
i ćwiczenie opuszczonego lub niezrozumianego materiału, tak aby uczniowie
byli w stanie nadążyć za omawianymi tematami zajęć. W małych grupach
każdy uczeń ma możliwość zadać swoje pytania, a nauczyciel tłumaczy tak
dokładnie, aż wszyscy pojmą dane zagadnienie. Pomaga on również w odrabianiu lekcji i w przygotowywaniu się do prac klasowych, do MSA (Mittlerer
Schulabschluss) i do matury.
Jak złożyć wniosek o kurs wyrównawczy i kiedy zaczyna się kurs?
Uczniowie z berlinpass muszą wypełnić wniosek o wsparcie w nauce (Lernförderantrag) i dodatkowy wniosek (Zusatzblatt). Obydwa muszą być zatwierdzone przez wychowawcę lub nauczyciela danego przedmiotu i podpisane
przez dyrektora szkoły. Szkoła przesyła nam te dokumenty faksem.
Uczniowie bez berlinpass muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać
nam go bezpośrednio faksem. Formularze dostępne są pod adresem
www.intellego.de/but i w sekretariacie. Kursy wyrównawcze można rozpocząć
w dowolnym czasie.
Oto opinia naszych uczniów: Wystawiają nauczycielom kursów
wyrównawczych ocenę 2+. Podoba im się zwłaszcza, że nauczyciele mają
czas na odpowiedzenie ich pytań i że potrafią dobrze wytłumaczyć.
Kto może otrzymać berlinpass? Rodzice, którzy pobierają ALGII, inną finansową pomoc socjalną (Sozialgeld, Sozialhilfe), podstawowe utrzymanie dla
osób starszych (Grundsicherung im Alter) lub zasiłki dla osób ubiegajacych
się o azyl (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz), mogą złożyć
w Jobcenter lub w ZLA (Zentrale Leistungsstelle für Asylbewerber) wniosek o
berlinpass dla swojego dziecka/swoich dzieci. Informacje:
www.intellego.de/but
Z poważaniem
Państwa team z Intellego
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