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Ustalenie poziomu znajomości języka niemieckiego na rok przed pójściem do szkoły  
 
 
Drodzy rodzice, 
 
Niniejszym przesyłamy termin testu w celu określenia poziomu znajomości języka 
niemieckiego Państwa dziecka. Za pomocą testu językowego Cito na rok przed pójściem do szkoły 
sprawdza się, czy dziecko będzie potrzebowało dodatkowego wsparcia językowego. Udział w tym 
teście jest obowiązkowy (Bremeńska ustawa o szkolnictwie § 36, ustęp 1). 

Dlatego w 

szkole podstawowej: nazwa, miejscowość 
  

                  dnia: Data   o godz.: Godzina  

zapisałam Państwa dziecko do udziału w teście. Test językowy Cito trwa około 25 minut. Dzieci mogą 
w każdej chwili zrobić przerwę. Proszę zarezerwować trochę więcej czasu na opiekę nad dzieckiem w 
czasie testu. 

W pilnych przypadkach można telefonicznie przesunąć ten termin. 

Wynik testu językowego Cito prześlemy Państwu pisemnie. Wynik testu językowego Cito nie ma 
żadnego wpływu na termin zgłoszenia do szkoły. Jeśli Państwa dziecko będzie potrzebowało wsparcia 
językowego, to otrzyma je bezpłatnie. 

 

Na odwrotnej stronie niniejszego pisma znajdą Państwo dalsze informacje o przekazaniu wyniku testu 
do przedszkola (Kita) oraz o orzeczeniu językowo-diagnostycznym (Sprachdiagnostischer Befund), 
który jest alternatywą dla testu językowego Cito. 

 
Pozdrawiamy serdecznie 

z polecenia 
podp. Lena Hochstein 
 
 

POUCZENIE O ŚRODKU ZASKARŻENIA 

Przeciwko tej decyzji, w przeciągu miesiąca od podania jej do wiadomości można złożyć pisemny 
pozew w sądzie administracyjnym wolnego hanzeatyckiego miasta Bremy (Am Wall 198, 28195 
Brema) lub spisać go przed urzędnikiem sekretariatu sądu. 
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Jakie są alternatywy dla testu językowego Cito? 
 

Istnieje możliwość zastąpienia udziału w teście językowym Cito przez tak zwane orzeczenie językowo-
diagnostyczne (Sprachdiagnostischer Befund). Chęć skorzystania z tej możliwości należy zgłosić u 
pani senator ds. dzieci i kształcenia. Koszty orzeczenia ponoszą Państwo. Bliższe informacje znajdą 
Państwo na stronie internetowej pani senator ds. dzieci i kształcenia (www.bildung.bremen.de → 
często poszukiwane → test językowy Cito) lub można zadzwonić na infolinię (0421 10100). 
 
Orzeczenie językowo-diagnostyczne należy przedłożyć do kontroli u senator ds. dzieci i kształcenia do 
30 kwietnia 2019 roku, Rembertiring 8-12, 28195 Brema. 
 
 
 
Przekazanie wyniku testu do przedszkola Kita 
 

Pomocnicze kursy języka niemieckiego odbywają się w przedszkolu, dlatego też wynik ten jest do nich 
przesyłany, aby zorganizować grupy kursowe oraz zaplanować sposób nauki dopasowany do dziecka. 
Z tego powodu senator ds. dzieci i kształcenia przesyła wynik do tejże placówki.  
 

Jeśli nie chcą Państwo, aby wynik dziecka został przesłany do przedszkola, to należy złożyć 
pisemną rezygnację. Z tytułu niewyrażenia zgody nie powstaną żadne niekorzyści dla Państwa.  
 
 

Proszę przesłać ten formularz najpóźniej do 30.04.2019 roku 
do  

Senatorin für Kinder und Bildung  
Rembertiring 8-12 

28195 Brema 
Z dopiskiem: Cito 

 

 
 
 

 

 

NIEWYRAŻENIE ZGODY NA PRZEKAZANIE WYNIKU TESTU 

 

Niniejszym nie wyrażam zgody na przekazanie wyniku testu języka niemieckiego 2019 

przez panią senator ds. dzieci i kształcenia do przedszkola mojego dziecka:  

 „Imię” „Nazwisko”  (ID dziecka: «ID»). 

 
 
 
 

Miejscowość, data    podpis pełnoprawnego opiekuna / pełnoprawnych 

opiekunów *  

* Mam prawo do podpisania tego oświadczenia w imieniu obu pełnoprawnych opiekunów naszego dziecka. 

http://www.bildung.bremen.de/

