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Ośrodek Rozwoju 

Polskiej Edukacji 

 za Granicą 

Polonijne Centrum 

Nauczycielskie 
jest placówką 

Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, której 

zadaniem jest 

doskonalenie metodyczne 

nauczycieli polonijnych. 

 

 

 

 
 

KURS JĘZYKA POLSKIEGO I KURS ADAPTACYJNY 

DLA REPATRIANTÓW  

I CZŁONKÓW ICH RODZIN 
 

 

W kursie mogą uczestniczyć: 

- repatrianci, którzy dotychczas nie brali udziału w takim szkoleniu 

- członkowie ich najbliższej rodziny (współmałżonkowie, dzieci). 

 

Kurs trwa 7 dni. 

 

Termin szkolenia: 6-13.08.2011 r. 

  

Miejsce szkolenia: Lublin 

 

 

Uwaga: organizatorzy zapewniają zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie, 

wyżywienie i zajęcia dydaktyczne. 

 

W programie szkolenia: 

 

dla dorosłych:  

 status prawny repatriantów i członków ich rodzin,  

 postępowanie w codziennych sytuacjach, np. związanych z szukaniem pracy, 

zakładaniem własnej działalności gospodarczej, edukacją etc., 

 nauka języka polskiego (na różnych poziomach, w zależności od znajomości języka 

przez uczestników szkolenia); 

 

Zajęcia mają charakter praktyczny; dostosowane są do potrzeb uczestników. 

 

dla dzieci: 

 zabawy edukacyjne i integracyjne, 

 nauka języka polskiego poprzez zabawę. 

 

W programie: imprezy przybliżające kulturę, historię i zwyczaje polskie. 

 

Zgłoszenia na kurs: 

- wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać pod adresem: listem (ul.3 Maja 

18/5A, 20-078 Lublin, Polska) lub faksem (nr 81-53 446 33), lub e-mailem: 

(info@pcn.lublin.pl).  

Telefony kontaktowe: 81 53 238 13, 81 53 230 40, 609 182 714 (tel. kom.). 
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Karta zgłoszenia 

na KURS JĘZYKA POLSKIEGO I KURS ADAPTACYJNY DLA REPATRIANTÓW  

I CZŁONKÓW ICH RODZIN 

 

Uwaga: Informacje zawarte w ankiecie pozwolą na właściwe przygotowanie zajęć i dobrą organizację 

kursu. 

1. Imię……………. ................................................ . Nazwisko   ........................................................................ 

2. Wiek    ................................................................ 3. Płeć   ............................................................................... 

4. Kraj zamieszkania do czasu przyjazdu do Polski:. .......................................................................................... 

5. Adres zamieszkania w Polsce: kod:………….poczta   .................................................................................... 

ul. ……………………………………..nr domu/mieszkania…………….tel.……….............. ...................... 

e-mail: ……………………………………………………… 

6. Czy uczestniczył/a Pan/Pani w kursach językowo/adaptacyjnych na terenie Polski 

TAK    NIE 

7. Znajomość języka polskiego (właściwą odpowiedź proszę podkreślić): 

A – biegła B – dobra C – dostateczna  D – słaba 

8. Wykształcenie: …………………………………………………….. 

9. Dane dotyczące członków rodziny (jeśli będą uczestniczyć w kursie): 

Imię i nazwisko członka rodziny 
Płeć 

(M, K) 
Wiek 

Znajomość 

jęz. polskiego 

(A, B, C, D) 

    

    

    

    

 

9. Inne uwagi: ................................................................................................................................................. 

   

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 101, poz. 926) wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych moich danych osobowych przez Polonijne Centrum 
Nauczycielskie w Lublinie w celu rekrutacji na szkolenie 

 ................................................................................................  

podpis 

 

Zgłoszenie należy przesłać do 25.07.2011 r.: listem (ul.3 Maja 18/5A, 20-078 Lublin, Polska) lub faksem 

(nr 81-53 446 33), lub e-mailem (info@pcn.lublin.pl) 
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