
REGULAMIN NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Niniejszy Regulamin dotyczy pozaszkolnej nauki języka niemieckiego dla dorosłych 

prowadzony w jednostkach organizacyjnych TSKN Woj. Śląskiego  

 

Zasady ogólne  

1. Formy nauczania: 

a. kurs języka niemieckiego  

b. konwersacje z języka niemieckiego (wyłącznie dla członków DFK) 

2. Rodzaje poziomów nauczania kursu języka niemieckiego:  

a. podstawowy 

b. średnio zaawansowany  

c. zaawansowany  

3. Ilość godzin: 

a. kurs języka niemieckiego: min. 40 godz.  

b. konwersacje z języka niemieckiego:  24 godz.  

4. Liczebność grupy  

a. kurs języka niemieckiego: min. 10 osób     

b. konwersacje z języka niemieckiego: min. 7 osób    

5. Odpłatność od uczestników: 

a. członkowie DFK: 3,- zł / 1 godz. 

b. pozostali uczestnicy: 4,- zł / 1 godz.    

 

Zgłoszenie  

1. Koło zgłasza potrzebę zorganizowania nauki języka niemieckiego do Oddziału poprzez 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik). 

2. W przypadku pozytywnej opinii, Oddział przesyła potwierdzone zgłoszenie do biura 

Zarządu Woj. w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, jednak nie później niż 3 m-ce 

przed rozpoczęciem kursu. 

3. Potwierdzenie przez Oddział zgłoszenia nauki języka niemieckiego jest równoznacznie 

z wyasygnowaniem odpowiedniej kwoty dotacji z budżetu Oddziału na projekty kulturalne 

dotowane z Konsulatu RFN. 

4. Po otrzymaniu zgłoszenia, biuro Zarządu dokonuje oceny merytorycznej i przesyła wniosek 

do Konsulatu RFN.  

5. W sytuacji, gdy zostaną stwierdzone braki formalne, biuro Zarządu wyznacza 

organizatorowi (Koło lub Oddział) termin do ich uzupełnienia. Niedostarczenie 

brakujących informacji będzie skutkowało pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.  

 

Prowadzący   

1. Organizator proponuje nauczyciela prowadzącego, który winien posiadać odpowiednie 

kwalifikacje: ukończone studia licencjackie, magisterskie, bądź podyplomowe zgodnie 

z nauczaniem przedmiotowym lub prowadzonymi zajęciami oraz powinien posiadać 

przygotowanie pedagogiczne 

2. Nowy nauczyciel języka niemieckiego zobligowany jest do dostarczenia do biura Zarządu 



Stowarzyszenia kserokopii dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje (dyplom 

ukończenia studiów licencjackich, magisterskich lub podyplomowych) 

3. Wynagrodzenie:  

 osoba, która ukończyła studia licencjackie – do 40,00 PLN (brutto) 

 osoba, która ukończyła studia magisterskie – do 45,00 PLN (brutto) 

4. Każdy nauczyciel zobligowany jest do prowadzenia dziennika zajęć, który w terminie 7 dni 

od zakończenia prowadzenia zajęć wraz z ostatnim rachunkiem oraz sprawozdaniem 

w języku niemieckim przesyła do biura Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Do każdego częściowego rachunku nauczyciel winien dołączyć kopię dziennika celem 

poświadczenia ilości przeprowadzonych godzin. 

6. Nauczyciel kursu języka niemieckiego jest zobligowany do prowadzenia zajęć zgodnie 

z opracowanym przez biuro Zarządu curriculum. 

7. Ramowy program nauczania winien zawierać również zagadnienia z działalności 

i organizacji DFK oraz zagadnień dotyczących tożsamości niemieckiej. 

 

Pozostałe warunki  

1. Organizator odpowiedzialny jest za udostępnianie pomieszczeń. 

2. Zakończenie kursu języka niemieckiego na danym poziomie winno kończyć się egzaminem. 

 

 

Zarząd Wojewódzki TSKN zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. 

 

Regulamin obowiązuje od roku 2018, zatwierdzony dnia 20.02.2018r. 

 

  



załącznik nr 1 

do Regulaminu nauki jęz. niemieckiego 

 

 

Zgłoszenie nauki języka niemieckiego w DFK .............................. 

w roku …....................... 

 

1. Forma nauczania1 (należy zakreślić właściwe)  

  Kurs języka niemieckiego  

  Konwersacje z języka niemieckiego  

 

2. Wyszczególnienie (w przypadku zakreślenia formy nauczania „konwersacje” 

należy przejść do punktu 3) 

 

ilość poziomów:  

podstawowy:    ............ 

średnio zaawansowany: ............ 

zaawansowany:    ............ 

 

ilość uczestników kursu danego poziomu: 

podstawowy:    członkowie DFK ............ pozostali uczestnicy ............ 

średnio zaawansowany: członkowie DFK ............ pozostali uczestnicy ............ 

zaawansowany:    członkowie DFK ............ pozostali uczestnicy ............ 

 

planowana ilość godzin: ............................................ 

 

3. Ilość uczestników (należy wpisać tylko w przypadku zakreślenia formy nauczania 

„konwersacje”) 

 

członkowie DFK: ............  

                                                 
1 W przypadku zgłoszenia zarówno kursu, jaki i konwersacji należy wypełnić osobno dla każdej formy 

nauczania. 



4. Przeznaczenie środków, pochodzących z opłat uczestników kursu: 

wynagrodzenie nauczyciela: …..................................................... PLN 

zakup materiałów edukacyjnych i biurowych: …........................................ PLN 

inne (wymienić i podać kwotę): ........................................................................... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 

5. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia ………………………………… 

 

6. Opis potrzeb wskazujących na celowość organizacji nauki jęz. niemieckiego, 

cel i spodziewane efekty  
 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Organizator kursu: ………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko koordynatora, podpis) 

 

 

 

 

Potwierdzenie Oddziału …………………………………………………………………  
(data i podpis) 


