
System szkolnictwa w Nadrenii Północnej-Westfalii
Informacje w pigułce



Szkoła podstawowa (Grundschule) (poziom podstawowy)
Edukacja dziecka rozpoczyna się w szkole podstawowej. Obejmuje klasy od 1 do 4. 
Od samego początku dzieci otrzymują indywidualne wsparcie przy uwzględnieniu ich 
indywidualnych warunków i zainteresowań. Tu uczniowie nabywają podstawową wiedze, 
zdolności, umiejętności oraz wartości.

Informacje i doradztwo
Szeroka oferta szkolnictwa w Nadrenii Północnej-Westfalii zapewnia wszystkim dzie-
ciom oraz młodzieży doskonałe szanse edukacji zgodnej z ich zdolnościami i upodoba-
niami. Niniejsza ulotka przedstawia zarys oferty szkolnictwa w tym regionie. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać w szkołach, urzędach szkolnych i radach okręgowych. 
Osoby z historią migracyjną mogą również skontaktować się z Samorządowymi Centra-
mi Integracji (Kommunale Integrationszentren). Centra Integracji prowadzą doradztwo 
szczególnie w zakresie przechodzenia między poziomami edukacyjnymi – z przedszko-
la do szkoły podstawowej, aż po przejście ze szkoły do wykonywania zawodu.

Tu można znaleźć osoby kontaktowe dla danej gminy:
www.mkjfgfi.nrw/kommunale-integrationszentren  
Informacje o systemie szkolnictwa Nordrhein-Westfalen są dostępne pod adresem: 
www.schulministerium.nrw 

Obowiązek szkolny 
W Nadrenii Północnej-Westfalii ustawa o szkolnictwie określa, że obowiązek szkol-
ny dziecka rozpoczyna się w roku, w którym do dnia 30 września ukończy ono sześć 
lat. Nowy rok szkolny każdego roku rozpoczyna się zawsze w lecie. Dzieci i młodzież 
uczęszczają do szkoły co najmniej przez dziesięć lat. Najpierw, od 1 do 4 klasy cho-
dzą do szkoły podstawowej. Następnie uczą się w klasach od 5 poprzez kolejne, do 
końca szczebla średniego I stopnia. Młodzież musi uczęszczać do szkoły kształcącej 
w zawodzie lub do gimnazjalnej szkoły średniej do końca roku szkolnego, w którym 
kończy 18 lat lub do ukończenia pełnowymiarowego toku kształcenia w ramach szcze-
bla średniego II stopnia. Obowiązkiem szkolnym objęta jest również osoba, która 
przed ukończeniem 21 lat rozpocznie kształcenie zawodowe. W takim przypadku obo-
wiązek ten trwa do chwili ukończenia tego kształcenia. 
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Kształcenie szczebla średniego I stopnia (Sekundarstufe I) 
Kształcenie szczebla średniego I stopnia opiera się na szkole podstawowej (Grund-
schule). W Nadrenii Północnej-Westfalii istnieją następujące rodzaje szkół szczebla 
średniego I stopnia: 
     ▸  szkoła główna (Hauptschule) (klasy 5 do 10) 
     ▸  szkoła realna (Realschule) (klasy 5 do 10) 
     ▸  gimnazjum (Gymnasium) (klasy 5 do 9) 
     ▸  szkoła ogólna (Gesamtschule) (klasy 5 do 10) 
     ▸  szkoła średnia (Sekundarschule) (klasy 5 do 10).



Szkoła główna (Hauptschule)  
Szkoła główna przekazuje uczniom podstawowe kształcenie ogólne. Nauka w dużym 
stopniu skierowana jest na umiejętności praktyczne. Uczniowie na wczesnym etapie 
otrzymują intensywną wsparcie podczas orientacji zawodowej, przy wyborze zawodu i 
rozpoczęciu nauki zawodu. Regularne praktyki zakładowe umożliwiają uczniom wgląd 
w świat pracy. Edukacja w zakresie gospodarki i świata pracy przygotowuje uczniów 
do sytuacji życiowych związanych z pracą zawodową i umożliwia im zdobycie do-
świadczeń i zrozumienie życia społecznego kształtowanego przez pracę. 

Szkoła realna (Realschule)  
Szkoła realna przekazuje uczniom rozszerzoną edukację ogólną. Na zajęciach w 
równym stopniu przywiązuje się wagę zarówno do umiejętności praktycznych, jak i 
teoretycznych. Tym samym program nauczania nawiązuje do praktyki, oferując jednak 
także naukowy punkt widzenia. Nabyte kompetencje zawodowe oraz wiedza z zakresu 
ekonomii umożliwiają uczniom po ukończeniu dziesiątej klasy kontynuację edukacji w 
ramach edukacji zawodowej lub toku kształcenia szczebla średniego II stopnia (gimna-
zjalna szkoła średnia). 

Gimnazjum (Gymnasium)  
Gimnazjum przekazuje pogłębioną edukację ogólnokształcącą. Uczniowie nabywają 
wiedzę i umiejętności, które są warunkiem wstępnym do podjęcia studiów wyższych 
lub wymagającej edukacji zawodowej. Obejmuje ono ciągły tok kształcenia na obu po-
ziomach gimnazjalnych (klasa 5 do 9), jak i następującą po nich trzyletnią gimnazjalną 
szkołę średnią (II stopnia). 

Szkoła ogólna (Gesamtschule)  
Szkoła ogólnokształcąca przygotowuje uczniów do edukacji zawodowej i studiów 
na uniwersytecie w zróżnicowanym systemie nauczania. W tej szkole uczniowie o 
różnych zdolnościach mogą uczyć się wspólnie. Uczniowie nie są przypisywani do 
toku kształcenia, jak w szkole głównej (Hauptschule), szkole realnej (Realschule) i 
gimnazjum (Gymnasium). Aby uwzględnić różną wiedzę i umiejętności uczniów, lekcje 
niektórych przedmiotów odbywają się na dwóch poziomach (podstawowym i rozsze-
rzonym). Szkoła ogólnokształcąca obejmuje kształcenie szczebla średniego I stopnia 
(klasy 5 do 10) i kolejne trzyletnie kształcenie w gimnazjalnej szkole średniej (II stopnia). 
Szkoły ogólnokształcące są zazwyczaj prowadzone jako całodzienne placówki szkolne. 



Szkoła średnia (Sekundarschule)  
W szkole średniej uczniowie o różnych poziomach wiedzy i umiejętności przez dłuższy 
czas mogą uczyć się razem. Szkoła ta w ramach orientacji zawodowej przygotowuje 
uczniów zarówno do kształcenia zawodowego, jak i przejścia do gimnazjalnej szkoły 
średniej (gymnasiale Oberstufe). Program nauczania oferuje od początku także stan-
dardy gimnazjalne i obejmuje klasy od 5 do 10. Każda szkoła średnia współpracuje z 
co najmniej jedną gimnazjalną szkołą średnią. Szkoły średnie są zazwyczaj prowadzo-
ne jako całodzienne placówki szkolne. 

Kształcenie specjalne (Förderschule)  
Niektórzy uczniowie z powodu zaburzeń w nauce, rozwoju lub swojej niepełnosprawno-
ści wymagają specjalnej pomocy w nauce. Uczniowie ci mają prawo do tzw. „specjalne-
go wsparcia edukacyjnego”. Istnieje siedem priorytetów „edukacji specjalnej”:  
     ▸  Nauka 
     ▸  Mowa 
     ▸  Rozwój emocjonalny i społeczny 
     ▸  Postrzeganie 
     ▸  Słuch i komunikacja 
     ▸  Rozwój psychiczny 
     ▸  Rozwój fizyczny i motoryczny.  
Standardowym miejscem wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
jest szkoła ogólnokształcąca. Rodzicom przysługuje jednak także prawo wyboru szkoły 
specjalnej dla swoich dzieci. 

 

Kształcenie szczebla średniego II stopnia (Sekundarstufe II)   
Sekundarstufe II kontynuuje oraz poszerza edukację i wychowanie rozpoczęte w szko-
łach I stopnia. Kształcenie II stopnia dzieli się na ogólne (gimnazjalna szkoła średnia - 
gymnasiale Oberstufe) i zawodowe (kolegium zawodowe - Berufskolleg). 

Gimnazjalna szkoła średnia (Gymnasiale Oberstufe)  
W gimnazjalnej szkole średniej kontynuowana jest edukacja ogólnokształcąca. W 
Nadrenii Północnej-Westfalii naukę gimnazjalną realizować można w gimnazjum 
(Gymnasium), szkole ogólnej (Gesamtschule) lub gimnazjum zawodowym (Beru-
fliches Gymnasium). 



Kończąc ten etap edukacji uczeń wraz ze zdaniem egzaminu maturalnego uzyskuje 
dostęp do studiów w szkołach wyższych (Allgemeine Hochschulreife). Uzyskanie matury 
możliwe jest również podczas nauki w liceum zawodowym, w połączeniu z ukończeniem 
nauki zawodu. Matura umożliwia dostęp do studiów realizowanych w wyższych szkołach 
zawodowych (Fachhochschule) lub na uniwersytetach (Universität). 

Kolegium zawodowe (Berufskolleg) 
W kolegiach zawodowych uczniowie mogą uczęszczać na kursy zawodowe, które 
umożliwiają 

▸  orientację zawodową 

▸  przygotowanie do zawodu lub studiów 

▸  uzyskanie dyplomu wykształcenia zawodowego lub 

▸  dalsze kształcenie zawodowe. 

Jednocześnie w ramach wszystkich kierunków realizowanych w kolegium zawodo-
wym możliwe jest zdobycie lub uzupełnienie kwalifikacji ogólnokształcących do matury 
włącznie. 

Szkoła dokształcająca (Weiterbildungskolleg) 
Szkoła dokształcająca stanowi ofertę edukacyjną dla osób pracujących w różnym wieku 
lub dla osób posiadających wcześniejsze doświadczenia w zawodzie. W ramach nauki 
realizowanej w liceum wieczorowym (Abendrealschule), gimnazjum wieczorowym 
(Abendgymnasium) i kolegium (Kolleg) można uzyskać wszystkie świadectwa ukoń-
czenia kształcenia szczebla średniego I i II stopnia. Specjalną ofertą jest kurs „Matura 
online” z niewielką ilością godzin obecności w szkole stacjonarnej. 

Dalsze informacje: 
Dalsze informacje można uzyskać w szkołach, urzędach szkolnych i radach okręgowych, 
a także przez Internet pod adresem: www.schulministerium.nrw 
Tutaj można znaleźć osoby kontaktowe dla danej gminy: 
www.mkjfgfi.nrw/kommunale-integrationszentren 
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