
Ласкаво просимо до нашої школи,

Ми раді, що ви тут! Ми вважаємо це добрим, що ви також хочете підтримувати свою дитину в 
школі.

Щоб це було успішно, ми хочемо надати вам кілька важливих відомостей.

1. Cтруктура школи

Наша школа – середня. Це означає, що ваша дитина має можливість отримати різні ступені 
освіти. Залежно від темпу навчання ваші діти можуть отримати атестат Hauptschule (низький 
рівень середньоі освіти), Realschule ( середній рівень середньоі освіти)  або розширену 
середню освіту Sekundarabschluss I  . Завдяки цим атестатам діти мають широкий вибір для 
подальших навчальних можливостей.

Якщо ваша дитина дуже здібна, вона  зможе отримати  Abitur (найвищий рівень середньоі 
освіти) в загальноосвітній середній школі.

Починаючи з 8 класу, учні поділяються на різні класи відповідно до їх здібностей та успішності.

Для нас дуже важливо, щоб усі учні отримували потрібну підтримку та заохочення. Особливо це
стосується школярів, які вивчають німецьку як другу мову.

На нашій домашній сторінці ви знайдете багато додаткової інформації про нашу школу та все 
актуальне.

2. Едність 

У нас є шкільні правила, які регулюють шкільний порядок і правила поведінки один з одним. Ви
можете знайти їх перекладені різними мовами на нашій домашній сторінці. Найважливішим 
для нас є шанобливе ставлення один до одного, до усіх учнів, вчителів та працівників школи, які
працюють в школі та на іі територіі.

Сюди входить і те, що будь-які фізичні сварки, бійки категорично заборонені і призведуть до 
виключення зі школи (хто б'є, той і йде!). Також ми очікуємо, що учні будуть приходити на 
заняття вчасно.

У нас багато ввічливих школярок та школярів, а також і в секретаріаті та в учительській завжди 
знайдуться колеги, які готові допогти. Треба лише наважитися запитати, і тобі допоможуть!

Якщо ваша дитина захворіла, ви повинні зателефонувати і повідомити про це. Назвіть для цього
ім’я та клас вашої дитини: «Сьогодні захворіла моя донька Майя Мустерманн з 6а!» Чого буде 
достатньо!

Якщо у вас, як у батьків, виникли запитання чи проблеми, не соромтеся звертатися до нас!

3. Навчання

У Німеччині відвідування школи є обов’язковим, а це означає, що ваша дитина має приходити 
до школи щодня. Також важливо і Вам підтримувати навчання Вашоі дитини. Ваша дитина має 
щодня вивчати німецьку лексику. Для цього доступні такі варіанти:

- Німецьке радіо чи телебачення



- Навчальні програми, додатки (Anton, Duolingo тощо )

- Спільне читання простих книг, коміксів німецькою

- Сімейний урок німецької мови (під час готування іжі, водіння, закупів...)

- Вступ до спортивного клубу, гуртку

- Пропозиції молодіжного центру, проекти церкви

- Виконання домашнього завдання разом

Щоб навчальний процес проходив плавно, важливо, щоб ваша дитина принесла з собою всі 
потрібні матеріали. Крім ручок, сюди входять також зошити, словники та папки, а також 
довідники та словники (!!!).

4. Освоєння

Діти проходитимуть різноманітні курси підтримки на основі їхнього знання німецької мови. 
Вони також прийматимуть участь у звичайних шкільних заняттях. Спочатку лише в таких 
предметах, як спорт, мистецтво чи музика. На інших уроках їм даватимуть завдання на 
оволодіння мовою. Після одного-двох років вони мають брати участь у звичайних шкільних 
заняттях з усіх предметів. Найпізніше з цього моменту , вони отримають оцінки за свою 
продуктивність. До цього часу будуть створюватися звітні сертифікати. Їх обовязково потрібно 
зберегти. Це офіційні документи!

За цей час для вашої дитини буде багато нового, і ми розраховуємо на вашу підтримку, щоб 
ваша дитина освоєлась якомога краще!

Важливі контактні особи:

Пані Вішманн ( Bn ), пані Заяк ( За ), пан Дзіонсько ( Дз ), пан Вольф (Во)

Frau Wischmann (Bn), Frau Zajac (Za), Herr Dzionsko (Dz), Herr Wolf (Wo)


