Informacje o pracy socjalnej w szkole

W naszej szkole pracują pracownicy socjalni, którzy służą wsparciem dzieciom, rodzicom i
nauczycielom przez cały rok szkolny. Oferta ta jest bezpłatna, dobrowolna i poufna..
Nasi pracownicy socjalni oferują wsparcie Tobie i Twojemu dziecku w następujących
obszarach:






Twoje dziecko popadło w konflikt z nauczycielem lub innymi uczniami.
Twoje dziecko ma kłopoty i chce o tym porozmawiać.
Potrzebujesz pomocy podczas wypełniania dokumentów.
Masz pytania dotyczące niemieckiego systemu szkolnictwa, kursów języka
niemieckiego, propozycji na czas wolny i wakacje.

Jeżeli masz pytania dotyczące spraw szkolnych, Twoje dzieci mają kłopoty lub potrzebujesz
pomocy, zwróć się do wychowawcy lub pracownika socjalnego.

Nasi pracownicy socjalni to:
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

Informacje dotyczące obowiązku szkolnego

W Niemczech istnieje obowiązek szkolny. Oznacza to, że wszystkie dzieci, które do 30
września ukończą szósty rok życia, muszą chodzić do szkoły.
Pierwszy etap nauki w szkole to szkoła podstawowa, obejmująca klasy od 1 do 4.
Kontynuacja odbywa się w szkole średniej w klasach 5-10.
Obowiązek szkolny obejmuje uczniów do 18 roku życia. Następnie należy podjąć naukę w
szkole zawodowej lub naukę zawodu. Dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły przez co
najmniej 10 lat.
Nowy rok szkolny zawsze rozpoczyna się latem.
Obowiązek szkolny oznacza konieczność uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych
w każdym dniu nauki szkolnej. Do tych dni należą również




wycieczki i wyjazdy klasowe
zajęcia sportowe i zajęcia na basenie
nauka religii / filozofia praktyczna / etyka

Zwolnienie z zajęć szkolnych z powodu urlopu poza dniami ferii i wakacji nie jest możliwe.

Zgoda na wykonywanie fotografii
Wyrażam zgodę na fotografowanie mnie / mojego dziecka
……………………………………………………………………………………..
w szkole lub podczas imprez szkolnych oraz wydarzeń związanych z nauką w szkole oraz
wykonanie jednej / wielu fotografii mojego dziecka / mnie w celu publikacji w następujący
sposób:
o
o
o
o
o

fotografie, wywieszane np. w szkole
media drukowane (np. gazety, czasopisma, broszury)
Internet (np. strona internetowa szkoły)
przekazanie fotografii grupowych w formie cyfrowej (np. CD, pamięć USB)
nagrania filmowe i dźwiękowe w celu oficjalnych prezentacji szkoły (np. w telewizji lub
radiu)

Możliwe jest cofnięcie wyrażonej zgody w każdej chwili.
Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że wykorzystam przekazane mi fotografie innych
dzieci / uczniów wyłącznie do celów prywatnych i w żadnym wypadku nie opublikuję ich w
mediach społecznościowych i innych stronach w Internecie.
………………………………………………………………….
Miejscowość, data, podpis

Komunikat zwrotny dotyczący pracy socjalnej, zachowania oraz
materiału
Nazwisko: ………………………………………. Klasa……
Tydzień: …………………………………………………….
Cel tygodniowy: ……………………………………………...

Poniedziałek
Zachowanie
podczas
pracy
Zachowanie społeczne
Materiał
Wtorek
Zachowanie

Uwagi

Nauczyciel: ________________________

Uwagi
podczas

pracy
Zachowanie społeczne
Materiał

Nauczyciel: ________________________

Środa

Uwagi

Zachowanie
podczas
pracy
Zachowanie społeczne
Materiał
Czwartek
Zachowanie
podczas
pracy
Zachowanie społeczne
Materiał

Nauczyciel: ________________________
Uwagi

Nauczyciel: ________________________

Piątek

Uwagi

Zachowanie
podczas
pracy
Zachowanie społeczne
Materiał

Nauczyciel: ________________________

Zachowanie podczas pracy: pilny, skupiony, samodzielny, bezbłędny
Zachowanie społeczne: akceptuje zasady, respektuje nauczyciela, nie przeszkadza na zajęciach
Materiał: Piórnik, teczka i inne materiały obecne w komplecie i należycie uporządkowane

Zwolnienie z powodu choroby / Usprawiedliwienie
W razie zachorowania dziecka należy w tym dniu rano skontaktować się ze szkołą. Po
wyzdrowieniu dziecka należy przekazać za jego pośrednictwem pisemne usprawiedliwienie.
W razie nieobecności dłuższej niż 3 dni należy w szkole przedłożyć zaświadczenie lekarskie.
Sposoby usprawiedliwienia nieobecności dziecka z powodu choroby przedstawiono poniżej.
W przypadku zdarzeń o szczególnym charakterze, np. ważnych świąt religijnych, możliwe
jest wcześniejsze złożenie wniosku o udzielenie urlopu. W tej sprawie należy zgłosić się do
wychowawcy dziecka.
Poza tym należy zapewnić codzienne, punktualne wychodzenie dziecka do szkoły i jego
uczestnictwo w zajęciach szkolnych.

Kontakt telefoniczny ze szkołą
o

Hallo! Mein Name ist _____________ .

(Dzień dobry! Nazywam się)
o

Ich bin der Vater / die Mutter von ________________. (Name).

(Jestem ojcem / matką dziecka: nazwisko)
o

Er / Sie geht in die Klasse__ von Herrn / Frau ___________________. (Name der
Lehrkraft)

(On / ona uczęszcza do klasy __ Pana / Pani: nazwisko wychowawcy)
o

Mein Kind ist krank.

(Moje dziecko jest chore)
o

Er / Sie kommt morgen / am ______________(Datum) wieder in die Schule.

(Przyjdzie znowu do szkoły jutro / dnia ______________ (data))
o

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

(Dziękuję. Do widzenia)

Pisemne usprawiedliwienie dla szkoły

Szanowni Państwo,
moje dziecko ________________ (nazwisko) z klasy ____ nie mogło uczęszczać do szkoły
w dniach od ____________ do
_______________ (wpisać datę).
Przyczyna
Choroba
Termin wizyty u lekarza
Pozostałe
Przedłożono zaświadczenie: (W przypadku choroby trwającej dłużej niż 3 dni)
Tak
Nie

Data ______________ Podpis opiekuna _______________________

Informacje dotyczące ferii / wakacji
W Niemczech istnieje kilka okresów ferii / wakacji, terminy są różne w różnych krajach
związkowych.
W Nadrenii Północnej – Westfalii (NRW) obowiązują następujące okresy ferii / wakacji do
roku 2024:

2020
2021
2022
2023
2024

Ferie
wielkanocne

Ferie wiosenne

Wakacje letnie

Ferie jesienne

Ferie świątecznonoworoczne

06.04. - 18.04.

02.06.

29.06. - 11.08.

12.10. - 24.10.

23.12. - 06.01.

29.03. - 10.04.

25.05.

05.07. - 17.08.

11.10. - 23.10.

24.12. - 08.01.

11.04. - 23.04.

Nie ma ferii
wiosennych

27.06. - 09.08.

04.10. - 15.10.

23.12. - 06.01.

03.04. - 15.04.

30.05.

22.06. - 04.08.

02.10. - 14.10.

21.12. - 05.01.

25.03. - 06.04.

21.05.

08.07. - 20.08.

-

-

(Źródło: www.schulferien.org)

Podczas ferii / wakacji zajęcia szkolne nie odbywają się.
Poza tym w Niemczech obowiązują następujące dni świąteczne, podczas których zajęcia
szkolne nie odbywają się:

Święto pracy
Wniebowstąpienie Chrystusa (wolny
czwartek)
Poniedziałek Zielonych Świąt
Boże Ciało
(wolny czwartek)
Dzień Jedności Niemiec
Wszystkich Świętych

Również w następujących dniach
przedłużających okresy wolne zajęcia
szkolne nie odbywają się:
o

________________

o

__________________

Informacje o ważnych terminach w naszej szkole

Zakończenie półrocza, wydanie świadectw: _____________________________________
Zakończenie roku szkolnego, wydanie świadectw:
_____________________________________

W naszej szkole odbywają się konsultacje. Prosimy o skorzystanie z możliwości konsultacji
dla dobra dziecka, w celu zasięgnięcia informacji o osiągnięciach i zachowaniu dziecka.

Terminy: _________________________

___________________________

W tym roku szkolnym zaplanowano następujące festyny / akcje:

Dzień otwartych drzwi* __________________________________________
Wycieczka klasowa od _____________________ do ____________________
Festyn szkolny* __________________________________________________
Pozostałe __________________________________________________

*Festyn szkolny odbywa się raz na rok. Przez jeden dzień w budynku i na terenie szkoły
odbywa się prezentacja projektów i wystaw z lekcji oraz organizuje się gry i zabawy.
Oczywiście serdecznie zapraszamy w tym dniu rodziców!

*W Dniu otwartych drzwi możliwe jest zapoznanie się z codzienną pracą szkoły. W tym
dniu dowiesz się nieco o zajęciach, życiu szkoły i poznasz pomieszczenia szkolne.

Zaproszenie
Data: _________
Zaproszenie

Szanowny Panie / szanowna Pani ____________________,
Prosimy o przybycie w dniu __________________ o godzinie ________________ do
Szkoły.
Prosimy o przybycie
o
o

do sali ____________
do sekretariatu.

Termin ustala się na okoliczność:
o
o
o
o
o

Spotkania z rodzicami
Nieobecności Twojego dziecka
Zachowania Twojego dziecka
Rozwoju osiągnięć Twojego dziecka
_________________________

W rozmowie wezmą udział następujące osoby:
o
o
o
o
o
o
o

Wychowawca klasy ____________
Nauczyciel przedmiotu ______________
Dyrekcja szkoły
Pracownik socjalny szkoły
Psycholog szkolny
Tłumacz
_______________________________

Proszę o przekazanie do dnia ____________________ pisemnej informacji zwrotnej,
dotyczącej możliwości uczestnictwa w spotkaniu! Proszę przekazać dolny odcinek do szkoły
za pośrednictwem dziecka.
__________________________
(Podpis, nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………✂
Odpowiedź:
Nazwisko dziecka: _______________Klasa, do której uczęszcza dziecko: ______________
O Wezmę udział w spotkaniu.
O Proszę o ustalenie innego terminu.
_______________________________
(Podpis)

Wycieczka piesza

Zgoda rodziców
Nazwisko ucznia / uczennicy:
Otrzymałem/am informacje o wszystkich punktach programu imprezy i wyrażam zgodę na
uczestnictwo dziecka w imprezie. Wyrażam również zgodę na poruszanie się mojego
dziecka w ramach imprezy w małych grupach bez opieki.

___________________

____________________________________

Data

Podpis opiekuna

Porozumienie z uczniem / uczennicą
Podczas pobytu poza grupą lub spędzania czasu w małych grupach mam przy sobie telefon.
Zobowiązuję się przestrzegać uzgodnień (w szczególności dotyczących czasu i punktu
spotkań). W telefonie aktywny jest alarm w celu ułatwienia przybycia do punktu spotkania na
czas.
W razie wystąpienia problemów (spóźnienie, wypadek…), skontaktuję się natychmiast
telefonicznie z Panem / Panią
____________________________ pod numerem ______________________ .
Numer ten zapiszę w telefonie przed wyjazdem.

_____________________________

________________________________

Data

Podpis ucznia / uczennicy

Oświadczenie opiekunów w sprawie przeprowadzenia
wycieczki klasowej
1/2
Wycieczka do ____________________________ w terminie od ____________ do
__________________
Nazwisko ucznia / uczennicy: ________________________________ klasa: ___

1.
Wyrażam zgodę na przedstawiony mi program wycieczki klasowej i związaną z nią ( ) tak
aktywnością.
( ) nie
2.
Potwierdzam, że moje dziecko nie cierpi na choroby zakaźne ani inne choroby, które
uniemożliwiają uczestnictwo w wyżej opisanej imprezie szkolnej.
( ) tak
W odniesieniu do stanu zdrowia mojego dziecka uwzględnić należy
(np. alergie):
( ) nie
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Uwaga: Nauczycielom nie zezwala się na wydawanie leków!!!
Proszę przekazać dziecku ewentualne tabletki przeciwbólowe, maści itp.!
3.
Należy mieć przy sobie:




Kartę ubezpieczenia zdrowotnego
Kartę szczepień
Dowód tożsamości

4.
Jeżeli w ramach wycieczki klasowej planuje się imprezy pływackie,
( ) tak
uczestniczący uczniowie powinny posiadać dokumenty potwierdzające umiejętności w
zakresie pływania (np. oznaczenie pływackie „brązowe”).
( ) nie

2/2
5. Informacja dla rodziców:
Poinformowano mnie, że w przypadku ciężkiego naruszenia przez moje dziecko dyscypliny lub
niestosowania się do poleceń nauczyciela i innych osób pełniących nadzór możliwe jest jego
wykluczenie z dalszego uczestnictwa w imprezie szkolnej, jeżeli takie wykluczenie byłoby
konieczne do ochrony interesów pozostałych uczniów. Moje dziecko musi w takiej sytuacji
niezwłocznie podjąć podróż powrotną, jeżeli to konieczne, w towarzystwie osoby nadzorującej.
Zobowiązuję się do poniesienia kosztów powstałych wskutek takiej podróży. Niezależnie, możliwe
jest dodatkowo nałożenie przez szkołę innych sankcji porządkowych.
Informacje dotyczące wycieczki klasowej są mi/nam dobrze znane, akceptuję/akceptujemy je.
_______________________
Miejscowość, data

_______________________________________
Podpis co najmniej jednego opiekuna

6. Informacja dla klasy:
Podczas wycieczki klasowej obowiązuje zakaz konsumpcji alkoholu i narkotyków.
Zakazuje się korzystania z jakichkolwiek środków odurzających. Naruszenie zakazu spowoduje
wszczęcie procedury dyscyplinarnej.
_______________________
Miejscowość, data,
Podpis ucznia / uczennicy

______________________________

9. Podczas wycieczki klasowej jestem / jesteśmy dostępni telefonicznie pod numerem:
w dzień:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
wieczorem:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Oświadczenie pełnoletnich uczniów
przeprowadzenia wycieczki klasowej

i

uczennic

w

sprawie

1/2
Wycieczka do ____________________________ w terminie od ____________ do
__________________
Nazwisko ucznia / uczennicy: ________________________________ klasa: ___

1.
Wyrażam zgodę na przedstawiony mi program wycieczki klasowej i związaną z nią ( ) tak
aktywnością.
( ) nie
2.
Potwierdzam, że moje dziecko nie cierpi na choroby zakaźne ani inne choroby, które
uniemożliwiają uczestnictwo w wyżej opisanej imprezie szkolnej.
( ) tak
W odniesieniu do stanu zdrowia mojego dziecka uwzględnić należy
(np. alergie):
( ) nie
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Uwaga: Nauczycielom nie zezwala się na wydawanie leków!!!
Proszę wziąć z sobą ewentualne tabletki przeciwbólowe, maści itp.!
3.
Należy mieć przy sobie:




Kartę ubezpieczenia zdrowotnego
Kartę szczepień
Dowód tożsamości

4.
Jeżeli w ramach wycieczki klasowej planuje się imprezy pływackie,
( ) tak
uczestniczący uczniowie powinny posiadać dokumenty potwierdzające umiejętności w
zakresie pływania (np. oznaczenie pływackie „brązowe”).
( ) nie

2/2
5. Informacja dla rodziców:
Poinformowano mnie, że w przypadku ciężkiego naruszenia dyscypliny lub niestosowania się do
poleceń nauczyciela i innych osób pełniących nadzór możliwe jest wykluczenie mnie z dalszego
uczestnictwa w imprezie szkolnej, jeżeli takie wykluczenie byłoby konieczne do ochrony interesów
pozostałych uczniów. W takiej sytuacji muszę niezwłocznie podjąć podróż powrotną do domu.
Zobowiązuję się do poniesienia kosztów powstałych wskutek takiej podróży. Niezależnie, możliwe
jest dodatkowo nałożenie przez szkołę innych sankcji porządkowych.
Informacje dotyczące wycieczki klasowej są mi dobrze znane, akceptuję je.
_______________________
Miejscowość, data,
Podpis ucznia / uczennicy

_______________________________________

6. Informacja dla klasy:
Podczas wycieczki klasowej obowiązuje zakaz konsumpcji alkoholu i narkotyków.
Zakazuje się korzystania z jakichkolwiek środków odurzających. Naruszenie zakazu spowoduje
wszczęcie procedury dyscyplinarnej.
_______________________
Miejscowość, data,
Podpis ucznia / uczennicy

______________________________

9. Podczas wycieczki klasowej osoba godna zaufania dostępna jest telefonicznie pod
numerem:
w dzień:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
wieczorem:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Wycieczka klasowa – Lista przedmiotów, które uczniowie powinni
spakować
Bagaż ręczny

o
o
o
o
o
o

Dowód osobisty
Karta ubezpieczenia zdrowotnego
Karta szczepień (kopia wystarczy)
Prowiant na podróż (posiłki i napoje)
Osobiste leki
Telefon komórkowy

Odzież
o
o
o

Mocne obuwie
Obuwie domowe
Odzież
(Kurtka, spodnie, sweter, koszulki, skarpety,
bielizna)
Piżama
Odzież sportowa
(Odzież pływacka, obuwie sportowe, krótkie
spodnie / koszulka)
Kurtka przeciwdeszczowa

o
o
o
Inne

Artykuły higieniczne
(szczoteczka i pasta do zębów, żel pod
prysznic, szampon, chusteczki, plastry)
Ręczniki
Środki do ochrony przed słońcem
(okulary, kapelusz, krem z filtrem)
Plecak
Butelka do napojów
Ładowarka
Inne osobiste przedmioty

o
o
o
o
o
o
o
Informacje:



Nie zezwala się na zabieranie ze sobą alkoholu, papierosów, narkotyków!
Bagaże powinny być zaopatrzone w nazwisko i adres

Informacja „Sprawy związane z praktyką“

Co to jest praktyka?
Praktyka to pierwszy kontakt z życiem zawodowym. Podczas praktyki uczniowie spędzają
kilka tygodni (zasadniczo 2-3 tygodnie) w zakładzie w celu uzyskania lepszego wyobrażenia
o określonym zawodzie. Jest to więc praca w celu wypróbowania zawodu. W naszej szkole
obowiązek stanowi praktyka przygotowująca uczniów do życia zawodowego. Również po
ukończeniu szkoły, np. w przypadku pobierania nauki zawodu lub podczas studiów
konieczne jest uczestnictwo w nauce praktycznej.
Czy praktyka jest odpłatna?
Nie istnieje ustawowe prawo do wynagrodzenia, ale niektóre zakłady pracy wypłacają
praktykantom wynagrodzenie.
W jaki sposób dostać się na praktykę?
Po rozważeniu opcji wyboru zawodu, który uczeń chciałby bliżej poznać, możliwe jest
bezpośrednie kontaktowanie się z zakładami lub zasięgnięcie pomocy osób kontaktowych w
szkole. Wiele zakładów wymaga przedłożenia wniosku lub listu motywacyjnego. W
niektórych zawodach wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Możliwe jest
wnioskowanie o jego wydanie w miejscu zamieszkania.
Osoba kontaktowa w szkole: ___________________________________________
Informacje dotyczące czasu pracy
Zasadniczo czas pracy na praktyce nie może przekraczać ośmiu godzin dziennie.
Praktykantów obowiązuje odpoczynek w soboty i w niedziele, możliwe są jednak wyjątki. W
przypadku praktyki w straży pożarnej, w szpitalu lub w gastronomii może zdarzyć się
konieczność pracy w weekend. W takim przypadku pracodawca powinien udzielić
praktykantowi dnia wolnego w innych terminie.

