Informații privind asistența socială școlară

În școala noastră lucrează angajați/angajate de asistență socială școlară și sprijină copii,
părinți și profesori/profesoare în timpul anului școlar. Oferta este gratuită, benevolă și
confidențială.
Angajații noștri oferă sprijin pentru dvs. și copilul dvs. în următoarele domenii:






Copilul dvs. are un conflict cu profesorii/profesoarele sau alți elevi/eleve.
Copilul dvs. își face griji și dorește să discute cu cineva despre acest lucru.
Aveți nevoie de ajutor la completarea formularelor.
Aveți întrebări referitoare la sistemul de învățământ german, ofertele de meditații,
petrecere a timpului liber sau vacanță.

Dacă aveți întrebări referitoare la școlarizarea, grijile sau probleme ale copilului dvs. și aveți
nevoie de ajutor, vă puteți adresa dirigintelui/dirigintei sau la angajatul/angajata de asistență
socială școlară.
Angajații/angajatele noastre de asistență socială școlară sunt:
o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

o

……………………………………………………………………………………………….

Informații privind școlarizarea obligatorie

În Germania există școlarizarea obligatorie. Acest lucru înseamnă, că toți copii, care
împlinesc vârsta de șase ani până la data de 30 septembrie, trebuie să meargă la școală.
Copiii de clasele 1-4 merg mai întâi la școala primară. Apoi trec în clasele 5-10 la o altă
școală.
Obligația de a merge la școală se încheie la finalul anului de învățământ, în care elevul/eleva
a împlinit vârsta de 18 ani. Până atunci trebuie să se meargă fie la o școală cu profil teoretic
fie la o școală profesională sau să se înceapă cu formarea profesională. Copii și adolescenții
merg cel puțin zece ani la școală.
Un nou an școlar începe întotdeauna în vara unui an.
Copilul dvs. este obligat, să participe la școlarizare și la toate zilele de școală. Aici se
numără de exemplul și




Excursiile cu clasa
Orele de sport și de înot
Orele de religie/filozofie practică/etică

Absentarea de la predare, condiționată de concediul în afara vacanțelor școlare nu este
posibilă.

Declarație de consimțământ fotografii
Sunt de acord ca eu/copilul meu
……………………………………………………………………………………..
să fiu/fie fotografiat în școală sau la evenimente organizate de școală și evenimente școlare
și că o fotografie/mai multe fotografii cu copilul meu/mine să fie utilizate pentru următoarele
posibilități de publicare:
o
o
o
o
o

Fotografii, care sunt afișate de exemplu în școală
Medii tipărite (de ex. ziare, reviste, broșuri)
Internet (de ex. pagina web a școlii)
Transmiterea de fotografii de grup sub formă digitală (de ex. CD, stick USB)
Înregistrări video și audio pentru prezentări publice în școală (de ex. la televizor sau
la radio)

Declarația de consimțământ poate fi revocată oricând printr-un înscris.
Prin semnătura mea confirm de asemenea, că fotografiile care mi-au fost transmise cu alți
copii/elevi și eleve le voi folosi numai în scopuri private și că nu le voi publica în niciun caz pe
medii sociale și alte pagini pe internet.
………………………………………………………………….
Locul, data, semnătura

Răspuns privind comportamentul de lucru și social și cel privind
materialul
Numele: ……………………………………….Clasa……
Săptămâna:…………………………………………………….
Obiectiv săptămânal: ……………………………………………...

Luni
Comportament de lucru
Comportament social
Material

Marți

Observații

Profesor/profesoară:
________________________

Observații

Comportament de lucru
Comportament social
Material
Profesor/profesoară:
________________________

Miercuri

Observații

Comportament de lucru
Comportament social
Material
Profesor/profesoară:
________________________

Joi
Comportament de lucru
Comportament social
Material

Vineri
Comportament de lucru
Comportament social
Material

Observații

Profesor/profesoară:
________________________

Observații

Profesor/profesoară:
________________________

Comportament de lucru: silitor, concentrat, independent, fără greșeli
Comportament social: acceptă reguli, respectă personalul didactic, nu deranjează ora

Adeverință medicală/scutire
Dacă copilul dumneavoastră este bolnav, vă rugăm să sunați în aceeași zi, dimineața la
școală. Dacă copilul dvs. s-a însănătoșit, atunci dați-i cu el/ea o scutire scrisă.
Dacă copilul dvs. lipsește mai mult de 3 zile de la școală, atunci trebuie să predați la școală o
adeverință de la medic.
Legat de cum puteți scuti copilul dumneavoastră în caz de boală, vedeți mai jos.
În cazuri deosebite, cum ar fi de exemplu festivități religioase importante, poate fi depusă
anterior o cerere pentru învoire. Adresați-vă în acest caz profesorului/profesoarei copilului
dvs.
În rest, asigurați-vă, că în fiecare zi copilul dumneavoastră merge punctual la școală și că
participă complet la orele sale.

Apelul telefonic la școală
o

Hallo! Mein Name ist _____________ .

(Buna ziua! Numele meu este)
o

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

(Sunt tatăl/mama lui; numele)
o

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

(El/ea merge în clasa__ a domnului/doamnei; numele cadrului didactic)
o

Mein Kind ist krank.

(Copilul meu este bolnav)
o

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

(El/ea merge mâine/în data de ______________ din nou la școală)
o

Vielen Dank. Auf Wiedersehen.

(Vă mulțumesc. La revedere)

Scutire pentru școală

Stimate doamne și stimați domni,
Copilul meu ________________ (numele) din clasa ____ nu a putut merge la școală între
____________ până la
_______________ (introduceți data).
Motivul
Boală
Programare la medic
Altele
Adeverință prezentată: (În caz de boală cu o durată mai mare de 3 zile)
Da
Nu
Data ______________ Semnătura Tutore/ _______________________

Informații privind vacanțele
În Germania există mai multe vacanțe, care sunt diferite în fiecare land federal.
În Renania de Nord - Westfalia (NRW) vacanțele sunt până în 2024 după cum urmează:

(Sursa: www.schulferien.org)

2020
2021
2022
2023
2024

Vacanța de Paște

Vacanța de
Rusalii

Vacanța de vară

Vacanța de
toamnă

Vacanța de Crăciun

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.

Fără vacanță de
Rusalii

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.

-

-

În vacanțe nu au loc ore.
În plus, în Germania există următoarele vacanțe, în care nu au loc ore:

Ziua Muncii
Înălțare (Joi este liber)

În următoarele zile „punți” nu au loc ore în
școala noastră:

Lunea Rusaliilor
Joia Verde (Joi este liber)

o

________________

Ziua națională a Germaniei

o

__________________

Ziua tuturor sfinților

Informații privind evenimentele importante de la școala
noastră

Finalul de jumătate de an, acordarea carnetului de
note:_____________________________________
Finalul anului școlar, acordarea carnetului de note:

La școala noastră au loc zile de ședință. Vă rugăm să folosiți zilele de ședință în interesul
copilului dvs., pentru a afla de exemplu nivelul de performanță sau comportamentul de lucru
și social.

Evenimente: _________________________

___________________________

În acest an școlar sunt programate următoarele sărbători / evenimente:

Ziua ușilor deschise *__________________________________________
Excursie cu clasa între _____________________ până la ____________________
Ziua școlii* __________________________________________________
Altele __________________________________________________

*Ziua școlii are loc o dată pe an. Într-o zi sunt prezentate în clădire și pe terenul școlii
proiecte și expoziții din timpul orelor și sunt oferite jocuri. Desigur că sunteți bine-veniți
ca părinți!

* În Ziua ușilor deschise aveți posibilitatea de a vedea cum se desfășoară o zi a școlii.
Într-o zi anume aflați ceva despre ore, viața din cadrul școlii și vedeți sălile de curs.

Scrisoare de invitație
Data: _________
Invitație
Stimate domn/stimată doamnă ____________________,
Vă rugăm să veniți în data de __________________ la ora ________________ la școală.
Vă rugăm să veniți
o
o

în sala ____________
La secretariat.

Ocazia evenimentului:
o
o
o
o
o

Zi de ședință cu părinții
Absențele copilului dvs.
Comportamentul copilului dvs.
Evoluția performanței copilului dvs.
_________________________

La dialog vor participa următoarele persoane:
o
o
o
o
o
o
o

Dirigintele/diriginta ____________
Profesorul/profesoara de specialitate ______________
Conducerea școlii
Angajatul de asistență socială școlară
Psihologul școlii
Un interpret
_______________________________

Vă rugăm să ne oferiți un răspuns în scris până la ____________________, dacă puteți
participa la eveniment! Vă rugăm să transmiteți școlii următorul paragraf prin intermediul
copilului dvs.
__________________________
(Semnatura, numele)
………………………………………………………………………………………………………✂
Răspuns
Numele copilului: __________________
O Particip.
O Doresc să stabilesc o altă întâlnire.
_______________________________
(Unterschrift)

Clasa copilului: ______________

Zi de drumeție

Declarație de consimțământ al copiilor
Numele elevului/elevei:
Am luat la cunoștință punctele programului aferente în mod direct evenimentului și sunt de
acord cu acestea. Sunt de acord, de asemenea, ca în cadrul evenimentului, copilul meu să
se deplaseze în grupuri mici fără supraveghere.

___________________

____________________________________

Data

Semnătura tutorelui

Convenția cu elevii/elevele
Voi avea asupra mea un telefon mobil în toate deplasările mele individuale sau acțiunile
mele în grupuri mici. Convențiile (îndeosebi informațiile privind ora și locul de întâlnire) sunt
respectate. În telefonul mobil va fi activată o alarmă deșteptătoare, pentru a fi punctual la
locul de întâlnire.
În cazul în care se ajunge totuși la probleme (întârziere, accident...), sun pe doamna/domnul
____________________________ imediat la numărul ______________________.
Acest număr este salvat în telefonul meu mobil înainte de plecare.

_____________________________
Data

________________________________
Semnătura elevei/elevului

Declarația tutorelui privind efectuarea unei
excursii cu clasa
1/2
La ____________________________ de la ____________ până la __________________
Numele elevei/elevului: ________________________________ clasa: ___

1.
Sunt de acord cu programul stabilit pentru excursia cu clasa și cu activitățile aferente.

( ) da
( ) nu

2.
Confirm faptul că copilul meu nu suferă în prezent de vreo boală contagioasă și că nu
are vreo boală/afecțiune care să influențeze negativ participarea la evenimentul școlar
menționat mai sus.
( ) da
Vă rugăm să luați în considerare la starea de sănătate a copilului meu
( ) nu
(de ex. alergii):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Atenție: Cadrele didactice nu au voie să elibereze medicamente!!!
Eventual, trebuie să îi dați copilului pastile pentru dureri de cap, unguente!
3.
Se vor aduce:




Cardul de sănătate
Carnetul de vaccinuri
Cartea de identitate

4.
În cazul în care sunt planificate evenimente de înot în timpul excursiei cu clasa,
( ) da
elevele și elevii participante/participanți vor prezenta dovezi privind capacitatea lor de a
înota (de ex., simbol de înot în „bronz“).
( ) nu

2/2
5. Informații pentru părinți:
Am fost informat cu privire la faptul că, în cazul abaterilor grave împotriva disciplinei sau împotriva
indicațiilor profesoarei/profesorului însoțitor/însoțitoare și altor persoane supraveghetoare, copilul
meu poate fi exclus de la participarea viitoare la alte evenimente școlare, dacă acest lucru apare
ca fiind util în interesul celorlalte/celorlalți eleve/elevi. Copilul meu va fi obligat după o discuție cu
mine, să se întoarcă imediat acasă, dacă este necesar, în prezența unei persoane însoțitoare.
Sunt obligat să suport toate cheltuielile care ies de aici. Independent de aceasta pot fi dispuse
suplimentar și măsuri de ordine școlară.
Am citit informațiile privind excursia cu clasa si le accept/ acceptăm.
_______________________
Locul, data

_______________________________________
Semnătura cel puțin a unui tutore

6. Informații pentru clasă:
În timpul efectuării excursiei cu clasa nu se vor consuma nici alcool și nici droguri.
Substanțele stupefiante menționate mai sus sunt interzise. În cazul unei abateri este inițiată o
măsură disciplinară.
_______________________
Locul, data

______________________________
Semnătura elevei/elevului

9. În timpul excursiei școlare sunt disponibil la următorul nr. de telefon:
în timpul zilei:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
seara:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Declarație pentru elevi majori privind efectuarea unei excursii cu clasa

1/2
La ____________________________ de la ____________ până la __________________
Numele elevei/elevului: _________________________________ Clasa:___

1.
Sunt de acord cu programul stabilit pentru excursia cu clasa și cu activitățile aferente.

( ) da
( ) nu

2.
Confirm faptul că copilul meu nu suferă în prezent de vreo boală contagioasă și că nu
are vreo boală/afecțiune care să influențeze negativ participarea la evenimentul școlar
menționat mai sus.
( ) da
Vă rugăm să luați în considerare la starea de sănătate a copilului meu
( ) nu
(de ex. alergii):
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

Atenție: Cadrele didactice nu au voie să elibereze medicamente!!!
Eventual, trebuie să luați pastile pentru dureri de cap, unguente!
3.
Se vor aduce:




Cardul de sănătate
Carnetul de vaccinuri
Cartea de identitate

4.
În cazul în care sunt planificate evenimente de înot în timpul excursiei cu clasa,
( ) da
elevele și elevii participante/participanți vor prezenta dovezi privind capacitatea lor de a
înota (de ex., simbol de înot în „bronz“).
( ) nu

2/2
5. Informații pentru părinți:
Am fost informat cu privire la faptul că, în cazul abaterilor grave împotriva disciplinei sau împotriva
indicațiilor profesoarei/profesorului însoțitor/însoțitoare și altor persoane supraveghetoare, pot fi
exclus de la participarea viitoare la alte evenimente școlare, dacă acest lucru apare ca fiind util în
interesul celorlalte/celorlalți eleve/elevi. Dacă este necesar, se va dispune întoarcerea imediată
acasă.
Sunt obligat să suport toate cheltuielile care ies de aici. Independent de aceasta pot fi dispuse
suplimentar și măsuri de ordine școlară.
Am citit informațiile privind excursia cu clasa și le accept.
_______________________
Locul, data

_______________________________________
Semnătura elevei/elevului

6. Informații pentru clasă:
În timpul efectuării excursiei cu clasa nu se vor consuma nici alcool și nici droguri.
Substanțele stupefiante menționate mai sus sunt interzise. În cazul unei abateri este inițiată o
măsură disciplinară.
_______________________
Locul, data

______________________________
Semnătura elevei/elevului

9. În timpul excursiei școlare este disponibilă o persoană de încredere la următorul nr. de
telefon:
în timpul zilei:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
seara:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Excursie cu clasa - Lista de împachetat pentru elevi/eleve
Bagaj de mână

o
o
o
o
o
o

Carte de identitate
Card de sănătate
Carnetul de vaccinuri (copia este suficientă)
Provizii pentru călătorie (mâncare și băuturi)
Medicamente personale
Telefon mobil

Îmbrăcăminte
Încălțăminte solidă
Papuci de casă
Îmbrăcăminte
(Jachetă, pantaloni, pulover, tricouri, șosete,
lenjerie)
Sac de dormit
Îmbrăcăminte sport
(Articole
vestimentare
pentru
baie,
încălțăminte sport, pantaloni sport/tricou)
Jachetă de ploaie

o
o
o
o
o
o
Altele

Articole de igienă
(periuță de dinți, pastă de dinți, gel de dus,
șampon, șervețele, leucoplast)
Prosoape
Protecție contra radiației solare
(Ochelari, pălărie, cremă de protecție solară)
Rucsac
Sticlă pentru băut
Adaptor, încărcător
Alte obiecte personale

o
o
o
o
o
o
o
Indicații:



Sunt interzise băuturile alcoolice, drogurile și țigările!
Vă rugăm să marcați valizele dvs. cu numele și adresa/numărul de mobil

Informații privind „Totul despre practică“

Ce anume este practica?
Practica constituie primul contact cu lumea profesională. În timpul unei practici se petrece
timp de mai multe săptămâni (de regulă 2-3 săptămâni) într-o întreprindere pentru a dobândi
o idee mai bună referitoare la o anumită profesie. Este prin urmare o activitate pentru
testarea unei profesii. În școala noastră practica privind pregătirea profesională este fixată
ferm. Și după școală, de ex. în cazul multor formări profesionale sau în timpul studiului
trebuie efectuate una sau mai multe perioade de practică.
Este plătită o practică?
Nu există dreptul legal privind o remunerație, însă unele întreprinderi își remunerează totuși
practicanții.
Cum obțin un loc de practică?
După ce v-ați gândit ce profesie ați dori să cunoașteți îndeaproape, puteți contacta direct
întreprinderi sau puteți solicita ajutorul persoanelor de contact din școală. Multe întreprinderi
solicită scrisori de intenție și/sau de motivație. În anumite domenii profesionale se solicită și
un cazier judiciar. Acesta poate fi solicitat în locul/orașul în care sunteți înregistrat.
Persoana de contact din școala ta:
Informații privind orele de muncă
În principiu orele de muncă nu au voie să depășească opt ore pe zi în timpul practicii. În mod
normal sunt valabile și pentru practicanți zile de odihnă la sfârșit de săptămână sau cu
ocazia sărbătorilor legale, însă există și excepții. Dacă de exemplu se dorește absolvirea
unei perioade de practică la pompieri, spitale sau într-un restaurant, atunci este posibil să se
lucreze și la sfârșit de săptămână. În acest caz însă entitatea care oferă practica trebuie să
acorde practicantului o zi de odihnă înlocuitoare.

