Amt für Schule, 2707, 19.09.2020

Dokąd po szkole podstawowej?
Która szkoła średnia jest odpowiednia dla mojego dziecka? Na co należy zwrócić uwagę?

Oferta szkolna szkół pierwszego i drugiego stopnia w rejonie oświatowym Bielefeld
Rejon oświatowy Bielefeld posiada szeroką ofertę dotyczącą kształcenia. Aktualnie w 62 miejskich i
prywatnych szkołach typu Hauptschule (forma wygasająca), Realschule, Gymnasium, Sekundarschule,
Gesamtschule, Berufskolleg i innych są proponowane możliwości dalszego kształcenia.

Szkoły średnie pierwszego (klasy 5-10) i drugiego stopnia (klasy 11-13) przedstawiają się
Zwłaszcza kiedy następuje zmiana ze szkoły podstawowej na szkołę średnią, wielu rodziców stawia
sobie pytanie: Jaki rodzaj szkoły jest odpowiedni dla mojego dziecka? Jaka szkoła średnia wyróżnia się
jakim profilem.
Dużo szkół średnich pierwszego i drugiego stopnia proponuje zainteresowanym rodzicom,
uczennicom i uczniom spotkania informacyjne, dni otwartych drzwi i daje również inne możliwości
poznania szkoły, jej koncepcji i ogólnie życia szkolnego oraz informuje konkretnie o propozycji nauki
w danej szkole. Możliwe terminy spotkań (z reguły od listopada do lutego) i odpowiednie propozycje
są publikowane na stronach internetowych poszczególnych szkół.
Wskazówki dotyczące wyboru szkoły
Nastepujące cechy należy uwzględnić przy wyborze szkoly:
❖ poziom nauki
❖ gotowość do pracy szkolnej
❖ zainteresowania
❖ rozwój nauczania
❖ zachowanie społeczne
❖ zdolności
Decydującym szczególnie jest gotowość do pracy szkolnej, nauki i zachowanie społeczne dziecka. Na
ile są już wykształcone różne rodzaje gotowości do pracy szkolnej, nauki i zachowania społecznego
Waszego dziecka? Porozmawiajcie na ten temat z nauczycielami Waszego dziecka.
Gotowość do pracy szkolnej, nauki
❖ gotowość do nauki i wysiłku
❖ wytrwałość, koncentracja i wytrzymałość
❖ niezawodność i staranność
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❖ zdolność do myślenia, kreatywność i elastyczność
❖ zdolność do rozwiązywania problemów oraz dążenie do celu
❖ samodzielność i pewność siebie
Zachowanie społeczne
❖ współpraca i praca w grupie
❖ konfliktowość i tolerancja
❖ zdolność do przyjęcia krytyki
❖ gotowość do pomagania
❖ odpowiedzialność
❖ zachowanie reguł
Dalsze wskazówki dotyczące wyboru szkoły:
❖ Należy wziąć pod uwagę rekomendację szkoły podstawowej dotyczącą wyboru szkoły średniej
❖ Czy pedagogiczna koncepcja szkoły odpowiada potrzebom dziecka?
❖ Jak szkoła będzie z Waszego punktu widzenia najbardziej dbała o rozwój Waszego dziecka?
❖ Jakie wrażenia odnieśliście Państwo i Wasze dziecko w czasie dnia otwartych drzwi?
❖ Temat „Droga do szkoły”: Czy możliwe jest dobre i bezpieczne dotarcie do szkoły?
❖ Czy szkoła jest szkołą całodniową czy półdniową? (dostęp do opieki po południu?)
❖ Czy szkoła jest szkołą miejską czy prywatną?

❖ Proszę wyrobić sobie własne zdanie! Należy unikać decyzji na podstawie „opinii” innych.

Świadectwa półroczne, wnioski w celu zapisania do szkoły & zapisy do szkoły
W styczniu zostają rozdane w szkołach podstawowych świadectwa półroczne oraz wnioski w celu
zapisania do szkół miejskich. Rodzice otrzymują jeden wniosek ze szkoły podstawowej własnego
dziecka. Ten wypełniony wniosek należy zabrać ze sobą w celu zapisania dziecka w miejskiej szkole
średniej. (Jeżeli dziecko ma kontynuować naukę w szkole prywatnej, dostaniecie Państwo
odpowiednie informacje dotyczące zgłoszenia w wybranej szkole prywatnej.)
W czterotygodniowym okresie zgłoszeń do szkół (13.02-12.03.2021) należy zapisać dziecko do jednej
szkoły średniej. (Terminy zapisów do prywatnych szkół średnich są zwykle takie jak do szkół
miejskich.) Zgłoszenie do szkoły średniej odbywa się w biurze szkolnym / sekretariacie danej szkoły
średniej pierwszego / drugiego stopnia.
Co należy przynieść ze sobą w celu zapisania do szkoły?
❖ Wypełniony wniosek (wniosek otrzymują Państwo w szkole podstawowej)
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❖ ostanie półroczne świadectwo szkolne (klasa 4) państwa dziecka oraz rekomendację co do
formy szkoły
❖ akt urodzenia dziecka, które ma być zapisane do szkoły średniej
❖ jeśli dziecko posiada: zaświadczenie o umiejętnościach pływackich dziecka (→ np.
zaświadczenie o odznace pływackiej „Seepferdchen” (konik morski))

Decyzja pozytywna lub odmowna?
Decyzję czy Państwa dziecko otrzymało miejsce w wybranej szkole średniej otrzymacie Państwo
wkrótce po zakończeniu trwania zapisow (najwcześniej od 15.03.2021). Otrzymacie Państwo pisemną
listowną informację ze szkoły średniej.
Jeżeli Państwa dziecko nie otrzyma miejsca w wybranej szkole (np. ponieważ w danej szkole nie ma
wystarczającej ilości miejsc), dostaną Państwo z tej szkoły zaświadczenie o odmowie i pierwotny
wniosek o zapisanie do szkoły. Z tym zaświadczeniem możecie Państwo zapisać dziecko do innej
szkoły średniej. Z pomocą stale aktualizowanej listy, opublikowanej na stronie internetowej miasta
Bielefeld, możecie Państwo sami sprawdzić, w jakiej szkole średniej są jeszcze wolne miejsca.
W związku z aktualną sytuacją (´pandemia koronawirusa`) proszę zapisać dziecko w wybranej innej
szkole wyłącznie pisemnie (pocztą lub poprzez wrzucenie listu do skrzynki pocztowej w szkole).

Koszty dojazdu do szkoły/ Karta Ucznia (SchülerCard)/ bilet szkolny (Schulwegticket)
Kiedy otrzymacie Państwo dla Waszego dziecka bezpłatną SchülerCard?
Od roku szkolnego 2020/2021 zostaje wprowadzona Karta Ucznia (SchülerCard). Ta nowa propozycja
dla uczennic i uczniów szkół miejskich w Bielefeld jest biletem miesięcznym ważnym w całym
publicznym transporcie kategorii BI, ważnym bez ograniczeń czasowych, cały rok (w celu dojazdu do
szkoły i z powrotem, także w czasie wolnym i w czasie wakacji). Tą nową kartę ucznia należy zamówić
w szkole, po wypełnieniu wniosku Bestellschein Wniosek można też znaleźć na stronie: Mobiel.
Dokładniejsze informacje znajdziecie Państwo w ulotce
Schülerfahrtkosten.
Karta Ucznia (SchülerCard) zastępuje dotychczasowy bilet szkolny**. Uczennice i uczniowie z prawem
przejęcia kosztów dojazdu do szkoły, otrzymają SchülerCard taniej (za opłatą udziału własnego).
Uprawnione uczennice i uczniowie szkół podstawowych oraz posiadacze Bielefeld-Pass z prawem
przejęcia kosztów dojazdu do szkoły otrzymają SchülerCard bezpłatnie. Dla wszystkich innych,
nieuprawnionych do przejęcia kosztów dojazdu do szkoły nowa SchülerCard kosztuje miesięcznie 29
Euro. Bliższe informacje otrzymacie Państwo w ulotce Schülerfahrtkosten.
Nowa propozycja korzystania z publicznego transportu dla uczennic i uczniów szkół miejskich miasta
Bielefeld została przyjęta decyzją Rady Miasta Bielefeld dnia 6 lutego 2020. Nie istnieje obowiązek
zamówienia Karty Ucznia (SchülerCard). Zarządca szkoły (miasto Bielefeld) wypełnia poprzez ulgowy
bilet SchülerCard obowiązek przejęcia kosztów dojazdu do szkoły. W ten sposób wszelkie inne
sposoby przejęcia kosztów dojazdu są niemożliwe.
*Uczennice i uczniowie, którzy uczęszczają do szkół prywatnych, mogą skorzystać z tej oferty, jeżeli
dana szkoła podpisła umowę o współpracy z MoBiel. Prosimy zapytać się bezpośrednio w szkole.
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**Uprawnione uczennice i uczniowie mieszkający poza miastem Bielefeld otrzymują nadal bilet
szkolny (Schulwegticket)

Materiały szkolne
Każdej uczennicy / każdemu uczniowi zostają udostępnione/ wypożyczone na czas określony
bezpłatne materiały do nauki (po uwzględnieniu wkładu własnego) (§96 Prawa szkolnego
(Schulgesetz)). Udział rodziców we wkładzie własnym wynosi w roku szkolnym w szkole średniej
pierwszego stopnia maksymalnie 34€ (z 120€) a w szkole średniej drugiego stopnia maksymalnie 31€
(z 93€). (W szkole podstawowej udział ten wynosi maksymalnie 16 € (z 48 €)). Udziału tego nie trzeba
wnosić, jeżeli otrzymuje się pomoc socjalną, jest jednak obowiązkowy w przypadku otrzymywania
świadczeń Hartz-IV. W sytuacjach wyjątkowych, ze względu na rodzaj materiałów szkolnych, mogą
one zostać na stałe przekazane do użytkowania.
W określeniu materiały szkolne, nie są uwzględnione przedmioty używane w czasie lekcji i materiały
do ćwiczeń. Przedmioty te i materiały stanowią własne i osobiste wyposażenie ucznia i muszą być
przygotowane przez rodziców. Do tych materiałów należą: papier do pisania i rysowania, długopisy,
ołówki i inne oraz przedmioty do liczenia, włącznie pomocne urządzenia techniczne i inne materiały
do pracy i nauki w szkole. (Źródło: Schulministerium NRW;
https://www.schulministerium.nrw.de/themen/recht/schulrecht/lernmittelfreiheit)
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