Хто ще може мені допомогти?
Ви отримали інформацію. Вас проконсультували.
Ви досі не знаєте, до якої школи має ходити Ваша
дитина? Тоді ви можете поговорити з вчителемконсультантом у початковій школі. Зверніться до
вчителя-консультанта в початковій школі. Призначте зустріч.
Учитель-консультант допоможе Вам знайти
потрібну школу. Учитель-консультант також може
проводити тести з вашою дитиною, якщо Ви
бажаєте.

У Вас є ще запитання?



Якщо у вас ще є питання, Ви можете поставити їх
класному керівнику Вашої дитини
завучу
 вчителю-консультанту
соціальному працівнику школи
іншим батькам
 центральному відділу Державного управління
освіти міста Мангейм.
 0621-292-4141

уди після
початкової
школи?
Дорогі батьки,
Ваша дитина навчається в 4 класі початкової
школи. Після 4 класу Ваша дитина має
йти в іншу школу. Ця школа називається
середньою.
Що потрібно знати батькам?
Що повинні робити батьки?

Тут Ви знайдете відповіді на свої
запитання.
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Тут Ви можете записати
важливі речі:

У Мангеймі є такі типи середніх шкіл:
середня школа з професійним нахилом
середня школа
громадська школа
інтегрована загальна школа
гімназія

Як я можу отримати інформацію
про школи?
Якщо Ваша дитина навчається в 4 класі, восени в
початковій школі проходять інформаційні заходи.
Тут розкажуть все про загальноосвітні школи.
Вам також скажуть, який тип школи може бути
корисним для Вашої дитини. Це означає, що Ви
отримаєте консультацію. Також у загальноосвітніх
навчальних закладах проводяться інформаційні
заходи. Тут Ви також почуєте все важливе про
школи.

До якої школи повинна йти моя
дитина?
Ваша дитина ходить до школи 4 роки. Подумайте
про це разом з дитиною:
Наскільки добре ваша дитина навчилася за
4 роки?
Як ваша дитина працює в школі?
Що їй подобається вивчати?
Що ваша дитина любить робити вдома?
Це називається навчальним розвитком Вашої
дитини. Навчальним розвиток важливий, якщо
Ви хочете знайти правильну школу.

З ким я можу поговорити про свою
дитину?

Що таке рекомендація від
початкової школи?

Найкраще поговорити з класним керівником про
Вашу дитину. Запитайте: який тип школи підходить
для моєї дитини? Розкажіть, чим займається Ваша дитина вдома і в школі

Після першого півріччя 4 класу Ваша дитина
отримає рекомендацію від початкової школи.
Ваша дитина отримає рекомендацію від
початкової школи разом із звітом за півріччя.
У рекомендаціях від початкової школи зазначено, який тип школи найкраще підходить для
Вашої дитини. Тоді Ви можете вибрати цей тип
школи для своєї дитини. Але Ви не змушені.

У Вашій початковій школі може бути шкільний
соціальний працівник, якого Ви можете запитати.
Ви також можете поговорити з такими людьми:
 з вихователями по шкільному догляду за дітьми,
наприклад у центрі позашкільного догляду
 з працівниками молодіжного центру
 з тренером спортивного клубу.
Запитайте людей:
Що Ви думаєте про мою дитину? Поговоріть про те,
чим займається Ваша дитина вдома та в школі.
Попросіть інших людей розповісти щось про Вашу
дитину. Запитайте: який тип школи може бути корисним для моєї дитини?

Що таке розмова вчителя та батьків?
Якщо Ваша дитина навчається в 4 класі, Ви отримаєте
запрошення від початкової школи. Запрошення на
бесіду вчителя та батьків. На цю розмову мають піти
всі батьки. Тому бесіду також називають обов’язковою
батьківською розмовою.
Там Ви говорите з класним керівником про свою
дитину. Ви говорите про розвиток навчання Вашої
дитини. І Вам скажуть, який тип школи може бути
корисним для Вашої дитини.

Де я маю зареєструвати свою
дитину?
Ви знайшли середню школу для своєї дитини?
Тоді Ви можете зареєструвати дитину в
загальноосвітній школі в секретаріаті

Коли я маю зареєструвати свою
дитину?
Запитайте у класного керівника в початковій
школі. Класний керівник скаже, коли потрібно
зареєструвати дитину.

Чи всі діти отримують місце в
школі за своїм вибором?
Майже всі діти отримують місце в школі, яку хочуть. Але місць іноді не вистачає. Тоді Ваша дитина має піти до іншої загальноосвітньої школи.
Тому Ви повинні вибрати 2 інші школи.
Коли Ви зареєструєте дитину до школи за вашим
вибором, Ви отримаєте формуляр. Також запишіть
у формуляр інші 2 школи. Тоді Ви отримаєте листа
в травні. У листі вказано, до якої загальноосвітньої
школи може ходити Ваша дитина.
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Які типи середніх шкіл є в Мангеймі?

