
Dragi părinţi, 
Pentru copilul dumneavoastră începe cu anul şcolar care 
vine 2023/2024 o etapă ulterioară a vieţii.

Am dori să vă informăm, la ce anume trebuie să � ţi atenţi la 
înregistrare, astfel încât copilul dumneavoastră să înceapă 
şcoala cu succes.

Când puteţi înregistra copilul dumneavoastră?

Joi, 9 februarie 2023

Între orele 9.00 – 12.00

Vineri, 10 februarie 2023

Între orele 9.00 – 12.00 şi între orele 14.00 – 16.00

Fiecare şcoală poate oferi date suplimentare.

www.mannheim.de/bildung-staerken

www.mannheim.de/grundschulanmeldung

Anul şcolarAnul şcolar 2023/2024 2023/2024

Înregistrare pentru Înregistrare pentru 

şcoala primară

  Feudenheim/Wallstadt/Vogelstang
Brüder-Grimm-Schule     H V B
Spessartstraße 24–28, 68259 Mannheim (Feudenheim)
Telefon (0621) 293-84 52
Vogelstangschule      G B 
Eisenacher Weg 95, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 552
Wallstadtschule      G 
Römerstraße 33, 68259 Mannheim
Telefon (0621) 293-82 582

  Hochstätt/Casterfeld/Rheinau/Pfi ngstberg
Astrid-Lindgren-Schule     G B
Rohrlacher Straße 22–24, 68239 Mannheim (Hochstätt)
Telefon (0621) 47 38 45
Gerhart-Hauptmann-Schule     G 
Wilhelm-Peters-Straße 76, 68219 Mannheim (Rheinau)
Telefon (0621) 80 26 90
P� ngstbergschule      H V B 
Winterstraße 30, 68219 Mannheim
Telefon (0621) 87 35 54
Rheinauschule      H V
Mutterstadter Platz 5, 68219 Mannheim
Telefon (06 21) 293-65 81

  Innenstadt/Jungbusch
Johannes-Kepler-Schule     G B
K5, 1, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 43
Jungbuschschule      G
Werftstraße 6, 68159 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 32
Mozartschule       H V
R2,2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-30 51

  Lindenhof/Almenhof/Neckarau
Almenhofschule      H V
Wilhelm-Liebknecht-Straße 8–20, 68199 Mannheim
Telefon (0621) 81 71 52
Diesterwegschule      H V
Meerfeldstraße 88–94, 68163 Mannheim (Lindenhof)
Telefon (0621) 293-65 16
Schillerschule      H V
Luisenstraße 72–76, 68199 Mannheim (Neckarau)
Telefon (0621) 84 24 80

  Luzenberg/Käfertal/Waldhof/Gartenstadt
Albrecht-Dürer-Schule     H V
Baumstraße 24, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 65 2
Alfred-Delp-Schule      H V
Waldpforte 41–43, 68305 Mannheim (Gartenstadt)
Telefon (0621) 75 83 47
Bertha-Hirsch-Schule     G B
Elisabeth-Altmann-Gottheiner-Str. 26, 68309 Mannheim (Käfertal)
Telefon (0621) 72 58 7
Franklinschule      G 
Thomas-Je� erson-Straße 2, 68309 Mannheim (Franklin)
Telefon (0621) 293-4011
Friedrich-Ebert-Schule     G
Wiesbadener Straße 6, 68305 Mannheim (Waldhof)
Telefon (0621) 293-56 10

Käfertalschule       H V B
Wormser Straße 26, 68309 Mannheim
Telefon (0621) 73 36 17
Spinellischule       G
Dürkheimer Str. 98, 68309 Mannheim
Waldhofschule mit Außenstelle Luzenberg   H V
Oppauer Straße 3, 68305 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 10

  Neckarstadt/Wohlgelegen
Erich Kästner-Schule      H V
Grenadierstraße 11, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 14
Humboldtschule      H V
Gartenfeldstraße 20–22, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-76 25
Käthe-Kollwitz-Schule     H V B
Zum Herrenried 1, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 41
Neckarschule      H V
Alphornstraße 4, 68169 Mannheim
Telefon (0621) 293-92 66
Uhlandschule      G 
Geibelstraße 6, 68167 Mannheim
Telefon (0621) 293-57 20

  Neuostheim/Neuhermsheim/Schwetzingerstadt/
     Oststadt
Johann-Peter-Hebel-Schule     H V B
Ernst-Barlach-Allee 3, 68163 Mannheim (Neuhermsheim)
Telefon (0621) 293-67 40
Johann-Peter-Hebel-Schule – Außenstelle Neuostheim  H V
Lucas-Cranach-Straße 9, 68163 Mannheim (Neuostheim)
Telefon (0621) 293-65 40
Oststadtschule      H V
Werderplatz 1–2, 68161 Mannheim
Telefon (0621) 293-61 02
Pestalozzischule      H V
Otto-Beck-Straße 5–7, 68165 Mannheim (Oststadt)
Telefon (0621) 293-67 61

  Sandhofen/Schönau
Gustav-Wiederkehr-Schule     H V
Kriegerstraße 28, 68307 Mannheim (Sandhofen)
Telefon (0621) 77 11 50
Hans-Christian-Andersen-Schule    G B
Rudolf-Maus-Straße 20, 68307 Mannheim (Schönau)
Telefon (0621) 78 99 84 17
Schönauschule      H V
Kattowitzer Zeile 68, 68307 Mannheim
Telefon (0621) 78 27 61

  Seckenheim/Friedrichsfeld
Friedrichsfeldschule      H V
Neudorfstraße 26, 68229 Mannheim
Telefon (0621) 48 42 047
Seckenheimschule      H V B
Zähringer Straße 66, 68239 Mannheim
Telefon (0621) 48 02 89 90
Seckenheimschule Außenstelle Süd    H V
Innerer Heckweg 3
Telefon (0621) 47 10 41



La ce şcoală primară trebuie să vă înregistraţi copilul? 
Viitoarea școală a copilului dvs. depinde de reședinţa princi-
pală a copilului dumneavoastră și aceasta se poate a� a de pe 
site-ul www.mannheim.de/grundschul� nder. Grădiniţa sau 
școala elementară din zona dumneavoastră oferă, de aseme-
nea, informaţii. Toate circumscripţiile școlilor primare, școlile 
și centrele de consiliere pot �  găsite în acest pliant.

Vă rugăm să veniţi cu copilul dvs. la înregistrare şi să 
aduceţi următoarele documente:
•  Certi� catul de naștere al copilului dumneavoastră 

(și, dacă este posibil, livretul de familie)
•  O dovadă privind apartenenţa la o religie
•  Dovada de amânare, dacă s-a făcut cererea și în anul 

precedent
•  Toate pașapoartele copilului dumneavoastră
•  Certi� catul (carnetul) de vaccinare în original
•  Școlile solicită certi� cate (adeverințe) o� ciale ale 

examenul medical în vederea înscrierii la școală
•  Și pentru familiile monoparentale, dovada custodiei 

legale

Când este obligat copilul dvs. să meargă la şcoală?
În cazul în care copilul dumneavoastră s-a născut înainte 
de 01.07.2017, este obligat să meargă la școală și să frecven-
teze o școală primară. Copii care au fost născuţi între 
01.07.2017 și 30.06.2018 pot �  înregistraţi pentru școală. 
În acest caz, consiliul școlar decide cu privire la școlarizare.

Este posibilă o amânare de începere a şcolii? 
În principiu, există posibilitatea să amânaţi începerea școlii 
pentru copilul dumneavoastră încă un an. Acest lucru trebuie 
solicitat în scris conducerii școlii primare. Amânarea începerii 
școlii este decisă de către conducerea școlii prin prezentarea 
unui aviz medical și / sau pedagogic / psihologic din partea 
o� ciului de sănătate. În general, este prevăzută pentru copiii, 
care au început școala mai târziu, frecventarea unei clase pre-
gătitoare.

Pe site-ul www.mannheim.de/
grundschulanmeldung,
este disponibilă traducerea în limbile 
bulgară, engleză, italiană, poloneză, 
română, rusă şi turcă a acestui pliant.

La ce ar trebui să fi e atenţi părinţii copiilor cu handicap, 
cu dizabilităţi, defavorizati, sau bolnavi de boli cronice?
Educaţia școlară a tinerior cu dizabilităţi este responsabilita-
tea oricărei o� cii școlare. Solicitări de programe speciale de 
educaţie se pot face pentru școli generale elementare (în ca-
drul unui program educaţional inclusiv) sau pentru centre 
speciale de educaţie și consiliere – SBBZ (fostele școli specia-
le). În baza unui raport al unu cadru de specialitate, O� ciul 
școlar de stat din Mannheim a trimis o solicitare pentru o 
ofertă de program special de educaţie, cu accent pe suport. 
Cererea privind programul special de educaţie trebuie trans-
misă școlii generale elementare, sau centrului special de 
educaţie și consiliere – SBBZ -, responsabile de copilul dvs.

Formularul, precum și informaţii suplimentare se pot obţine 
de la conducerea școlii generale elementare, respectiv a cen-
trului special de educaţie și consiliere, ori de pe pagina web a 
O� ciului școlar de stat Mannheim.

Ulterior, o� ciul școlar va iniţia procesul de clari� care pe plan 
regional, pentru a găsi un program de educaţie potrivit copi-
lului dvs. Vă rugăm să luaţi legătura în toamna anului 2022 cu 
conducerea școlii generale elementare sau a centrului special 
de educaţie și consiliere responsabil cu educaţia copilului dvs. 
pentru consultări.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la data limită a procedurii, 
termene sau aveţi nevoi de consiliere, vă rugăm să vă adresaţi 
școlii responsabile sau Centrului de cooperare al o� ciului șco-
lar Mannheim (tel. 06 21/292-41 33 sau 41 34, interior AB).
Informaţii ţi asistenţă se pot obţine și de la Departamentul 
pentru sănătate al orașului Mannheim, grădiniţa de copii a 
școlii, centrele de consiliere rapidă, respectiv Biroul pentru in-
tervenţie rapidă a O� ciului școlar de stat Mannheim.

Oferte de consiliere la şcoli
Orașul Mannheim pune la dispoziţia părinţilor toate datele 
pentru îndrumarea școlară a copilului, în mod centralizat în 
sistemul electronic de înregistrare privind îndrumarea 
copiilor (MeKi). Mai multe informaţii pe site-ul 
www.mannheim.de/de/bildung-staerken/vormerkungen-
fuer-die-betreuung-von-kindern sau prin telefon 
la nr. 06 21/293-38 88.

Informații importante: Pentru districtul școlar Spinelli, 
înscrierea va avea loc în zilele de 07. și 08.02.23 de la 
8.00 - 12.00 la Bertha-Hirsch-Grundschule,  Elisabeth-
Altmann-Gottheiner-Str. 26 în 68309 Mannheim (Käfertal). 

Întrebări frecvente Spinelli vezi 
www.mannheim.de/grundschulanmeldung

Răspunsuri la alte întrebări
Răspunsuri la alte întrebări se pot obţine la școala elementară 
respectivă din zona dumneavoastră, cât și la Departamentul 
de Educaţie, doamna Vogel, telefon 06 21/293-79 03, 
erika.vogel@mannheim.de

Adrese şi date de contact 
Lista conţine pe lângă datele de contact ale școlii, și informa-
ţii despre ofertele de suport și consiliere pe tot parcursul zilei, 
pentru asigurarea accesibilităţii pentru copii cu handicap � zic 
și la ofertele de îngrijire (Îngrijire after-school la școală, ofertă 
în cadrul școlii primare de încredere).

G  Școală pe parcursul întregii zile
B  Accesibilitate
H  Îngrijire after-school
V  Școală primară de încredere Școală primară de încredere


