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Kilka słów na powitanie od Starosty Powiatu

Szanowni Rodzice, Nauczycielki i Nauczyciele!

Cieszę się, że Regionalne Biuro Edukacji oraz Samorządowe Centrum 
Integracji przygotowały na kolejnych stronach ważne informacje na te-
mat procesu przejścia z 4 klasy szkół podstawowych do szkół szcze-
bla średniego I stopnia. W ten sposób zyskają Państwo kompleksowe 
zestawienie wszystkich dostępnych form szkół średnich w powiecie 
Hochsauerland objętych ofertą lokalnego szkolnictwa. Ponadto podane 
zostały również adresy kontaktowe i informacje o innych instytucjach 
działających na styku szkół szczebla podstawowego ze szkołami śred-
nimi.

Jako starosta z przyjemnością objąłem patronat nad tym projektem. Przetłumaczenie tego materiału 
informacyjnego na kilka języków obcych gwarantuje wszystkim zainteresowanym dostęp do informacji 
na temat programów kształcenia, form szkół oraz ofert szkolnych.

Wybór szkół po ukończeniu 4 klasy szkoły podstawowej ma poważny wpływ na dalszy tok edukacji i 
rozwój zawodowy dzieci i młodzieży. Na styku ze szkolnictwem średniego szczebla I stopnia nauczy-
ciele i rodzice obarczeni są dużą odpowiedzialnością, ponieważ na proces edukacji w tym jej punkcie 
wpływa wiele czynników. Dlatego nadaję najwyższy priorytet wspieraniu dzieci i rodziców, niezależnie 
od ich statusu społecznego i pochodzenia w myśl zasady sprawiedliwości edukacyjnej. Młodym ludziom 
należy umożliwiać wybór szkoły najbardziej odpowiadającej ich predyspozycjom, aby przebieg ich nauki 
szkolnej odbywał się optymalnie i skutecznie i by unikać przechodzenia do szkół o innym profilu albo 
też powtarzania klasy.

Powiat Hochsauerland jest regionem o różnorodnych możliwościach edukacyjnych. Wykraczając poza 
nasze ustawowe obowiązki, wyznaczamy sobie zadanie jak najlepszego przygotowania dzieci i mło-
dzieży do edukacji szkolnej, zawodowej i do studiów.

Niniejszy poradnik zapewnia praktyczną pomoc w ważnym punkcie stycznym dwóch elementów syste-
mu szkolnictwa.

Meschede, październik 2020

Serdecznie pozdrawiam

dr Karl Schneider

Starosta Powiatu



Słowo powitalne od Kuratorium Oświaty i Wychowania

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

z końcem obecnego roku szkolnego dla Państwa dzieci zakończy 
się czas nauki w szkole podstawowej. Jako rodzice i opiekunowie 
ponoszą Państwo odpowiedzialność za wytyczenie kierunku działań 
decydujące o dalszym przebiegu kształcenia swojego dziecka.

Przy podejmowaniu decyzji co do określonego typu szkoły w dal-
szym toku nauki, pierwszymi partnerami gotowymi udzielić Państwu 
pomocy są nauczyciele Państwa dziecka. Dlatego zachęcamy do 
korzystania z osobistych konsultacji doradczych z nauczycielami, 
którzy najlepiej znają Państwa dziecko.

Szkoła podstawowa zna Państwa dziecko od pierwszego dnia nauki 
i potrafi najlepiej ocenić jego możliwości, a także jego podejście do 
pracy i zachowania społeczne wraz ze wszystkimi niuansami.

Decydując się na szkołę ponadpodstawową, należy uwzględnić również cele i profile danej szkoły. Po-
mocne w tym są oferowane przez wszystkie szkoły średnie materiały oraz spotkania informacyjne. Na-
mawiamy do korzystania z tych ofert „na miejscu”, aby uzyskać jak najbardziej wyczerpujące informacje 
o tym, co oferują szkoły.

Niniejsza broszura informuje o ofertach edukacyjnych wszystkich szkół ponadpodstawowych funkcjo-
nujących na terenie powiatu Hochsauerland. Wyszczególnione są w niej ponadto wszystkie aktualne 
terminy w ramach procesu zgłaszania uczniów do szkół, jak również terminy spotkań informacyjnych 
organizowanych przez poszczególne szkoły.

Broszura ta umożliwia Państwu zatem kompleksowy przegląd wszelkich niezbędnych informacji, mają-
cych wielkie znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

Życzymy Państwa pociechom udanego startu w nowych szkołach

  
 Martina Nolte (dyrektor Urzędu Szkolnego) Jochen Müller (wizytator szkolny)



Drogie Dzieci,

już niedługo czeka Was przejście do szkoły 
ponadpodstawowej. To dla Was ciekawy czas, 
który jednak ze względu na pandemię korona-
wirusa jest czasem niepewnym i zwariowanym.

W szkole Wasi nauczyciele również objaśniają 
Wam, co może być dalej po ukończeniu szko-
ły podstawowej, a także w domu z pewnością 
rozmawiacie o tym, jaka szkoła ponadpodsta-
wowa najbardziej by Wam odpowiadała.

Od starszego rodzeństwa, kolegów lub innych dzieci wiecie już na pewno, do jakich szkół poszli oni 
dalej po szkole podstawowej i znacie też nazwy niektórych z nich. Lecz co właściwie kryje się za po-
szczególnymi szkołami? Jaka jest różnica pomiędzy szkołą realną (Realschule) a szkołą średnią? Co 
robi się w gimnazjum, a co w szkole głównej (Hauptschule)?

Tą broszurą chcielibyśmy pomóc Wam i Waszym rodzicom w poznaniu szkół w Waszej okolicy. Za-
pewne bardzo chcielibyście się dowiedzieć, jakie przedmioty nauczane są w poszczególnych szkołach, 
które szkoły mają najdłuższe przerwy i jakie zajęcia popołudniowe oferują. Może są jakieś koła zainte-
resowań, które uważacie za szczególnie interesujące?

Życzymy przyjemnej lektury i przeszukiwania oferty szkolnej.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

za pomocą niniejszej broszury chcielibyśmy rów-
nież towarzyszyć Państwu przez chwilę w procesie 
decydowania o nowej szkole dla swojego dziecka i 
wspierać Państwa w poszukiwaniu właściwego pro-
gramu kształcenia, a na tej podstawie także i właści-
wej szkoły.

Państwo jesteście ekspertami we wszelkich spra-
wach dotyczących własnego dziecka. Bo to właśnie 
Państwo wiedzą, jakie są jego mocne i słabe strony, 
jak zachowuje się w określonych sytuacjach, na ile 
samodzielnie wykonuje nałożone na nie zadania, jak 
odrabia zadania domowe, jak reaguje na sukcesy i 
jak radzi sobie z porażkami, jakie ma hobby i talenty.

Nauczyciele, którzy towarzyszyli Państwa dziecku i obserwowali je przez cały okres szkoły podstawo-
wej, są ekspertami, jeśli chodzi o ocenę zachowań w procesie nauki i zachowań społecznych w obrębie 
wspólnoty, jaką jest klasa. Nauczyciele mieli dużo czasu na obserwowanie Państwa dziecka. Stwier-
dzali istniejący stan rzeczy i zbierali informacje. Teraz ich zadaniem jest przedstawienie zalecenia co do 
perspektywicznego indywidualnego toku kształcenia jak najbardziej dopasowanego do predyspozycji 
Państwa dziecka.

Państwa wyobrażenia jako rodziców o przebiegu edukacji szkolnej swojego dziecka opierają się, oprócz 
orientacji na podstawie ocen, także na osobistych doświadczeniach i wartościach oraz na Państwa za-
łożeniach i życzeniach co do dalszego rozwoju i przyszłości dziecka.



Podjęcie właściwej decyzji w momencie przejścia ze szkoły podstawowej do szkoły średniej nie jest 
łatwym zadaniem.

Dlatego też tym bardziej ważne jest, abyście Państwo jako rodzice wraz z nauczycielami połączyli swoją 
wiedzę ekspercką, aby podjąć idealną decyzję.

Za pomocą tej broszury chcielibyśmy dać Państwu z jednej strony możliwość zasięgnięcia informacji 
o różnych dostępnych tokach nauczania, a z drugiej strony możliwość poznania szkół działających w 
regionie. Poza tym chcielibyśmy wraz z Inicjatywą Kariera (Initiative Karriere) uspokoić Państwa obawy, 
że mogą Państwo popełnić nieodwracalny błąd przy wyborze toku nauki i pożądanego profilu szkoły.

Obecnie dzieci mają do wyboru wiele dróg. Zarówno nauczanie gimnazjalne jak i niegimnazjalne za-
pewnia dobre perspektywy zawodowe. Nie ma już ślepych uliczek edukacyjnych, niemniej jednak tylko 
ten, kto dysponuje jak największym zestawem informacji może podejmować dobrze przemyślane i uza-
sadnione decyzje na przyszłość.

Osoby odpowiedzialne za regionalne szkolnictwo w powiecie Hochsauerland chcieliby, aby każde dziec-
ko, niezależnie od jego pochodzenia czy sytuacji socjalnej, zyskało takie same i możliwie jak najlepsze 
szanse edukacyjne i zawodowe.

Doradztwo dla osób przybyłych na nasz teren w wyniku migracji należy do głównych zadań Samorządo-
wego Centrum Integracji. Z uwagi na to, że kształcenie i integracja są ze sobą mocno powiązane, przy 
tworzeniu niniejszej broszury ściśle współpracują Regionalne Biuro Edukacji (Regionales Bildungs-
büro) i Samorządowe Centrum Integracji (Kommunales Integrationszentrum) powiatu Hochsauer-
land. Poprzez likwidowanie barier językowych wszyscy rodzice i ich dzieci powinni otrzymać szansę na 
uzyskiwanie kompleksowych informacji, dlatego niniejsza broszura została wydana w kilku językach.

W ten sposób chcielibyśmy wnieść swój wkład w zapewnienie równości szans.

 Za Regionalne Biuro Edukacji Za Samorządowe Centrum Integracji

  

  
 Nina Gregori Sabrina Borgstedt
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W czwartkowe popołudnie na boisku

Przyjaciele Jan, Selina, Nasrin i Alexej umawiają się. Przy okazji rozmawiają też o swoich szkołach. 
Selina i Jan są już w 5 klasie, Nasrin i Alexej chodzą do 4 klasy szkoły podstawowej.

Selina:

 Od pół roku jestem w szkole głównej. Mój wychowawca jest super fajny i uczy nas 
wielu przedmiotów. Najbardziej lubię chodzić do niego na warsztaty ortograficzne. 
Pracujemy tam w małych grupach i teraz piszę już o wiele bardziej poprawnie i 
robię o wiele mniej błędów! Podoba mi się, że tutaj nie ma ze wszystkim takiego 
pośpiechu jak w szkole podstawowej.

Nasrin:

 Jak dla mnie to tutaj w podstawówce wszystko idzie o wiele za wolno. Zadania do-
mowe też zawsze szybko odrabiam. Będę się cieszył, jeśli w przyszłym roku pójdę 
wreszcie do gimnazjum!

Jan:

 Bardzo mi się podoba w szkole średniej! Sporo rzeczy możemy tam wybierać so-
bie sami! Też mamy na przykład dodatkowe zajęcia wyrównawcze z niemieckiego 
poświęcone ortografii, tak jak u ciebie, Selina. Ale w tym czasie wolę iść do innej 
grupy na ćwiczenia z matematyki, bo nie zawsze wszystko tam od razu rozumiem. 
W 7 klasie mogę potem przejść na matematykę podstawową, wtedy jest trochę 
łatwiej. Ale jeśli chodzi o angielski, to chciałbym być koniecznie na rozszerzonym, 
bo z tego przedmiotu jestem naprawdę dobry!

Alexej:
 Angielski to kompletnie nie moja bajka. Wprawdzie moje oceny są wszędzie cał-

kiem okej, ale tak do końca nie mam ochoty na ciągłą naukę i dużo zadań domo-
wych, chcę mieć też czas na piłkę nożną! W przyszłym roku chciałbym pójść do 
szkoły realnej. Tam też trzeba coś robić, ale wszystko tam idzie trochę wolniej niż w 
gimnazjum i robi się tam wiele praktycznych rzeczy, które potem są ważne w nauce 
zawodu. Od klasy 7 chciałbym wybrać profil przyrodniczy. Chemia jest super! Jeśli 
będę miał wystarczająco dobre oceny, może pójdę później do gimnazjum.
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Selina:

 My też możemy sami wybierać sobie przedmioty, tak zwane wybrane przedmioty 
obowiązkowe. Chciałabym pracować przy tworzeniu gazetki szkolnej albo chodzić 
na zajęcia praktyczno-techniczne. W zeszłym roku mój brat wybrał zajęcia prak-
tyczno-techniczne i zrobił już świetne rzeczy z drewna, używając prawdziwej piły i 
wiertarki!

Jan:

 To brzmi super! My mamy gazetkę szkolną jako kółko zainteresowań, a od 7 klasy 
też możemy wybrać sobie wybrane przedmioty obowiązkowe. Chciałbym się uczyć 
hiszpańskiego, bo z angielskim też sobie dobrze radzę. Albo czegoś z dziedziny 
muzyki albo sztuki, tam można robić fajne projekty.

Nasrin:

 W 7 klasie chciałabym wybrać łacinę, a potem w 9 klasie jeszcze francuski. Jak 
wszystko pójdzie dobrze, to na poziomie licealnym w moim gimnazjum będę mogła 
jeszcze uczyć się hiszpańskiego! Jednak moja starsza siostra nie zrobiła tego, ona 
wzięła sobie najpierw francuski, a potem informatykę. Chciałabym też chodzić na 
kółko zainteresowań. Na coś związanego ze sportem albo ogrodem szkolnym. W 
każdym razie na coś, na czym można się poruszać!

Alexej:

 Ruch to brzmi dobrze!

 Grajmy wreszcie dalej!

„Szkoły w zespole” (Schulen im Team)

projekt firmy „RuhrFutur GmbH” realizowany w kooperacji z Ministerstwem Szkolnictwa i Doskonalenia 
Zawodowego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia

https://www.youtube.com/channel/UCICtFa1DAOLwmmgA4aqx8Cg/videos?view_as=subscriber
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Jak znaleźć odpowiednią szkołę dla mojego dziecka?

Niniejsze informacje opierają się na publikacji „Szkoły średnie I stopnia w Nadrenii Północnej-Westfalii. 
Informacje dla rodziców”. Tutaj zostały zestawione najważniejsze aspekty. W razie zainteresowania 
szczegółową wersję znajdą Państwo pod tym linkiem: https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/
service/publikationen

Po okresie nauki w szkole podstawowej przychodzi czas na podjęcie ważnej decyzji. Do jakiej szkoły 
ma pójść moje dziecko? Gdzie będzie pod najlepszą opieką i będzie mogło rozwijać swoje zdolności?

Państwo znają swoje dziecko najlepiej i obserwują je na co dzień. Czy chętnie się uczy? Czy szybko się 
uczy? Czy potrafi skupić się przez długi czas? Czy odrabia lekcje bez niczyjej pomocy czy też wymaga 
intensywnego wsparcia? Te informacje są ważne przy wyborze nowej szkoły.

Na pierwszym świadectwie w klasie 4 szkoła podstawowa zaleca typ kolejnej szkoły, zalecenie to nie 
jest jednak wiążące. Jednak nauczyciele opiekowali się Państwa dzieckiem przez kilka lat. Poza tym 
znają wymagania szkół ponadpodstawowych. W szkolnej codzienności okazuje się, że zalecenia wyda-
wane przez szkołę podstawową z reguły pasują do Państwa dziecka.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z zaleceniem szkoły podstawowej, mogą Państwo umówić się na roz-
mowę z wybraną szkołą ponadpodstawową. Porady udzielane przez nauczycieli należy brać poważnie i 
próbować wspólnie dojść do tego, co dla Państwa dziecka będzie najlepsze. Radzimy zachować otwar-
tość na możliwe alternatywy i inne typy szkół. Niemieckie szkolnictwo oferuje kilka dróg do przyszłego 
sukcesu.

Z poniższej ilustracji wynika, że po wspólnym okresie szkoły podstawowej rozpoczyna się szkoła szcze-
bla średniego I stopnia. Taką szkołę kończy się z reguły po 10 klasie (w przypadku gimnazjum po 9 
klasie), a uczniowie, zależnie od typu szkoły, otrzymują swoje pierwsze świadectwo dokumentujące 
stopień wykształcenia, na podstawie którego mogą rozpocząć naukę zawodu. W przypadku osiągnięcia 
bardzo dobrych wyników można też potem rozpocząć naukę na poziomie szkoły średniej II stopnia w 
gimnazjum, w szkole ogólnej (Gesamtschule) albo w kolegium zawodowym (Berufskolleg).

Szkoły specjalne odgrywają szczególną rolę, która zostanie bliżej omówiona w rozdziale poświęconym 
temu typowi szkoły.

Source:https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/service/publikationen
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Szkoła główna (Hauptschule)
oferuje kształcenie ogólne i przygotowuje do kształcenia zawodowego. Podstawy programowe z języka nie-
mieckiego i matematyki są szczególnie istotne i podlegają wspomaganiu w postaci zajęć dodatkowych. Zajęcia 
mają bardzo praktyczny charakter i ich zadaniem jest przygotowanie do późniejszego zawodu. Na przykład w 
klasach 8-10 uczniowie w ramach długookresowych praktyk poznają świat pracy zawodowej i otrzymują duży 
zakres pomocy w wyborze przyszłego zawodu.

Matematyka i język angielski nauczane są od klasy 7, w zależności od wyników nauki - w formie podstawowej 
i rozszerzonej. Począwszy od klasy 7 uczniowie mogą również sami wybierać główne przedmioty z dziedziny 
nauk przyrodniczych, ekonomii i świata zawodowego, informatyki, sztuki i muzyki.

Świadectwa dokumentujące wykształcenie:
 - Świadectwo ukończenia szkoły głównej po 9 klasie (Hauptschulabschluss nach Klasse 9)

 - Świadectwo ukończenia szkoły głównej po 10 klasie (Hauptschulabschluss nach Klasse 10)

 -  świadectwo zdania egzaminu po 10 klasie - der mittlere Schulabschluss (umożliwiające podjęcie dalsze-
go kształcenia zawodowego - Fachoberschulreife)

Po pomyślnym ukończeniu klasy 10 typu B uczeń uzyskuje możliwość podjęcia dalszego kształcenia zawodowe-
go. Jeżeli wszystkie wyniki są co najmniej dostateczne, to można później przejść na gimnazjalny poziom licealny 
(gymnasiale Oberstufe), do szkoły ogólnej (Gesamtschule) lub do kolegium zawodowego (Berufskolleg).

Szkoła realna (Realschule)
oferuje rozszerzone kształcenie ogólne i wspiera wiedzę i umiejętności praktyczne. Na zajęciach lekcyjnych 
duży nacisk kładzie się na przygotowanie do zawodu. Począwszy od 7 klasy uczniowie mogą sami określać 
główne przedmioty według własnych zainteresowań i mają wybór pomiędzy

 - drugim językiem obcym

 - albo rozszerzonym przedmiotem o profilu przyrodniczym

 - albo rozszerzonym przedmiotem o profilu nauk społecznych

 - albo rozszerzonym przedmiotem o profilu ekonomicznym

 - albo rozszerzonym przedmiotem o profilu artystycznym.

Wybrane przedmioty rozszerzone mogą być pogłębiane w trakcie nauki w gimnazjum zawodowym, dostarcza-
jąc pierwszych przesłanek dla późniejszej orientacji zawodowej. Oprócz tego szkoły realne wspierają uczniów 
przy wyborze zawodu poprzez praktyki i odwiedzanie innych typów szkół.

Świadectwa dokumentujące wykształcenie:
 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 9 klasie (Hauptschulabschluss 

nach Klasse 9)

 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 10 klasie (Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10)

 -  świadectwo zdania egzaminu po 10 klasie - der mittlere Schulabschluss (umożliwiające podjęcie dalsze-
go kształcenia zawodowego - Fachoberschulreife)

Jeśli wyniki w nauce Państwa dziecka są co najmniej dostateczne, to może ono po ukończeniu 10 klasy i 
zdaniu egzaminu uprawniającego do dalszego kształcenia zawodowego przejść do gimnazjum, do szkoły ogól-
nej (Gesamtschule) lub do kolegium zawodowego (Berufskolleg). W przypadku szczególnie dobrych ocen i 
uczęszczania przez co najmniej cztery kolejne lata szkolne na lekcje drugiego języka obcego możliwe jest 
przejście bezpośrednio do fazy kwalifikacyjnej do poziomu licealnego w gimnazjum.

Gimnazjum
oferuje pogłębione kształcenie ogólne i przygotowuje do kształcenia zawodowego, jednak w pierwszym rzędzie 
do podjęcia studiów. Na zajęciach lekcyjnych omawiana jest kompleksowa problematyka, której zadaniem jest 
pobudzanie uczniów do analitycznego i krytycznego myślenia. Po pomyślnym ukończeniu 9 klas (typ G9), z 
reguły uzyskuje się maturę uprawniającą do studiowania. Niektóre gimnazja oferują maturę także po 8 latach 
(typ G8). Gimnazjum wymaga ogólnie wysokiego stopnia gotowości do nauki oraz samodzielności.
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Wszyscy uczniowie, począwszy od 7 klasy muszą uczyć się drugiego języka obcego i od 9 klasy ustalić 
własne przedmioty główne. Mogą się uczyć trzeciego języka obcego, informatyki lub pogłębiać wiedzę z 
przedmiotów, na które uczęszczali dotychczas.

Gimnazjum oferuje programy wyboru zawodu, w ramach których uczniowie poznają różne obszary świata 
zawodowego oraz mogą nawiązywać kontakty z uniwersytetami i wyższymi uczelniami zawodowymi.

Świadectwa dokumentujące wykształcenie:
 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 9 klasie (Hauptschulab-

schluss nach Klasse 9)

 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 10 klasie (Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10)

 -  świadectwo zdania egzaminu po 10 klasie - der mittlere Schulabschluss (umożliwiające podjęcie dal-
szego kształcenia zawodowego - Fachoberschulreife)

 -  Świadectwo uprawniające do podjęcia studiów w wyższych szkołach zawodowych (część szkolna)

 - Ogólne świadectwo dojrzałości - matura

Szkoła średnia (Sekundarschule)
obejmuje klasy od 5 do 10. Uczniowie są w tym czasie przygotowywani do kształcenia zawodowego lub do 
matury.

W przypadku zintegrowanej lub częściowo zintegrowanej szkoły średniej zajęcia prowadzone są w dwu wy-
maganych obszarach: Od 7 klasy z języka angielskiego i matematyki, od 8 lub 9 klasy z języka niemieckiego 
i od 9 klasy z nauk przyrodniczych. W przypadku formy zintegrowanej odbywa się to przez różnicowanie 
wewnętrzne w społeczności klasowej, w przypadku formy częściowo zintegrowanej tworzone są kursy na-
uczania podstawowego i rozszerzonego. Uczniowie zawsze zdają do następnej klasy, powtarzanie klasy jest 
możliwe tylko na życzenie rodziców.

W przypadku kooperatywnej formy szkoły średniej, począwszy od 7 klasy uczniowie nauczani są w trzech 
różnych tokach kształcenia (szkoły głównej, szkoły realnej, gimnazjum). Zajęcia lekcyjne są oparte na progra-
mach nauczania przewidzianych dla tych typów szkół.

Od 7 klasy można także określać sobie własne przedmioty główne. Wybrane lekcje obowiązkowe składają 
się z drugiego języka obcego, ofert edukacyjnych z dziedziny ekonomii i świata zawodowego, nauk przyrod-
niczych, nauk społecznych oraz sztuki i muzyki. Drugi język obcy jest obowiązkowy dla wszystkich, którzy 
chcą przejść na gimnazjalny tok nauki. W 9 klasie można uczyć się kolejnego języka obcego.

Partnerem kooperacyjnym każdej szkoły średniej jest gimnazjum, szkoła ogólna i kolegium zawodowe. W 
przypadku uzyskania ogólnej oceny dostatecznej uczniowie mogą w tych typach szkół uczęszczać na zajęcia 
w ramach szkoły średniej II stopnia.

Świadectwa dokumentujące wykształcenie:
 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 9 klasie (Hauptschulab-

schluss nach Klasse 9)

 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 10 klasie (Hauptschulab-
schluss nach Klasse 10)

 -  świadectwo zdania egzaminu po 10 klasie - der mittlere Schulabschluss (umożliwiające podjęcie 
dalszego kształcenia zawodowego - Fachoberschulreife)

Szkoła ogólna (Gesamtschule)
Ten typ szkoły dotychczas nie funkcjonował na terenie powiatu Hochsauerland. Podobnie jak szkoła 
średnia jej oferta obejmuje różne toki nauczania w ramach jednej szkoły.
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Świadectwa dokumentujące wykształcenie:

 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 9 klasie (Hauptschulab-
schluss nach Klasse 9)

 -  Świadectwo równoważne ze świadectwem ukończenia szkoły głównej po 10 klasie (Hauptschu-
labschluss nach Klasse 10)

 -  świadectwo zdania egzaminu po 10 klasie - der mittlere Schulabschluss (umożliwiające podjęcie 
dalszego kształcenia zawodowego - Fachoberschulreife)

Dobre i bardzo dobre wyniki w nauce uprawniając do uczęszczania do szkoły średniej II stopnia, w któ-
rej można uzyskać maturę.

Szkoła specjalna (Förderschule)
Jeśli u dziecka stwierdzona zostanie potrzeba wsparcia przez system pedagogiki specjalnej, ma ono 
możliwość podjęcia nauki w szkole specjalnej lub w innym typie szkoły. Rozróżnia się siedem głównych 
obszarów wymagających wsparcia:

 - Uczenie się

 - Mowa

 - Rozwój emocjonalny i społeczny

 - Wzrok

 - Słuch i komunikacja

 - Rozwój umysłowy

 - Rozwój fizyczny i motoryczny

Zasadniczo również poprzez ten tok nauczania możliwe jest uzyskanie świadectwa wykształcenia, co 
ew. wiązałoby się ze zmianą typu szkoły. Tutaj rozróżnia się pomiędzy uczniami o „ustalonym celu na-
uczania” i „zróżnicowanym celu nauczania”. Ta pierwsza grupa nauczana jest na podstawie programów 
nauczania i uzyskuje odpowiednie świadectwo ukończenia szkoły. Druga grupa otrzymuje indywidualne 
programy nauczania wyrównawczego, które oparte są na wytycznych dla szkół ogólnych.
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Rozpocznij tutaj udany start w karierę zawodową! Pokażemy Ci 
wszystkie możliwości. 
Centralny portal informacyjno-doradczy w zakresie przejścia od szkoły do zawodu. 

 
Przejście do szkoły ponadpodstawowej to pierwsze decydujące wytyczenie dalszej drogi edukacyjnej 
dziecka. Jako Porozumienie na rzecz Kształcenia Zawodowego regionu Hellweg-Sauerland 
(Ausbildungskonsens Hellweg-Sauerland) chcemy już na tym etapie zaoferować Państwu jako rodzicom 
i ważnym doradcom dla swoich dzieci zestawienie różnorakich możliwości dostępnych na regionalnym 
rynku kształcenia zawodowego i rynku pracy. Najpóźniej w trakcie procesu orientacji zawodowej 
będziemy Państwu służyć naszym wspólnym doświadczeniem w sieci oraz wiedzą na temat zawodów, 
kierunków studiów i możliwości dokształcania i przedstawimy Państwu przyszłe perspektywy i ścieżki kariery 
dostępne tutaj w powiecie Hochsauerland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koło kariery portalu KH 
Nasze koło kariery portalu KH (Karriere hier) w prosty i 
obrazowy sposób ukazuje różnorakie drogi do praktyki 
zawodowej po ukończeniu szkół średnich. Poszczególne 
kolory zawierają informację o intensywności powiązania 
z praktyką i odpowiednio do tego zostały rozmieszczone 
na kole. Widać tu przykładowo możliwość podjęcia 
studiów bez matury albo dojścia poprzez kształcenie 
zawodowe na wyższym poziomie do takiego samego 
poziomu DQR (NRM - Niemieckich Ram Kwalifikacji) jaki 
osiąga się drogą ukończenia studiów. 

www.karriere-hier.de 
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Informacje o tej i innych 
ciekawych ścieżkach rozwoju 
zawodowego 
dostępnych w regionie 
znajdują się  
na stronie internetowej. 

Drogi kształcenia po ukończeniu szkoły i możliwości rozpoczęcia kariery zawodowej są dzisiaj bardziej 
złożone i otwarte, dlatego też warto szukać dobrej i wyczerpującej informacji. W zależności od 
zainteresowań, posiadanych talentów i umiejętności do wyboru są przy tym różne drogi o charakterze 
bardziej praktycznym lub teoriotwórczym. 

Oferujemy różnorodne możliwości kontynuacji rozwoju zawodowego po każdym typie szkoły. Bez 
względu na to, czy Państwa dzieci obiorą ścieżkę kształcenia gimnazjalnego czy niegimnazjalnego będą 
one miały równie dobre perspektywy. Tak jak różne są dzieci w klasach szkolnych, tak samo różne są 
później wybierane przez nie drogi zawodowe. Dlatego kształcenie akademickie i zawodowe należy 
traktować na równi, ponieważ oba te typy kształcenia otwierają różnorodne i indywidualnie 
dopasowane drogi do udanego startu w życie zawodowe.
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Pomoc i osoby kontaktowe

Centrum Koordynacyjne ds. Szkolnej Opieki Socjalnej

Szkolna opieka socjalna zapewnia wszystkim uczniom wszechstronną opiekę i wsparcie w pokony-
waniu indywidualnych problemów w codziennym życiu szkolnym. Szkolna opieka socjalna kieruje do 
uczniów różnorodne oferty i pomoc w indywidualnych przypadkach w celu wspierania ich nauki szkolnej 
i integracji społecznej w codziennym życiu szkoły.

Z oferty doradczej szkolnej opieki socjalnej mogą korzystać także rodzice.

Nie każda szkoła w powiecie Hochsauerland ma swojego pracownika socjalnego. Dane kontaktowe do 
takiej osoby otrzymają Państwo w swojej szkole lub w Centrum Koordynacyjnym ds. Szkolnej Opieki 
Socjalnej pod numerem telefonu  0 29 31 / 94 - 41 21, Pani Bettina Jacobi.

Urząd ds. Dzieci i Młodzieży (Jugendamt) / Biuro ds. Rodziny (Familienbüro)

Opieka nad dziećmi i młodzieżą i ich wychowanie nie zawsze należy do łatwych 
zadań. Urząd ds. Dzieci i Młodzieży oraz Biuro ds. Rodziny wspierają Państwa w 
tym, stawiając na oferty prewencyjne, wspierające rodzinę. Podejmują próby udzie-
lenia pomocy przy rozwiązaniu Państwa problemów i przedstawiają w tym zakresie 
odpowiednie oferty. Kompetentne w tym obszarze osoby kontaktowe w powiecie 
Hochsauerland znajdą Państwo tutaj:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie/jugendamt

Poradnia szkolna

Regionalna Poradnia Szkolna dla powiatu Hochsauerland zatrudnia dyplomo-
wanych psychologów i pedagogów. Są oni konsultantami nauczycieli, rodziców i 
uczniów. Porady udzielane są bezpłatnie i, na życzenie, anonimowo. Poniższy link 
prowadzi do szczegółowych informacji na ten temat:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung/schulberatung

Inne poradnie

Ośrodek Pomocy Społecznej Kobiet Katolickich (Sozialdienst katholischer Frauen):

 https://www.skf-hochsauerland.de

Organizacja Kobiety Kobietom (Frauen helfen Frauen): https://www.frauen-hsk.de

Caritas: https://www.caritas-hsk.de

Diakonia: https://www.diakonie-ruhr-hellweg.de

Przychodnia LWL w Marsberg (LWL Ambulanz Marsberg) Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Mło-
dzieży
Bredelarer Straße 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 601 - 40 00
 wkkjpp-marsberg@lwl.org
	 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de

Przychodnia LWL w Meschede (LWL Ambulanz Meschede)  
Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży
Dzienna Klinika Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej
Feldstraße 1
59782 Meschede
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 02 91 / 9 02 23 - 20
 tagesklinik-meschede@lwl.org
 www.lwl-jugendpsychiatrie-marsberg.de/de/fur-patienteninnen/teilstat_behandlung/tagesklinik_

mesch/1141888615

Pakiet świadczeń w zakresie edukacji i uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym (BuT)

Jest to świadczenie rządu federalnego na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach.

Umożliwia ono uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, wspólnych obiadach w przedszkolu lub szkole, 
lekcjach wyrównawczych albo w zajęciach sportowych, zabawach i zajęciach muzycznych w stowarzy-
szeniach lub innych organizacjach.

Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II), zasiłek socjalny 
(Sozialgeld), pomoc społeczną (Sozialhilfe), dodatek do zasiłku na dzieci (Kinde-
rzuschlag) lub dodatek mieszkaniowy (Wohngeld) mogą składać wnioski o przyzna-
nie środków z BuT w Centrum Pośrednictwa Pracy (Jobcenter) lub Wydziale Opieki 
Społecznej (Sozialamt). Państwa szkoła (wychowawca, szkolny pracownik socjalny, 
sekretarz/sekretarka) pomoże Państwu w tym. Więcej informacji znajdą Państwo 
pod poniższym linkiem:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/soziales/bildungs-und-teilha-
bepaket/bildungs-und-teilhabepaket

Lekcje języka kraju pochodzenia (HSU)

Wielojęzyczność jest wielkim atutem, dlatego uczniowie wychowujący się dwuję-
zycznie mogą uczestniczyć w lekcjach języka kraju pochodzenia i na zakończenie 
szkoły średniej I stopnia zdawać egzamin językowy. Więcej informacji na ten temat 
znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfa-
echer/herkunftssprachlicher-unterricht

Rodziny w powiecie Hochsauerland

Mają Państwo pytania dotyczące położnych, zasiłku wychowawczego (Elterngeld) 
czy ośrodka wypoczynkowego dla dzieci? Na stronach powiatu Hochsauerland znaj-
dą Państwo informacje na te i wiele innych tematów.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/jugend/familie

Wydział Zdrowia

Na stronach Wydziału Zdrowia zamieszczone są informacje na wszelkie tematy 
związane ze zdrowiem fizycznym i psychicznym.

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/gesundheit/

Szkoła i edukacja w powiecie Hochsauerland

Począwszy od programu wprowadzania do życia zawodowego pod nazwą „Kein Ab-
schluss ohne Anschluss” („Poznaj zawód, zanim ukończysz szkołę” poprzez Urząd 
Szkolny będący niższym szczeblem Kuratorium Oświaty i Wychowania, aż po Uni-
wersytet Powszechny (VHS) - na tej stronie internetowej znajdą Państwo wszystko, 
co wiąże się z tematem edukacji:

https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/schule/bildung
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Gimnazjum Petrinum 
(Gymnasium Petrinum)
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon

Kim jesteśmy?

Petrinum to gimnazjum miejskie w Brilon dla chłopców 
i dziewcząt. Pod kierownictwem Joahnnesa Droste i 
jego zastępczyni Svenji Möhlmeier łączymy tradycję 
ponad 360-letniej historii z wymogami nowoczesnej 
szkoły we współczesnych czasach i idziemy drogą 
wiodącą ku ciekawej przyszłości.

  

W rejonie naszej działalności, który sięga daleko poza 
granice miasta Brilon, oferujemy uczniom oprócz 
świadectwa szkoły średniej I stopnia oczywiście tak-
że ścieżkę do uzyskania matury, której posiadanie 
uprawnia do studiowania na wszystkich uczelniach 
wyższych w Niemczech.
Budynek szkoły zapewnia miejsce dla 800 uczniów, 
a wkrótce zostanie on powiększony o nowy nowo-
czesny trakt nauk przyrodniczych. Aktualnie ważą się 
decyzje o kolejnych kompleksowych przebudowach i 
budowach nowych budynków.

Nasi partnerzy kooperacyjni

W naszym regionie prowadzimy bliską współpracę z 
Muzeum Regionalnym Haus Hövener oraz z różnymi 
przedsiębiorstwami, a na płaszczyźnie ponadregio-
nalnej z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej w wyszu-
kiwaniu młodych talentów czy też z Uniwersytetem 
Frankfurckim w obszarze nauk przyrodniczych oraz 
wszelkiego typu partnerstwa w zakresie przygotowa-
nia do nauki zawodu i do studiów.

Czasy lekcji i
przerw

Zajęcia w naszej szkole rozpoczynają się o godz. 7:30. 
W przypadku modelu podwójnych godzin lekcyjnych 
(obejmujących 90 minut) lekcje przedpołudniowe koń-
czą się o godz. 12:35. Po trwającej 45 minut przerwie 
obiadowej zajęcia przewidziane przede wszystkim dla 
starszych uczniów są kontynuowane od godz. 13:20 
i kończą się o godz. 14:50. Zajęcia przedpołudniowe 
obejmują dwie dłuższe przerwy od godz. 9:00 do 9:20 
i od godz. 10:50 do 11:05.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Naszym zdeklarowanym celem jest, by myśleć zarów-
no o głowie, jak i o sercu i o ciele.
To pociąga za sobą szeroką ofertę kółek zaintereso-
wań, chociażby w dziedzinie sportu lub muzyki - obej-
muje ona przykładowo chór niższego stopnia, chór 
szkolny, big band, combo, zespół smyczkowy, kółko 
teatralne, koło instrumentów dętych, kółko Niemiec-
kiego Związku Piłki Nożnej DFB, drużynę piłki nożnej, 
kółko szachowe, kółko siatkówki i drużynę siatkarską, 
drużynę tenisową, kółko prawoznawstwa. Ponadto 
prowadzimy zajęcia wyrównawcze w postaci lekcji wy-
równawczej w czasie nauki socjalnej albo w ramach 
pomocy w odrabianiu zadań domowych udzielanej 
przez starszych uczniów.

O ciało dba stołówka i sklepik szkolny prowadzony 
przez samorząd uczniowski.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Obszerna oferta zajęć lekcyjnych o profilu muzycznym 
(„klasa instrumentów dętych”) i przyrodniczym („klasa 
MINT” (przedmiotów z obszaru matematyki, informaty-
ki, nauk przyrodniczych i techniki)) na poziomie szkoły 
średniej I stopnia kontynuowana jest później na pozio-
mie licealnym poprzez bardzo wiele zajęć na poziomie 
rozszerzonym w obszarze nauk przyrodniczych oraz 
sporą liczbę przedmiotów do indywidualnego wyboru, 
do tego jeszcze jest poszerzona o szeroką ofertę kó-
łek zainteresowań.
Nasza oferta językowa obejmuje język angielski (od 
klasy 5), francuski i łacinę (od klasy 7 lub 9 albo na 
poziomie licealnym) oraz język rosyjski (od klasy 9) i 
włoski (w klasach licealnych).

Rozbudowana koncepcja wycieczek szkolnych, obej-
mująca, oprócz trzech głównych wycieczek klas 5 
(„Prima Klima”), klas 8 (wyjazd narciarski „Schulskifahrt 
alpin”) i najstarszego rocznika („Große Studienfahrt” - 
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„Wielki wyjazd studyjny”) wiele innych wyjazdów i wy-
cieczek, uzupełnia program nauczania szkolnego.
Nazwa naszej szkoły jest dla uczniów zarówno pro-
gramem, jak i przewodnikiem:

P ersönlichkeiten (osobowości)
E rziehen (wychowanie)
T alente (talenty)
R eifen lassen (swoboda dojrzewania)
I  ntelligenz wecken und fördern (budzenie i wspie-

ranie inteligencji)
N atürlich (naturalność)
U nd (i)
M enschlich (człowieczeństwo)
Poza tym ubiegamy się o certyfikat „Szkoła przyszłości 
- edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Standardowe minimum wyposażenia każdej z sal lek-
cyjnych to laptopy, beamery i wizualizery, wiele klas 
posiada już także tablice interakcyjne. Począwszy od 
roku szkolnego 20/21, wszystkie sale mają zostać wy-
posażone w panele obsługowe.
Do dyspozycji uczniów są 4 mobilne „wózki tabletowe” 
z zestawami po 16 tabletów, w wielu klasach przyrod-
niczych dostępne są liczne laptopy, a w sali kompute-
rowej wzgl. informatycznej oczywiście komputery dla 
całej grupy uczniów.
Obecnie zakładana jest sieć WLAN dla uczniów, która 
obejmie cały teren szkoły.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Szkoła przyjazna dla MINT - nauk z zakresu matematy-
ki, informatyki, przyrody i techniki

Szkoła partnerska Niemieckiego Związki Piłki Nożnej 
DFB

Mamy na swoim koncie liczne zwycięstwa indywidualne 
i grupowe na poziomie regionalnym, krajowym i między-
narodowym.

Gdzie można nas znaleźć?

W Brilon w Zespole Szkół przy Jakobuslinde, nieda-
leko stadionu pod adresem:

Gymnasium Petrinum
Zur Jakobuslinde 21
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 54 33
 0 29 61 / 97 54 66
 sekretariat@petrinum-brilon.de
 www.petrinum-brilon.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Na naszej stronie internetowej (www.petrinum-
-brilon.de) zamieszczonych jest wiele informacji 
na temat prowadzenia zajęć, takich jak programy 
nauczania czy plany zajęć, ponadto koncepcje na-
uczania wyrównawczego itd.

Dzień otwartych drzwi przewidziany jest u nas na 16 
stycznia 2021 r. O szczegółach (przebieg, godziny 
...) poinformujemy za pośrednictwem prasy oraz na 
naszej stronie internetowej.
Termin zapisów do szkoły obejmuje dni robocze w 
okresie od 12 lutego do 5 marca 2021 r.

Brilon
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Szkoła im. Heinricha Lübkego 
(Heinrich-Lübke-Schule)
Miejska Szkoła Średnia w Brilon
Steinweg 11
59929 Brilon

Kim jesteśmy?

Dziecko nie jest naczyniem, które chce zostać napełnione, tylko 
ogniem, który chce zapłonąć. (Francois Rabelais)
Jesteśmy nowoczesną szkołą dla uczniów ze wszystkimi zalecenia-
mi odnośnie wyboru typu szkoły. 560 naszych uczniów jest rozdzie-
lonych na dwa budynki - przy Jakobuslinde mieszczą się klasy 5 do 
7, przy Steinweg klasy 8 do 10. Każdą z klas opiekuje się zespół 
złożony z dwóch nauczycieli. 60 pracujących u nas nauczycieli ma 
różne specjalizacje w zakresie kształcenia w różnych typach szkół 
(gimnazjum / szkoła ogólna / szkoła realna / pedagogika specjal-
na). Oba budynki są bardzo nowocześnie wyposażone i zapewnia-
ją doskonałe warunki do kształtowania zajęć lekcyjnych zgodnie z 
duchem czasu oraz do całodziennej pracy. Obok angielskiego jako 
obowiązkowego języka obcego uczniowie mają do wyboru język 
francuski jako drugi język obcy i hiszpański jako trzeci język obcy. 
Oferty lekcji profilowych (m.in. sztuka i kultura, sport i zdrowie, mu-
zyka i rytmika, środowisko i przyroda) i uzupełniających stanowią 
jedynie kolejny element naszej działalności w zakresie wspierania 
uzdolnionych uczniów.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Nasze życie szkolne i naszą pracę edukacyjną wzbogacają liczni 
partnerzy kooperacyjni: różnego typu zakłady pracy działające na 
terenie Brilon, szkoły podstawowe, z których rekrutują się nasi nowi 
uczniowie oraz partnerzy dla wyższych klas gimnazjalnych - kościo-
ły, organizacje i instytucje kulturalne. Na przykład
 dla klas 5 od razu na początku roku szkolnego organizujemy w 

budynku Alfred-Delp-Haus dzień poświęcony integracji zespo-
łowej w nowej społeczności klasowej,

 w ramach naszej koncepcji ukierunkowania zawodowego i 
pomocy w wyborze studiów ćwiczymy rozmowy kwalifikacyjne 
przy wsparciu ze strony właścicieli firm,

 wsparcie klubów sportowych dało nam możliwość gry w tenisa, 
uprawiania szermierki, gimnastyki kołowej, gry w futbol flagowy 
czy w golfa,

 organizujemy wyjścia do biblioteki szkolnej i do muzeum Haus 
Hövener

Czasy lekcji i przerw

Otwarty kwadrans w 
obecności nauczycieli 7:30 do 7:45

w poniedziałki, środy,
czwartki 7:45 do 15:35

Przerwa południowa 13:00 do 14:00

we wtorki i piątki godz. 13:00

Przerwy
15-minutowe przerwy 
pomiędzy blokami podwój-
nych godzin lekcyjnych

Jesteśmy szkołą całodzienną, w 
związku z tym nawet w dni, kiedy 
jest mniej lekcji nie ma zadań do-
mowych.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Nasza szkoła jest przestrzenią do nauki, codziennego życia i gro-
madzenia doświadczeń. Tak samo różnorodny charakter ma też 
zatem i nasza oferta szkolna obejmująca:
 oferty aktywności w czasie przerwy południowej, takich jak 

gra w koszykówkę, taniec, warsztaty kreatywności, pszcze-
larstwo, karaoke, lettering, ścianka wspinaczkowa

 przedstawienia musicalowe
 ogród szkolny
 Simba, pies szkolny
 konkursy, np. Big Challenge, Informatikbiber (Bóbr Informa-

tyki), Känguru der Mathematik (Kangur Matematyki)
 English in Action, tydzień z angielskimi native speakerami
 wspólne zabawy szkolne, jak np. Lütke-Fastnacht (w trady-

cji westfalskiej tzw. małe zapusty) albo Sockenparty (skar-
petkowa impreza), na którym uczniowie wyróżniani są za 
wyjątkowe osiągnięcia

 aktywna działalność samorządu uczniowskiego w grupach 
roboczych

 szkolna opieka socjalna
 seminaria rodzicielskie połączone z hospitacjami w ramach 

procesu indywidualizacji nauczania (tzw. rastra kompeten-
cyjnego)

 zestawienie wszystkich przedsięwzięć dydaktycznych dla 
rodziców i uczniów w postaci rocznych planów pracy

 skoordynowane zarządzanie salami lekcyjnymi
 doskonała koncepcja ukierunkowania zawodowego i po-

mocy w wyborze studiów - dzień otwartych drzwi z towa-
rzyszeniem rodziców lub krewnych podczas pracy, trening 
wspinaczkowy wspomagający umiejętność działania ze-
społowego, praktyki uczniowskie, ćwiczenia w aplikowaniu 
o pracę, możliwość odbywania praktyk długookresowych i 
dobrowolnych cyklów praktyk, zwiedzanie zakładów pra-
cy i dni otwartych drzwi w szkołach ponadpodstawowych, 
opieka i wsparcie ze strony kolegów szkolnych, mentorów 
wdrażających do zawodu i poradni zawodowej

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

W Szkole Średniej w Brilon uczniowie są na centralnym miejscu, 
indywidualne wsparcie stanowi tu podstawową zasadę pracy pe-
dagogicznej. Nasza szkoła jest miejscem, w którym każde jed-
no dziecko z jego odrębną osobowością jest szanowane i jako 
jednostka poważnie traktowane i wspierane. Koncepcja szkoły 
przewiduje, że nauczanie odbywa się zawsze w oparciu o we-
wnętrzne zróżnicowanie, pracuje się nad jednym tematem, lecz 
z zastosowaniem różnych materiałów dydaktycznych i metod 
nauki. Dzięki specjalnej koncepcji indywidualizacji nauczania 
w ramach tzw. rastra kompetencyjnego tworzone są optymalne 
podstawy do jak najlepszego wspierania wszystkich uczniów i 
stawiania im wymagań stosownie do ich możliwości. Samo-
dzielność w pracy dzieci i młodzieży zajmuje tu najważniejsze 
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miejsce, przy czym procesy dydaktyczne inicjowane i intensyw-
nie wspomagane są przez nauczycieli. Uczniowie samodzielnie 
decydują o tym, w jakim czasie będą pisać test w ramach rastra 
kompetencyjnego, dzięki czemu uwzględniane jest indywidualne 
tempo procesu uczenia się i eliminowany jest stres egzamina-
cyjny.
Na lekcjach warsztatowych uczniowie mają możliwość pogłębia-
nia swojej wiedzy lub przygotowania się do konkursu.
Począwszy od klasy 5 uczniowie pracuję również nad projek-
tami. Przy takiej pracy mogą się aktywnie zajmować różnymi 
obszarami tematycznymi powiązanymi z poszczególnymi przed-
sięwzięciami dydaktycznymi, które odpowiadają ich zaintereso-
waniom. Celem tego kooperacyjnego procesu jest rozwiązanie 
danego problemu i opracowanie produktu.
Płaszczyzna osobistych relacji pomiędzy uczniami a nauczycie-
lami stanowi podstawę do wspólnej pracy.
Wszystkie te elementy, z których według nas składa się dobra 
szkoła, mogą być realizowane tylko dzięki temu, że działamy 
jako szkoła zespołowa. Regularna wymiana myśli stwarza at-
mosferę, w której wszyscy uczestnicy życia szkolnego chętnie 
dzielą z innymi codzienne życie i naukę.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Nasza szkoła jest bardzo dobrze wyposażona w sprzęt elektro-
niczny. Nie znajdzie się już u nas tablicy do pisania kredą. Za-
miast tego w każdej sali lekcyjnej i przedmiotowej korzystamy z 
tablicy interaktywnej, za pomocą której wspólnie omawiane są 
nowe treści, wykorzystywane są wirtualne środowiska dydak-
tyczne i wymieniane są informacje o wynikach pracy. Na otwar-
tych etapach pracy, np. pracy projektowej, nasi uczniowie mają 
możliwość posłużenia się zainstalowanymi na stałe komputerami 
na wyposażeniu sali lekcyjnej lub jednym z licznych mobilnych 
urządzeń końcowych. W tym przypadku na każdym korytarzu 
dostępny jest wózek z laptopami.
Aby zapewnić efektywną i szybką wymianę informacji pomiędzy 
uczniami, rodzicami, opiekunami i nauczycielami, korzystamy 
nie tylko z tradycyjnych sposobów komunikacji, lecz również z 
naszej szkolnej aplikacji Sdui. Może ona być używana w formie 
mobilnej, a także na każdym innym urządzeniu mającym połą-
czenie z Internetem.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

W myśl pielęgnowanej przez nas kultury informacji zwrotnej 
pozytywne opinie naszych uczniów, ich rodziców oraz licznych 
grup hospitacyjnych zasięgających informacji na temat naszej 
koncepcji indywidualnego wspierania, są dla nas wyróżnieniem.

Ponadto jesteśmy też członkiem sieci szkół

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de
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możemy siebie określać jako „szkołę pszczół” (określenie to 
funkcjonuje na terenie Nadrenii Północnej-Westfalii) i już kilku-
krotnie zostaliśmy wyróżnieni ZNAKIEM dobrej szkoły do wyboru 
zawodu (Berufswahl-SIEGEL).

Gdzie można nas znaleźć?

Szkoła im. Heinricha Lübkego 
(Heinrich-Lübke-Schule)
Siedziba główna
(klasy 8 do 10)
Steinweg 11
 0 29 61 / 9 63 70
Filia
(klasy 5 do 7)
Zur Jakobuslinde 19 (Zespół Szkół)
59929 Brilon
 0 29 61 / 97 46 44
 0 29 61 / 96 37 18
 info@sekundarschule-brilon.de
 www.sekundarschule-brilon.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

W tym roku ze względu na pandemię nie możemy zorganizować 
dnia otwartych drzwi w taki sam sposób jak to zwykle czyniliśmy. 
Dobry wgląd w naszą pracę zapewnia nasza strona internetowa 
(patrz wyżej), oprócz tego od grudnia będą tam zamieszczone 
krótkie prezentacje wideo poszczególnych przedmiotów z pro-
gramu nauczania szkoły. Gdyby jednak w przyszłości pojawiły 
się możliwości zorganizowania dnia otwartych drzwi, to zapro-
szenie na niego wystosujemy na stronie internetowej.
Zapisy na rok szkolny 2021/22 mogą być dokonywane w naszej 
siedzibie w Zespole Szkół (Zur Jakobuslinde 19) w następują-
cych terminach: 12./ 15./ 16./ 18./ 19./ 22./ 23./ 25./ 26. lutego 
- zawsze od godz. 8 do 13 oraz 17. i 24. lutego od godz. 8 do 15. 
Ponadto w podanym okresie służymy indywidualnymi terminami 
po telefonicznym uzgodnieniu.
W razie pytań proszę do nas dzwonić: Anja Strube (dyrektorka 
szkoły), Niklas Göddeke (kierownik działu klas 5 - 7), Nadine 
Bromisch (dyrektorka ds. dydaktycznych)

Brilon
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Szkoła im. Christine Koch 
(Christine-Koch-Schule)
Schulstraße 7
59889 Eslohe

Kim jesteśmy?

Jesteśmy małą, rozwijającą się szkołą główną, do 
której uczęszcza ok. 260 uczniów.

W związku z tym, że nasza szkoła funkcjonuje na 
obszarze o charakterze wiejskim, wielu z naszych 
uczniów ma styczność z rolnictwem.

Dlatego ważną rolę odgrywa w naszej szkole więź 
z przyrodą.

Nasi partnerzy kooperacyjni

 miejscowe zakłady pracy

 Urząd Pracy

 wspólnota reklamowa Eslohe aktiv

 Muzeum DAMPF LAND LEUTE w Eslohe

Czasy lekcji i
przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 8:00

Godziny lekcyjne 90 minut

Przerwy 15 i 20 minut

Zakończenie zajęć lekcyjnych godz. 13:17

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

 Przedstawienia musicalowe

 Teatr

 Kółka zainteresowań (np. kółko dla dziewcząt, 
kółko historyczne)

 Pomoc w odrabianiu zadań domowych

 Praktyka długookresowa

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Jesteśmy niewielką szkołą, w której każdy każdego 
zna.

Kładziemy nacisk na to, by zapewnić naszym 
uczniom przygotowanie do nauki zawodu.
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Oprócz przekazywania wiedzy szkolnej ważną rolę 
odgrywa u nas wpajanie takich wartości jak punktu-
alność, uczciwość i dyscyplina.

Mamy bardzo dobre, nacechowane zaufaniem re-
lacje z naszymi uczniami, jesteśmy jak jedna duża 
rodzina.

W podtrzymywaniu tych relacji wspiera nas również 
nasza szkolna pracownica socjalna, która w wielu 
kwestiach działa także w charakterze konsultantki 
rodziców.

Według testów kompetencyjnych VERA 8 odnoszą-
cych się do typów szkół jesteśmy jedną z najlep-
szych szkół głównych w Nadrenii Północnej-West-
falii.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Niemal każda klasa jest wyposażona w cyfrową ta-
blicę LED.

Zadania domowe i treści dydaktyczne są zamiesz-
czane na internetowej platformie edukacyjnej LO-
GINEO-LMS.

Posiadamy kilka zestawów tabletów.

Na zajęcia techniczne mamy do dyspozycji drukar-
kę 3D.

Od klasy 5 uczymy informatyki.

Gdzie można nas znaleźć?

Nasza szkoła zlokalizowana jest na terenie Gminne-
go Zespołu Szkół w Eslohe (Schulzentrum Eslohe).

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie 
internetowej.

Szkoła im. Christine Koch  
(Christine-Koch-Schule)
Schulstraße 7
59889 Eslohe

 0 29 73 / 97 44 20
 0 29 73 / 97 44 26

 hauptschule@eslohe-schulen.de
 www.hautschule.eslohe-schulen.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Dzień otwartych drzwi

23 stycznia 2021 r.

Termin zapisów do szkoły

16 lutego do 5 marca 2021 r.

Eslohe
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Szkoła Realna w Eslohe  
(Realschule Eslohe)
Schulstraße 6
59889 Eslohe

Kim jesteśmy?

Szkoła z tradycją
Nasza szkoła może się pochwalić 150-letnią tradycją. Je-
steśmy szkołą, którą tworzy 550 uczniów i 32 nauczycieli. 
W różnorakich obszarach życia szkolnego wciąż spoty-
kamy się jako społeczność i znamy się między sobą. Jed-
nostka jest zawsze w centrum naszej uwagi i cieszymy 
się, kiedy przychodzą do nas nowi uczniowie, wnoszący 
ze sobą różne talenty i uzdolnienia. Wspólnie jesteśmy 
dociekliwi i razem chcemy poznać i zrozumieć nowe rze-
czy, a to, co już znamy, pogłębiać.
We wspólnym działaniu nacechowanym wzajemnym 
zaufaniem w klasach zorganizowanych w trzech bądź 
czterech oddziałach budujemy zdrowy klimat nauki i silną 
społeczność szkolną. 

Nasi partnerzy kooperacyjni

Kooperujemy z różnymi lokalnymi instytucjami i firmami. 
Dzięki temu w zakresie ukierunkowania zawodowego 
nasi uczniowie poznają różnorakie obszary zawodowe.
Natomiast dzięki kooperacjom w obszarach nauk przy-
rodniczych, sportowych i muzycznych otrzymują moż-
liwość rozwijania i wspierania swoich indywidualnych 
uzdolnień i mocnych stron.
Do naszych partnerów kooperacyjnych należą m.in.:
 Wyższa Szkoła Zawodowa w Meschede (Fachhoch-

schule Meschede) (olimpiada matematyczna fuemo, 
wystawa sztuki)

 Forum Naukowe Dydaktyki Chemii Uniwersytetu w 
Siegen

 Firma KettenWulff, Firma Langer
 Forum Ekonomiczne Eslohe aktiv
 Powiatowy Związek Sportowy Powiatu Hochsauer-

land (Kreissportbund des Hochsauerlandkreises)
 Centrum kształcenia zawodowego Kolping Bildun-

gszentren Südwestfalen
 Federalny Urząd Pracy (Bundesagentur für Arbeit)
 Izba Rzemieślnicza Południowej Westfalii (Hand-

werkskammer Südwestfalen)
 (Ambasadorzy doradztwa zawodowego)

Czasy lekcji i przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 8:00

Koniec 6. lekcji godz. 13:17

1. przerwa godz. 9:32 do 9:55

2. przerwa godz. 11:27 do 11:45

Zajęcia popołudniowe od klasy 8: do godz. 15.30

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Zasada działania naszej Szkoły Realnej w Eslohe 
opiera się na jak najlepszym wspieraniu i rozwijaniu 
mocnych stron i talentów naszych uczniów.

Oferujemy szeroką paletę aktywności pozalekcyjnych:

 Kółka zainteresowań:
 muzyczne (musical, chór)
 przyrodnicze (młodzieżowe prace badawcze, 

ECDL, karta motorowerowa)
 społeczne (mediatorzy, skauci czytelnictwa, sani-

tariusze)
 sportowe (asystenci sportowi, siatkówka)
 zajęcia wyrównawcze z ortografii prowadzone 

przez certyfikowanego nauczyciela (lekcje wyrów-
nawcze dla dyslektyków)

 Kursy przygotowawcze dla przyszłych gimnazja-
listów z języka niemieckiego, matematyki, języka 
angielskiego jako ukierunkowane oferty

 samodzielnie organizowane akcje samorządu 
uczniowskiego (np. wieczór kinowy, mikołajki)

 udział w konkursach
 wypoczynek na nartach

Do naszych specjalnych atrakcji należą koncerty bo-
żonarodzeniowe i przedstawienia musicalowe.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Wspólne początki: Zapewniamy uwzględniające po-
trzeby dziecka, łagodne przejście ze szkół podstawo-
wych do naszej Szkoły Realnej w Eslohe.
Wspólna nauka: Stawiamy na zdrowy klimat nauki, 
lekcje oparte na aktywności i szczególnie w zakresie 
głównych przedmiotów, jakimi są język niemiecki, ma-
tematyka i język angielski, udzielamy dodatkowego 
indywidualnego wsparcia w ramach czasu lekcyjnego.
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Wspólna kreatywność: Stawiamy naszych uczniów wraz 
z ich talentami i zainteresowaniami w centrum uwagi, 
wzmacniając ich kompetencje w dyscyplinach muzycz-
nych, przyrodniczych, matematycznych i sportowych.
Wspólne badania: Staramy się wzbudzać zainteresowa-
nie naszych uczniów i zachęcać do zgłębiania dyscyplin 
z obszaru MINT (matematyki, informatyki, nauk przyrod-
niczych i techniki), kierując ich uwagę na zjawiska przy-
rodnicze.
Wspólna odpowiedzialność: Opierając się na wzajem-
nym zaufaniu, kooperujemy z uczniami i ich rodzicami 
w celu budowania zaangażowanego i aktywnego życia 
szkolnego.
Wspólna siła: Żyjemy w silnej społeczności szkolnej i 
podchodzimy do siebie z otwartością, po ludzku i przy-
jaźnie.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Nasza Szkoła Realna w Eslohe jest świetnie wyposa-
żona w media elektroniczne w postaci licznych walizek 
z zestawami i-Padów i Apple-TV w każdej sali lekcyj-
nej i przedmiotowej. Korzystanie z platformy edukacyj-
nej Logineo umożliwia nam nowoczesne i zorientowa-
ne na potrzeby ucznia prowadzenie lekcji. Platforma ta 
przyczynia się ponadto do budowania silniejszej sieci 
łączącej uczniów i nauczycieli.

Ważną sprawą jest dla nas przekazywanie uczniom 
wiedzy na temat właściwego i sensownego obchodze-
nia się z mediami elektronicznymi. Realizujemy to za-
danie np. poprzez godzinę lekcji informatyki w klasach 
5 i 6 oraz zintegrowanie mediów z przedsięwzięciami 
dydaktycznymi we wszystkich klasach. Przeszkoleni 
skauci medialni doradzają i udzielają informacji szcze-
gólnie młodszym uczniom w zakresie bezpiecznego 
obchodzenia się z nowymi mediami, także przez pro-
wadzenie warsztatów.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Zostaliśmy wyróżnieni między innymi jako szkoła 
ECDL, oferując uczniom tym samym możliwość uzy-
skania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Kom-
puterowych.

W obszarze przedmiotów MINT (matematyki, infor-
matyki, nauk przyrodniczych i techniki) otrzymujemy 
wsparcie ze strony Funduszu Przemysłu Chemiczne-
go (Fonds der chemischen Industrie) oraz ze strony 
VDI (Zrzeszenia Inżynierów Niemieckich).

Gdzie można nas znaleźć?

Szkoła Realna w Eslohe  
(Realschule Eslohe)
Schulstraße 6
59889 Eslohe

 02973 974430
 realschule@eslohe.schulen.de
 eslohe-schulen.de/realschule

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej na-
szej szkoły (www.eslohe-schulen.de/realschule), aby 
uzyskać szczegółowe i różnorodne informacje na te-
mat Szkoły Realnej w Eslohe albo do zamówienia na-
szej szkolnej broszury informacyjnej, jeśli nie otrzymali 
jej Państwo od szkoły podstawowej.

Dzień otwartych drzwi planowany jest na sobotę 16 
stycznia 2021 r. Na temat dokładnego przebiegu tego 
dnia poinformujemy Państwa na początku stycznia 
2021 r. za pośrednictwem strony internetowej i prasy. 
Jeśli z uwagi na sytuację pandemiczną okaże się to 
niemożliwe, będziemy oferować indywidualne konsul-
tacje i ew. zwiedzanie szkoły.

Jeżeli ktoś życzy sobie osobistej porady, może się z 
nami skontaktować.

Zapisy uczniów na rok szkolny 2021/22 przewidziane 
są w okresie od 16 lutego 2021 r. do 5 marca 2021 r.

Eslohe
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Gimnazjum im. Carolusa Magnusa 
(Carolus-Magnus-Gymnsium)
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

Kim jesteśmy?

Gimnazjum im Carolusa Magnusa (CMG) w Mars-
berg jest Szkołą Europejską z dwujęzycznym od-
działem niemiecko-angielskim.

Należy ono do mniejszych gimnazjów na terenie 
powiatu Hochsauerland. Fakt ten umożliwia ściślej-
szą i bardziej zaangażowaną współpracę uczniów, 
rodziców i grona nauczycielskiego i z pewnością 
przyczynia się do tego, że atmosfera w naszej szko-
le jest bardzo rodzinna.

Uczymy się w myśl naszego motta:
CMG: Śmiało - z Motywacją - Wspólnie

Nasi partnerzy kooperacyjni

  Skansen w Detmold pod zarządem Związku 
Samorządowego Prawa Publicznego Westfa-
len-Lippe (LWL)

 Muzeum Regionalne Miasta Marsberg
 Volksbank oddział w Marsberg
 Urząd Pracy w Meschede

Czasy lekcji i
przerw

0. lekcja 7 30 do 8:15*

1. lekcja 8:15 do 9:00

2. lekcja 9:05 do 9:50

Duża przerwa

3. lekcja 10:05 do 10:50

4. lekcja 10:55 do 11:40
Duża przerwa

5. lekcja 11:55 do 12:40

6. lekcja 12:45 do 13:30

Przerwa południowa

7. lekcja 14:15 do 15:00

8. lekcja 15:05 do 15:50

* Na 0. lekcji odbywają się zajęcia wyłącznie w 
szkole średniej II stopnia.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Do specjalnych ofert Gimnazjum im. Carolusa 
Magnusa należą:

 łagodne przejście ze szkoły podstawowej do 
gimnazjum (wieczorek zapoznawczy, patroni 
klas, dni zapoznawcze, wycieczka klasowa, Na-
uka Socjalna: Lions Quest – Stać się dorosłym)

 Upowszechnianie czytelnictwa
 Dni bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 Medienscouts (Skauci Medialni)
 Szkolna służba sanitarna
 Uniwersytet dziecięcy w Meschede
 Kółko pszczelarskie
 Udział w (europejskich) projektach i konkursach
 Pobyty i praktyki zagraniczne
 Orkiestra, Concert Band
 Przygotowanie do wyboru zawodu
 Wycieczki i wędrówki klasowe

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Naszym celem jest wychowanie naszych uczniów 
na ludzi otwartych na świat i tolerancyjnych. Dla-
tego ważne jest dla nas umożliwianie im spotkań 
z ludźmi z innych krajów i kultur, wspólnej pracy i 
życia z nimi. Dlatego możemy w naszej szkole re-
gularnie udzielać gościny uczniom z innych krajów 
oraz wspierać naszych uczniów w organizacji i ko-
ordynacji pobytów zagranicznych.

Ścisła współpraca nie tylko w obrębie wspólno-
ty szkolnej, lecz również z europejskimi partnera-
mi ma miejsce także w orkiestrze Gimnazjum im. 
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Carolusa Magnusa. Należy tu podkreślić szczegól-
nie świetne koncerty, wyjazdy orkiestry za granicę w 
składzie tworzonym przez wiele roczników uczniów, a 
także wspaniałe sukcesy na konkursach europejskich.
Wielu uczniów angażuje się w szkolnej służbie sani-
tarnej, ważne miejsce zajmuje również przygotowanie 
zawodowe.
W życiu szkolnym nie zaniedbuje się jednak i sfery to-
warzyskiej.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

W ramach cyfryzacji szkoła jest wyposażana w coraz 
większą liczbę tabletów i innych urządzeń komputero-
wych, dzięki czemu praca z mediami cyfrowymi może 
być stale rozbudowywana równolegle z pracą z wyko-
rzystaniem mediów analogowych.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Do naszych naczelnych wartości jako SZKOŁY 
EUROPEJSKIEJ należy prowadzenie edukacji w 
wymiarze europejskim, wychowanie w duchu poro-
zumienia między narodami, utrzymania pokoju oraz 
podejścia do odmienności i różnorodności kulturo-
wej w życiu codziennym bez przemocy.

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

to projekt skierowany do wszystkich uczniów, dający 
możliwość współkształtowania klimatu i atmosfery w 
ich szkole poprzez świadome sprzeciwianie się wszel-
kim formom dyskryminacji, mobbingu i przemocy. 

Jako SZKOŁA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
przystępujemy właśnie do przyszłościowych projek-
tów.

Nasi SKAUCI MEDIALNI doradzają w terenie w spra-
wach medialnych.

Gdzie można nas znaleźć?

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby Państwo 
uzyskać poradę, proszę bez wahania zwracać się do nas.

Gimnazjum im. Carolusa Magnusa 
(Carolus-Magnus-Gymnsium)
Schöffenwiese 2
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 39
 0 29 92/ 54 10

 sekretariat@gymnasium-marsberg.de
 www.gymnasium-marsberg.de

Dyrektor szkoły: Pan dr Markus Bohnensteffen
(e-mail: m.bohnensteffen@gymnasium-marsberg.de)

Z-ca dyrektora szkoły: Pan Ralf Trachternach
(e-mail: r.trachternach@gymnasium-marsberg.de)

Sekretariat: Pani Anne Gohres
(e-mail: sekretariat@gymnasium-marsberg.de)

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Pierwsze wrażenie na temat Gimnazjum im. Carolusa 
Magnusa można zyskać, wchodząc na naszą stronę 
internetową: www.gymnasium-marsberg.de
Mamy jednak nadzieję, że będziemy mogli powitać 
Państwa osobiście w naszej szkole. Zaplanowane są 
następujące przedsięwzięcia:
2 grudnia 2020 r. wieczór informacyjny dla rodziców 
czwartoklasistów
16 stycznia 2021 r. Dzień otwartych drzwi
Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dyrekcją szko-
ły (telefon, e-mail) jest zawsze możliwe i pożądane.
Jeśli zdecydują się Państwo na naszą szkołę, zgłosze-
nie dziecka będzie możliwe przewidywalnie w okresie 
od 17 do 19 lutego 2021 r. Dokładne terminy zgłasza-
nia zostaną odpowiednio wcześniej podane do wiado-
mości na naszej stronie internetowej. 

Marsberg
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Szkoła Średnia w Marsberg  
(Sekundarschule Marsberg)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

Kim jesteśmy?

Szkoła Średnia w Marsberg jest szkołą całodzienną z obo-
wiązkiem uczestnictwa w całodziennych zajęciach i opiece 
przez co najmniej 3 dni w tygodniu, w której panuje atmos-
fera wzajemnego szacunku podczas nauki, wspólnego ży-
cia, pomocy słabszym i rozwoju.
Różne uwarunkowania dzieci do nauki postrzegane są 
przez nas jako szansa na budowanie i wspieranie różno-
rodności.
Dłuższa wspólna nauka w ciągu dnia daje dzieciom więcej 
czasu na własny rozwój, a zatem również więcej czasu na 
wspólne dorastanie do stawianych im wymagań. Dzięki in-
dywidualnemu wsparciu każde dziecko może w optymalny 
sposób rozwijać swoje umiejętności i talenty.
W toku nauki dla uczniów otwarte są różne drogi i możliwe 
jest uzyskanie wszystkich dostępnych rodzajów wykształ-
cenia średniego I stopnia.
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/21 zostały 
zmienione czasy zajęć lekcyjnych. Godzina lekcyjna trwa 
u nas 60 minut.

Nasi partnerzy kooperacyjni

 Szkoły podstawowe w Marsberg (przejście z klasy  
4 do 5)

 Carolus-Magnus-Gymnasium Marsberg (przejście do 
klas licealnych)

 kolegia zawodowe w Warburg, Brilon, Olsberg i Be-
stwig

 Volksbank oddział w Marsberg
 Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB)
 Klinika Psychiatrii Młodzieżowej w Marsberg pod 

zarządem LWL (Związku Samorządowego Prawa 
Publicznego Westfalen-Lippe)

 Uniwersytet w Kolonii (projekt badawczy SOCIAL-
BOND, którego przedmiotem jest integracja społeczna)

Czasy lekcji i przerw

1. lekcja godz. 7:30 do 8:30

Przerwa

2. lekcja godz. 8:40 do 9:40

Przerwa

3. lekcja godz. 10:00 do 11:00

Przerwa

4. lekcja godz. 11:10 do 12:10

Przerwa

5. lekcja godz. 12:20 do 13:20

Przerwa

6. lekcja godz. 14:10 do 15:10

W poniedziałki, środy, czwartki:
6 lekcji
We wtorki i piątki:
4 lekcje

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Oferty zajęć ruchowych i i wypoczynku w czasie przerwy 
południowej:
siatkówka, tenis stołowy, piłka nożna, gry towarzyskie, 
biblioteka ...i wiele innych
Obiad:
Oferta zdrowych / zbilansowanych posiłków w stołówce.
Turnieje talentów:
Oferta dla uczniów utalentowanych w piłce nożnej.
Ukierunkowanie zawodowe:
Analiza potencjału, praktyki dzienne i w zakładzie pracy.
Ćwiczenia w aplikowaniu o pracę:
Uczniowie uczą się formalnego aplikowania o pracę i ćwi-
czą rozmowę kwalifikacyjną.
Pomoc we wdrożeniu do życia zawodowego:
Oferta „poprawy szans w procesie kształcenia zawodo-
wego dla ludzi wymagających wsparcia”. Celem tej oferty 
jest wspieranie uczniów w przejściu ze szkoły ogólno-
kształcącej do kształcenia zawodowego.
Pozostałe oferty:
DELF (certyfikat językowy z języka francuskiego), turniej 
tenisa stołowego Milchcup, skauci medialni (Mediensco-
uts), wymiana z polskimi szkołami, programy prewencyj-
ne (np. Cybermobbing).
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Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

„Czas na bardziej zindywidualizowaną naukę - czas na 
lepszą jakość.”
W systemie nauczania całodziennego możliwe jest 
optymalne realizowanie samodzielnej nauki i indywi-
dualnej pomocy w nauce. Nie ma konieczności zada-
wania zadań domowych.
Zajęcia ćwiczeniowe i pogłębiające oprócz lekcji 
przedmiotowych prowadzone są w szczególności w 
godzinach „regularnego czasu nauki”. W trakcie „cza-
su nauki” uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania 
wyrównawcze lub według bieżącego programu z ta-
kich przedmiotów jak język niemiecki, matematyka i 
język angielski.
W systemie całodziennym w naszej stołówce ofero-
wany jest zdrowy i zbilansowany obiad. Do wyboru są 
trzy dania (po 4 €).

Przerwa południowa wypełniona jest dodatkowo róż-
nymi aktywnościami ruchowymi i odpoczynkowymi.

Szkoła bierze udział zarówno w studium „Integracja 
społeczna młodzieży” (Social Bond), jak i w projek-
cie „LiGa” - Lernen im Ganztag (Nauka w Systemie 
Całodziennym). Celem tych projektów jest rozwijanie 
procesów dydaktycznych i edukacyjnych w kontekście 
całościowego kształcenia uczących się.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Większość sallekcyjnych i przedmiotowych jest wypo-
sażonych w tablice interaktywne, co umożliwia interak-
tywne prowadzenie zajęć.
Do tego dochodzą jeszcze trzy sale komputerowe oraz 
wózek z kompletem laptopów.
Planowana jest rozbudowa sieci WLAN, a wkrótce 
szkoła sfinalizuje zakup tabletów (dla nauczycieli oraz 
kilka zestawów do klas).
Do zdalnego nauczania stworzona została własna 
szkolna platforma Moodle, do której każdy uczeń ma 
dostęp chroniony hasłem.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Gdzie można nas znaleźć?

Szkoła Średnia w Marsberg  
(Sekundarschule Marsberg)
Siedziba główna (klasy 5 do 7)
Lillers-Straße 18
34431 Marsberg

 0 29 92 / 80 55
 0 29 92 / 6 54 62

Filia (klasy 8 do 10)
Trift 33
34431 Marsberg

 0 29 92 / 89 76
 0 29 92 / 6 51 16

 sekretariat@sekundarschule-marsberg.de
 www.sekundarschule-marsberg.net

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

W celu bliższego pznania się Szkoła Średnia w Mars-
berg proponuje następujące rozwiązania:
 Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych ro-

dziców uczniów klas czwartych
 Dzień otwartych drzwi
 Oferty hospitacji dla czwartoklasistów

Ze względu na epidemię koronawirusa realizacja po-
wyższych ofert jest niemożliwa. Prosimy poszukać 
informacji szkół podstawowych oraz ogłoszeń praso-
wych bądź odwiedzić stronę internetową naszej szkoły.

Termin zapisów do szkoły w siedzibie głównej:
w okresie od 17 do 26 lutego 2021 r.
od poniedziałku do piątku:: w godzi. 8:00 - 12:00
w poniedziałek i piątek: w godz. 14:00 - 16:00

Marsberg
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Szkoła im. Konrada Adenauera  
we Freienohl  
(Konrad-Adenauer-Schule Freienohl)
Miejski Zespół Szkół w Meschede (Gemeinschafts-
hauptschule der Stadt Meschede)
Im Ohl 9
59872 Meschede

Kim jesteśmy?

Od niespełna 50 lat nasza Szkoła im. Konrada 
Adenauera jako szkoła główna (Hauptschule) jest 
stałym elementem krajobrazu edukacyjnego miasta 
Meschede. Prowadzimy naszych uczniów do uzy-
skania wszystkich świadectw na poziomie szkoły 
średniej I stopnia, także świadectwa ukończenia 
szkoły realnej (Realschule) z tzw. kwalifikacją (po-
twierdza ona uzyskanie wykształcenia na poziomie 
szkoły średniej II stopnia).
Większość uczniów po 10 klasie odbywa kształce-
nie zawodowe w szkole lub w zakładzie pracy.
Ponad 90% uczniów starających się o kształcenie 
zawodowe znajduje dla siebie miejsce nauki zawo-
du dzięki pomocy ze strony szkoły.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Ściśle współpracujemy z Urzędem Pracy, z centrum 
kształcenia zawodowego Kolping Bildungszentren 
Südwestfalen oraz z około 40 zakładami pracy i in-
stytucjami w naszym regionie.

Czasy lekcji i
przerw

Nasz dzień lekcyjny zaczyna się o godz. 8:00. Aby 
stworzyć dla uczniów efektywne warunki czasu 
nauki, prowadzimy lekcje przeważnie w blokach 
60-minutowych.
Zajęcia szkolne kończą się o godz. 13:15, jedynie 
we wtorki mamy swój „długi dzień”, który kończy się 
o godz. 14:05.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

W ramach opieki południowej uczniowie mogą zjeść 
obiad i odrobić zadania domowe.
Po południu odbywają się zajęcia w następujących 
kółkach zainteresowań:
W projekcie „Uczniowie trenują uczniów” starsi 
uczniowie oferują ćwiczenia sportowe dla młod-
szych, np. grę w piłkę nożną, badmintona, koszy-
kówkę. Grupa dziewcząt spotyka się raz w tygodniu 
na kółku sportowym „Fit for life” (nagrodzony pro-
jekt). Oferty szkolnej opieki socjalnej wzmacniają 
osobowość uczniów.
Kółko muzyczne przygotowuje obecnie festiwal 
uczniowski wraz z naszym partnerem ensible e.V.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Ideał, jakim kieruje się nasza szkoła, czyli „Wzmac-
niać kompetencje - Szanować się wzajemnie - Od-
powiedzialnie postępować” ukazuje nasze priory-
tety. Dla nas jako szkoły zajęcia lekcyjne zajmują 
centralne miejsce w naszym codziennym działaniu. 
Proces uczenia się najlepiej funkcjonuje we wspól-
nocie oraz w środowisku, w jakim dobrze się czuje-
my. Jest to dla nas szczególnie ważne.
Wspólnie z rodzicami wychowujemy naszych 
uczniów na odpowiedzialnych i dojrzałych ludzi.
Pojmujemy swoją rolę jako miejsce nauki, w którym 
każdy znajdzie dla siebie swoją indywidualną prze-
strzeń do nauki i życia.
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Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Każda z sal lekcyjnych jest wyposażona w medium 
prezentacyjne i zaszyfrowaną sieć WLAN. Na co 
dzień oraz do ewentualnych zajęć zdalnych korzy-
stamy z elektronicznego internetowego planu lekcji 
i zadań domowych (padlet).
W ramach lekcji programujemy roboty LEGO.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Gdzie można nas znaleźć?

Nasza szkoła jest położona we Freienohl w spokoj-
nej dzielnicy Im Ohl.
Autobusy zatrzymują się tuż obok szkoły.
Do szkoły można też łatwo dotrzeć z dworca kole-
jowego.
W bezpośrednim otoczeniu szkoły znajdują się 
obiekty sportowe oraz pływalnia WOFI, z której re-
gularnie korzystamy.

Szkoła im. Konrada Adenauera 
we Freienohl (Konrad-Adenauer-
Schule Freienohl)
Miejski Zespół Szkół w Meschede (Gemeinschaft-
shauptschule der Stadt Meschede)
Im Ohl 9
59872 Meschede
 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11
 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Dzień otwartych drzwi:

sobota, 9. stycznia 2021 r.  
w godzinach od 10:00 do 13:00

Termin zapisów do szkoły:

od 17 lutego do 11 marca 2021 r.

dokładne informacje będą dostępne od stycznia 
2021 r. na stronie:

www.kas-freienohl.de

Meschede
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Szkoła im. świętej Walburgi  
(Sankt Walburga Schule)
Katolicka Miejska Szkoła Główna w Meschede (Katholische 
Hauptschule der Stadt Meschede)
Schederweg 57
59872 Meschede

Kim jesteśmy?

szkoła koedukacyjna

205 uczniów

22 nauczycieli

2 pedagog specjalne

Ponadto mamy klasę przygotowawczą, w której 
uczniowie z rodzin imigranckich są PRZYSTOSO-
WYWNI do uczestniczenia w normalnych zajęciach 
lekcyjnych.

Nasi partnerzy kooperacyjni

  Spółdzielnia mieszkaniowa Siedlungs- und 
Baugenossenschaft Meschede

 Firma M. Busch

 Firma KettenWulf

 Firma Lobbe - Entsorgung

Czasy lekcji i
przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 7:35

Czas trwania godzin lekcyjnych 90 minut

Długość przerw 25 i 20 minut

Zakończenie zajęć lekcyjnych godz. 12:50

Następnie
oferta opieki 13 Plus do godz. 15:00

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

 sport na przerwie

 szkolna służba sanitarna

 aktywne rozwiązywanie sporów prowadzone 
przez uczniów

 sprzedaż w sklepiku na przerwach organizowa-
na przez uczniów

 szkolna opieka socjalna

 pomoc we wdrożeniu do życia zawodowego

 kółko sportowe

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

W naszej szkole w centrum uwagi są uczniowie.

Ważną rolę odgrywają przy tym następujące priorytety:

Umiejętność obchodzenia się z różnorodnością (wspól-
na nauka, klasa przygotowawcza, koncepcja wsparcia 
nauki języka niemieckiego, projekty musicalowe, spo-
tkania rodzicielskie przy kawie, tzw. Elterncafé)

Wspieranie demokracji (rada klasowa, wybory juniorów 
(Juniorwahl), spółdzielnia uczniowska)

Wzmacnianie mocnych stron (studio edukacyjne w 
klasach 5 i 6 teczka Jestem Sobą)

Od samego początku ukierunkowanie zawodowe

Wszystko to odbywa się w oparciu o naszą koncepcję 
wychowawczą „razem dla siebie nawzajem”

Poza tym ubiegamy się o certyfikat „Szkoła przyszło-
ści - edukacja dla zrównoważonego rozwoju”.
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Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Diagnoza online w zakresie matematyki

Wirtualna sala języka niemieckiego i angielskiego 
Google Classroom do nauki zdalnej

Aplikacja Anton

Na pierwszym miejscu stawiamy wspólną naukę w 
ramach społeczności.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Szkoła OPENION

Gdzie można nas znaleźć?

Nasza szkoła jest położona w ścisłym centrum Me-
schede i stanowi część Zespołu Szkół im. Augusta 
Macke.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć przy-
kłady naszej pracy, impresje z naszego życia szkol-
nego oraz wiele ważnych informacji.

Ponadto wydajemy własną broszurę szkolną.

Szkoła im. świętej Walburgi 
(Sankt Walburga Schule)
Katolicka Miejska Szkoła Główna w Meschede (Katholi-
sche Hauptschule der Stadt Meschede)
Schederweg 57
59872 Meschede

 02 91/ 65 61

 02 91 / 21 82

 sekretariat@walburga-hauptschule.de

 www.walburga-hauptschule.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Dzień otwartych drzwi

23 stycznia 2021 r. godz. 10:00

Termin zapisów do szkoły

od 15 lutego do 12 marca 2021 r.

Meschede
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Miejska Szkoła Realna w Meschede 
(Realschule der Stadt Meschede)
Schederweg 59
59872 Meschede

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szkołą realną, w której zajęcia lekcyjne od-
bywają się przeważnie przed południem. Czasami jest 
także lekcja 7 i 8 .
W klasie 5. i 6. prowadzona jest również nauka pływa-
nia. Zamiast lekcji religii nauczanym u nam przedmio-
tem uzupełniającym jest „filozofia praktyczna”.
Sale przedmiotowe do nauk przyrodniczych i wycho-
wania fizycznego są odnowione i w dobrym stanie.

W większości przypadków jesteśmy szkołą trzyod-
działową, do której uczęszcza ok. 440 uczniów.
Dyrektorami szkoły są pan Startmann i pan Vogt.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Ściśle współpracujemy ze wszystkimi zakładami pracy 
w regionie, ponadto z organizacjami młodzieżowymi, 
z Centrum Dziecięco-Młodzieżowym Offene Tür (OT) 
[Otwarte Drzwi], organizacją ochrony życia Donum 
Vitae, Poradnią dla Kobiet, z Urzędem Zatrudnienia 
(ARGE) oraz policją i kolegiami zawodowymi.

Czasy lekcji i
przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 7:30

1. i 2. lekcja do godz. 9:05

przerwa godz. 9:05 do 9:25

3. i 4. lekcja do godz. 11:00

przerwa godz. 11:00 do 11:15

5. i 6. lekcja godz. 12:47
od klasy 7 może być dodana także

7. i 8. lekcja do godz. 15:00

.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Do godz. 15:00 oferujemy przy wsparciu firmy So-
zialwerk Sauerland opiekę południową. W ramach 
tej opieki uczniowie mogą coś zjeść, odrobić zada-
nia domowe i bawić się.
Jeśli ktoś chce się zaangażować społecznie, może 
się tego nauczyć od skautów medialnych (Medien-
scouts) i mediatorów.

Można ukończyć kurs pierwszej pomocy i pomagać 
jako sanitariusz szkolny.
Możliwe jest również zaangażowanie się jako po-
rządkowy(a) w autobusie, pomocnik/pomocnica w 
opiece południowej oraz do dyżurów w sklepiku.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Jesteśmy szkołą, która sumiennie troszczy się o 
swoje dzieci. Każda uczennica i każdy uczeń są dla 
nasz ważni.
Oferujemy dodatkowe lekcje wyrównawcze z głów-
nych przedmiotów w klasach 5 i 6, a także lekcje 
wyrównawcze dla dyslektyków.
Począwszy od klasy 7, można wybrać sobie dodat-
kowy przedmiot z puli techniki, informatyki, języka 
francuskiego, biologii lub nauk społecznych.
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Meschede

Każdego roku dajemy możliwość zdobycia odznaki 
sportowej, organizujemy Turniej Bożonarodzeniowy 
oraz zawody biegowe Henneseelauf.

Od 2019 r. uzyskaliśmy tytuł Szkoła wspólnego życia.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

We wszystkich salach lekcyjnych lekcje prowa-
dzone są z użyciem laptopów i beamerów. Oprócz 
tego posiadamy cyfrowe urządzenia końcowe dla 
uczniów, które mogą być także wypożyczane.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Zostaliśmy już trzy razy wyróżnieni certyfikatem 
Agenda-Zertifikat.

Gdzie można nas znaleźć?

Miejska Szkoła Realna w Meschede jest zlokalizo-
wana w Zespole Szkół im. Augusta Macke w Me-
schede.
Za pośrednictwem naszej strony internetowej moż-
na uzyskać zawsze ważne i najbardziej aktualne 
informacje.
Zwłaszcza informacje dotyczące zmian dyktowa-
nych warunkami funkcjonowania w dobie epidemii 
koronawirusa podawane są szybko i rzetelnie.

Miejska Szkoła Realna w Meschede 
(Realschule der Stadt Meschede)
Schederweg 59
59872 Meschede

 02 91 / 61 77
 02 91 / 61 07

 post@realschule-meschede.de
  www.realschule-meschede.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Termin zapisów do szkoły ustalony jest na okres od 
16 do 26 lutego 2021 r. Zapisy będą się odbywać w 
biurze szkoły.
Dzień otwartych drzwi w tym roku będzie miał inny 
przebieg.
Informacje i materiały wideo na ten temat zamiesz-
czone są na stronie internetowej.
Zachęcamy do odwiedzin na naszej stronie!
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Szkoła Realna im. św. Walburgi  
(St. Walburga-Realschule)
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede

Kim jesteśmy?

Jesteśmy Szkołą Realną im. św. Walburgi kierowaną 
przez Matthiasa Laumanna (dyrektora szkoły) i Clau-
dię Heitkamp-Kappest (zastępczynię dyrektora).

Pod względem organizacyjnym nasza szkoła jest pry-
watną szkołą zastępczą pod zarządem Arcybiskup-
stwa Paderborn.

Obecnie uczęszcza do nas 425 uczniów. Są oni pod 
dydaktyczną opieką 27 nauczycieli.

W 2019 r. został oddany do użytku nowy duży budy-
nek szkolny.

Tak się złożyło, że w tamtym czasie szkoła akurat ob-
chodziła jubileusz 90-lecia istnienia, w związku z czym 
prezentacji nowego budynku przed społecznością 
szkolną towarzyszył również wielki wieczór absolwen-
tów.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Prowadzimy ścisłą współpracę z miejscowymi przed-
siębiorstwami, aby umożliwić uczniom dobre przygo-
towanie do wyboru zawodu.

Czasy lekcji i
przerw

Zajęcia lekcyjne w Szkole Realnej im. św. Walburgi 
rozpoczynają się o godz. 7:30. 6. lekcja kończy się o 
godz. 12:45. Później w poszczególne dni odbywają się 
jeszcze lekcje, najpóźniej do godz. 14:45 (8. lekcja).

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Oferujemy codziennie (poza piątkami) bezpłatną 
opiekę do godz. 15:30. Z tej oferty można korzystać 
zależnie od potrzeb, np. jeden dzień w tygodniu.

Istnieje możliwość zjedzenia obiadu w sąsiadują-
cym z nami Opactwie Königsmünster.

W pierwszym rzędzie dajemy uczniom możliwość 
odrobienia zadań domowych w spokojnym otocze-
niu.

Następnie oferujemy uczniom różne kreatywne lub 
sportowe aktywności.

Oprócz tego, że mamy stałe opiekunki, czyli pa-
nią Dreibholz i panią Kaiser, cieszy nas bardzo, że 
również uczniowie z klas 10 dobrowolnie udzielają 
wsparcia paniom opiekunkom.

Cały czas mamy w ofercie kółka zainteresowań, jak 
choćby kółko jazdy na monocyklu albo ćwiczenia 
z pisania na klawiaturze, na które uczniowie mogą 
zgłaszać się dobrowolnie.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Pod względem organizacyjnym nasza szkoła jest 
certyfikowaną i oficjalnie zatwierdzoną szkołą za-
stępczą pod zarządem Arcybiskupstwa Paderborn. 
Jest ona równorzędna wobec szkół publicznych i 
zapewnia równoważne wykształcenie. Status szko-
ły zastępczej daje jednakże większą swobodę pe-
dagogiczną i możliwości kładzenia akcentów.

W swojej pracy wychowawczej i edukacyjnej opie-
ramy się na wartościach chrześcijańskich. Z takiego 
rozumienia świata tworzymy nie tylko wspólnotę dy-
daktyczną i edukacyjną, lecz również wspólnotę wy-
chowawczą, która w szczególny sposób uwzględnia 
człowieka. Wyjątkową wagę przykładamy do ścisłej, 
opierającej się na wzajemnym zaufaniu współpracy 
z rodzicami.

Charakterystyczne dla naszej wspólnoty jest podej-
ście do innych nacechowane szacunkiem do indy-
widualnej osobowości. Obejmuje ono wzajemną ak-
ceptację wszystkich osób uczestniczących w życiu 
szkolnym oraz ich gotowość do wspólnych rozmów, 
co stanowi podstawę do nauki pozbawionej lęku.



35

Szeroka oferta uwzględniająca zróżnicowane zainte-
resowania uczniów wspomaga rozwijanie ich uzdol-
nień.

Te zasady są przez nas realizowane np. poprzez fakt, 
że wychowawstwo w poszczególnych klasach przez 
sześć lat prowadzone jest przez jednego nauczyciela. 
W ten sposób powstaje relacja pełna zaufania, która 
nader często wykracza poza szkolną codzienność.

Nasza szkolna codzienność to jednak nie tylko nauka, 
lecz również zabawa i radość. Najbardziej jest to wi-
doczne np. na naszej tradycyjnej zabawie karnawa-
łowej w babski karnawał (Altweiber), w którą wszyscy 
uczniowie i nauczyciele angażują swoje najróżniejsze 
umiejętności i uzdolnienia.

Nasz doroczny Festyn w Ogrodzie Szkolnym (Schul-
gartenfest) z udziałem rodziców także należy do na-
szych odświętnych atrakcji.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Mamy wyjątkowo dobre wyposażenie w urządzenia 
cyfrowe. Każda sala lekcyjna posiada beamer, któ-
ry można łatwo połączyć z i-Padami nauczycieli, co 
umożliwia bezproblemowe przeprowadzenie lekcji ze 
wsparciem cyfrowym.

Ponadto szkoła dysponuje 120 i-Padami do użytku 
uczniów, które są równo rozdzielone pomiędzy cztery 
poziomy szkolne, dzięki czemu są bez zbędnych kom-
plikacji dostępne do zajęć.

Nowy portal szkoły stanowi centralną platformę komu-
nikacyjną, łącznie z narzędziem do przeprowadzania 
telekonferencji pomagającym w łatwym komunikowa-
niu się pomiędzy uczniami a nauczycielami.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Zasada zrównoważonego rozwoju i uczciwość - te 
dwie wartości leżą nam szczególnie na sercu. Dla-
tego staraliśmy się o miano Uczciwej Szkoły (Faire 
Schule) i w związku z naszym zaangażowaniem 
otrzymaliśmy takie wyróżnienie w 2015 r.

Gdzie można nas znaleźć?

Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej. Tam też można znaleźć naszą ulotkę 
informacyjną do pobrania.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji rów-
nież telefonicznie.

Szkoła Realna im. św. Walburgi 
(St. Walburga-Realschule)
An Klocken Kapelle 18
59872 Meschede
 02 91 / 95 29 84 - 0
 02 91 / 95 29 84 - 9
 info@walburga-realschule.de
 www.walburga-realschule.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Dzień otwartych drzwi przewidziany jest u nas na 23 
stycznia 2021 r. Zaczynamy o godz. 9:00. Przebieg 
tego dnia jest zależny od sytuacji epidemiologicznej 
i w niedługim czasie stosowne informacje zostaną 
zamieszczone na naszej stronie internetowej i w 
prasie codziennej.

Zapisy do szkoły odbędą się w okresie od 30 stycz-
nia do 3 lutego.

Informacje na temat zapisów znajdują się także na 
naszej stronie internetowej.

Meschede
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Gimnazjum Benedyktynów  
(Gymnasium der Benediktiner)
Klosterberg 7
59872 Meschede

Kim jesteśmy?

Gimnazjum Benedyktynów jest szkołą katolicką pod za-
rządem Opactwa Königsmünster. Pod względem swojej 
koncepcji pedagogicznej szkoła ma charakter ukształto-
wany przez 1500-letnią tradycję zakonu benedyktynów. 
Klasztory benedyktyńskie od zawsze były miejscami 
kształcenia. Umożliwianie młodym ludziom dobrego startu 
życiowego jest dla nas fascynującym i ambitnym wyzwa-
niem.
 „Dilatato corde Humanitas exhibeatur” -
 „Przez wielkie serce daj się poznać jako człowiek”
To motto pochodzi z reguły klasztornej świętego Benedyk-
ta i opisuje cel pracy edukacyjnej i wychowawczej naszej 
szkoły.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Współpracujemy z Akademią Klas Licealnych Opactwa 
Königsmünster (Oberstufenakademie der Abtei Köni-
gsmünster) i Szkołą Muzyczną Powiatu Hochsauerland 
(Musikschule des Hochsauerlandkreises) (szczególnie z 
klasą instrumentów dętych i orkiestrą).
W zakresie przygotowania do studiów i wyboru zawodu 
intensywnie współpracujemy z Federalnym Urzędem Pra-
cy (Bundesagentur für Arbeit), Wyższą Szkołą Zawodową 
Südwestfalen (Fachhochschule Südwestfalen) (Opactwo 
Meschede) raz z wieloma lokalnymi firmami i instytucjami. 
Liczące 1800 członków Stowarzyszenie Byłych Uczniów 
angażuje się na tym polu, będąc do dyspozycji uczniów 
jako konsultanci - praktycy w zakresie studiów i działalno-
ści zawodowej.
P. Julian, jeden z naszych nauczycieli, jest przewodniczą-
cym International Commission on Benedictine Education, 
światowego związku zrzeszającego ok. 200 szkół bene-
dyktyńskich, z których wywodzi się wiele z naszych szkół 
partnerskich.

Czasy lekcji i
przerw

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 7:30. W godzinach 9:00 
do 9:20 i od 10:50 do 11:10 są duże przerwy. Szósta lek-
cja kończy się o godz. 12:45. Dla wielu uczniów szkół 
średnich I stopnia w większość dni jest to normalny koniec 
lekcji. Od godz. 12:45 do 13:00 trwa przerwa obiadowa, 
po przerwie do godz. 16:00 odbywają się lekcje 7 do 10 .
Klasy szkół średnich I stopnia mające zajęcia popołudnio-
we (zwykle w klasach 5 i 6 nie ma takich zajęć) z regu-
ły mają w te dni na lekcji 6 i 7 przerwę obiadową, dzięki 
czemu pozostaje im wystarczająco dużo czasu na odpo-
czynek. W tym czasie uczniowie mogą zjeść obiad w Fo-
rum Opactwa i pozostają pod opieką szkolnej pracownicy 

socjalnej w pomieszczeniach opieki południowej nowego 
Forum Opactwa.
Również w szkołach średnich I stopnia większość zajęć 
odbywa się w systemie podwójnych godzin lekcyjnych.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

• Bigband
• Orkiestra
• Chór niższego stopnia i duży chór (od kl. 8)
• Grupa teatralna „Die Theatiner”
•  Kółko piłkarskie (szkoła partnerska Niemieckiego 

Związku Piłki Nożnej (DFB))
• Kółko języka hiszpańskiego w klasach licealnych
• Kółko szachowe
• Kółko artystyczne
• Kółko kaligrafii
• Kółko robotyki i elektroniki
• Kółko druku 3D
• Kółko taneczne
• Kółko fitness
• Kurs pisania na klawiaturze
• Kółko prawoznawstwa

Oferujemy również szeroki program
w zakresie wyboru studiów i zawodu.
Nasze gimnazjum oferuje (głównie w ramach świato-
wej wspólnoty szkół benedyktynów i cystersów) sieć 
szkół partnerskich:
• Gimnazjum Arcyopactwa w Pannonhalma, Węgry
• Gimnazjum Opactwa w Glenstal, Irlandia
• St. Benedict’s School Ealing (London), Wlk. Brytania
• Benedictine Highschool Cleveland/Ohio, USA
• College of St. Benedict Collegeville/Minnesota, USA
• Lycée Saint-Jean Douai, Francja
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Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Motto naszej szkoły prowadzi do naszych myśli przewod-
nich:
• Solidne wykształcenie ogólne jest podstawą do stu-

diów i nauki zawodu.
• Młodiz ludzie potrzebują doświadczenia, że wiara i 

pewność siebie pozwoli im zrealizować ich życiowe 
zadania.

• Równie ważne jest ćwiczenie się w odpowiedzialności 
i człowieczeństwie.

• Jako benedyktyni jesteśmy przekonani, że ufność w 
Bogu jest kluczem do udanego życia.

Oprócz obszernego kształcenia przedmiotowego we 
wszystkich dziedzinach mamy jeszcze szczególne oferty:
Klasa chóralna:
Zajęcia z wychowania muzycznego prowadzone są w 5 
klasie z naciskiem na śpiew. Począwszy od 6 klasy ist-
nieje możliwość uczestniczenia w zajęciach naszej klasy 
chóralnej; treści muzyczne przekazywane są w ramach 
dodatkowej lekcji w planie tygodniowym.
Klasa instrumentów dętych:
Począwszy od 5 klasy istnieje możliwość uczestnictwa 
w zajęciach klasy instrumentów dętych za uiszczeniem 
opłaty na pokrycie kosztów. Poza treściami przekazywa-
nymi w ramach lekcji muzyki można się wówczas uczyć 
gry na instrumencie dętym.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Jako portal szkolny wzgl. wirtualne otoczenie szkolne 
wykorzystywana jest platforma lo-net² (www.lo-net2.de). 
Portal ten umożliwia łatwe komunikowanie się pomiędzy 
nauczycielami a uczniami oraz wymianę materiałów.
Plan lekcji i zastępstw jest dostępny za pośrednictwem 
aplikacji WebUnits oraz własnej aplikacji szkolnej, ze 
wszystkimi nauczycielami można się kontaktować rów-
nież przez pozcztę e-mail.
Dobrze rozbudowana szkolna sieć LAN i WLAN wraz z 
szerokim zakresem wydajnego sprzętu (trzy sale kom-
puterowe, tablice interaktywne, tablety, laboratorium 3D) 
zapewnia, że zajęcia ze wszystkich przedmiotów mogą 
się odbywać także przy wsparciu mediów cyfrowych. Wy-
posażanie klas w urządzenia Apple TV i duże monitory 
do wyświetlania powinno się zakończyć w najbliższych 
tygodniach.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Jako szkoła niepubliczna angażujemy się w różnoraki 
sposób, czy to w zakresie studiów czy też wyboru zawo-
du, w indywidualne wspieranie uczniów (m.in. poprzez 

zakończony sukcesami udział w wielu konkursach), w 
przeprowadzanie praktyki socjalnej Compassion, w ob-
szarze wychowania medialnego i edukacji informatycznej 
(poprzez uczestnictwo w obowiązkowych kółkach zainte-
resowań oraz działalność w Skautach Medialnych), przez 
oferty w dziedzinie nauk przyrodniczych i techniki (kółko 
robotyki, kursy w laboratorium 3D), przez wiele ofert w 
dziedzinie kształcenia estetycznego, poprzez współpracę 
międzynarodową w sieci szkół benedyktyńskich oraz wie-
le innych działań. Generalnie nie dążymy do certyfikowa-
nia tej działalności przez partnerów pozaszkolnych.

Gdzie można nas znaleźć?

Gimnazjum Benedyktynów  
(Gymnasium der Benediktiner)
Klosterberg 7
59872 Meschede
 02 91 / 99 68 - 0
 02 91 / 99 68 - 27
 verwaltung@gymn-benedictinum.de
 www.gymn-benedictinum.de

  

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

W czasie zapisów, a także wcześniej (po uzgodnieniu 
terminu spotkania) na konsultacje przyjmuje pan Plugge, 
dyrektor szkoły.
Takie rozmowy są wskazane przede wszystkim wów-
czas, gdy istnieją niejasności co do charakteru typu 
szkoły jakim jest gimnazjum, co do zdatności dziecka do 
ścieżki edukacji szkolnej w gimnazjum, odnośnie specy-
fiki szkoły niepublicznej wzgl. szczególnego katolicko-be-
nedyktyńskiego profilu Gimnazjum Benedyktynów.

Meschede
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Gimnazjum Miejskie w Meschede 
(Gymnasium der Stadt Meschede)
Schederweg 55
59872 Meschede

Kim jesteśmy?

Nasza szkoła założona w 1965 r. to gimnazjum miej-
skie dla dziewcząt i chłopców zarządzane przez mia-
sto Meschede. Obecnie w szkole uczy się 613 uczniów 
pod opieką 53 nauczycieli stałych i stażystów. Z uwagi 
na fakt, że średnia wieku naszego grona nauczyciel-
skiego jest bardzo niska, „wyczuwa się u nas powiew 
świeżości”!
W ostatnich latach w Gimnazjum Miejskim w Mesche-
de wiele się działo i powinniście Państwo przekonać 
się o tym osobiście. Poszerzenie możliwości doradz-
twa dla uczniów oraz rozbudowa cyfrowej struktury 
sprawiają, że jesteśmy nowoczesną szkołą!
W nowoczesnej szkole nie może jednak zabraknąć 
także pokrzepienia dla ciała i różnorodnych form opie-
ki:
dlatego mamy piękną i przytulną stołówkę i oferujemy 
elastyczną opiekę południową.

Nasi partnerzy kooperacyjni

 OT Meschede
 Poradnia wychowawcza
 Poradnia szkolna
 Szkolna opieka socjalna
  Powiatowy Związek Sportowy (KreisSportBund)
  Sekcja siatkówki w klubie sportowym SSV Me-

schede
 Szkoła tańca Maron
  ensible e.V. (warsztaty w zakresie korzystania z 

portali społecznościowych)
 Powiatowy organ policji (szkolenie na temat za-

chowania w związku z przejazdami autobusem, 
szkolenie medialne)

  Wyższa Szkoła Zawodowa Południowej Westfalii 
(Fachhochschule Südwestfalen)

Czasy lekcji i
przerw

Nasz plan zajęć na  pierwszych czterech lekcjach 
opiera się na systemie podwójnych godzin lekcyjnych. 
Dzięki temu zmniejsza się liczba zajęć przedmioto-
wych, które mogą się odbywać przed południem, co 
odciąża uczniów w zakresie odrabiania zadań domo-
wych i obniża wagę toreb i plecaków szkolnych.

1. i 2. lekcja od godz. 7:30 do 9:00

1. przerwa od godz. 9:00 do 9:20

3. i 4. lekcja od godz. 9:20 do 10:50

2. przerwa

5. lekcja od godz. 10:50 do 11:55

6. lekcja od godz. 12:00 do 12:45
Przerwa obiadowa albo

7. lekcja od godz. 12:45 do 13:30

8. lekcja od godz. 13:35 do 14:15

9. lekcja od godz. 14:20 do 15:00

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

wiele atrakcyjnych kółek zainteresowań:

 Szachy
 Siatkówka
 Rzutki
 Kurs asystenta sportowego
 Chór i zespół muzyczny
 Film
 Teatr improwizacji
 Ochrona klimatu
 Przedmioty z obszaru matematyki, informatyki, 

przyrody i techniki (MINT)
 Robotyka
 Młodzieżowe prace badawcze

Programy korepetycji i lekcji wyrównawczych:

 FIT („Freiwilliges Individuelles Training” - „Do-
browolny Indywidualny Trening”)

 TANDEM (mentorzy uczniów pomagają w razie 
trudności z nauką)

 HIFI (wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnio-
nych)

 Udział w licznych konkursach
 Ćwiczenia ortograficzne

Pozostałe:

 Dobrowolny kurs tańca dla klas 9
 Dobrowolny kurs tańca dla klas 7
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Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

 Kursy profilowe MINT, SPRINT, SPORT w klasie 5 i 6
 „Nauka socjalna” jako przedmiot w klasie 5 i 6
 Wymiany uczniów z Anglią i Francją
 Nauczycielski zespół doradczy
 Program przygotowania mediatorów
 Medienscouts (Skauci Medialni)
 Warsztaty w zakresie korzystania z portali społecz-

nościowych
 Szkolna służba sanitarna
 Bezpłatna opieka południowa do godz. 14.30
 Sport na przerwie
 Mensa
 Biblioteka uczniowska
 Dni IKG (Informations- und Kommunikationstechni-

sche Grundlagen - Podstawy Techniki Informacyjnej 
i Komunikacyjnej) w klasie 5

 Biuro i ukierunkowanie zawodowe w klasie 8
 Coroczne wyróżnienia za osiągnięcia uczniów: 

„Städtis Beste” („Najlepsi Miastowi”
 Atmosfera pełnego zaufania zgodnie z naszym mot-

tem: Miastowi. Razem. Wspierają się wzajemnie.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

 Logineo NRW
 Platforma wymiany informacji lo-net2
 Laptopy i tablety
 Trzy sale komputerowe
 Tablice interaktywne
 Cyfrowe centrum samodzielnej nauki
 Sieć W-Lan

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

  Szkoła przyjazna dla MINT - przedmiotów z ob-
szaru matematyki, informatyki, przyrody i tech-
niki (3 gwiazdki)

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de 

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

 Szkoła ze znakiem jakości UNICEF

Gdzie można nas znaleźć?

Gimnazjum Miejskie w Meschede 
(Gymnasium der Stadt Meschede)
w Zespole Szkół im. Augusta Macke
Schederweg 55
59872 Meschede

 02 91 / 99 38 - 0
 02 91 / 99 38 - 99

 post@gymnasium-meschede.de
 www.gymnasium-meschede.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Dzień otwartych drzwi tylko w formie elektro-
nicznej

Termin zapisów do szkoły:
w okresie od 17 do 20 lutego 2021 r.

od środy do piątku: w godz. od 8:30 do 13:00
oraz od godz. 14:00 do 18:00
w sobotę: od godz. 9:00 do 12:00

Jeśli ktoś nie jest jeszcze przekonany do zapisania 
swojego dziecka do naszej szkoły, prosimy o kontakt 
telefoniczny celem ustalenia terminu konsultacji.

Meschede
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Szkoła średnia
w Olsberg-Bestwig  
(Sekundarschule Olsberg-Bestwig)
Am Schwesternheim 5
59939 Olsberg

Kim jesteśmy?

Szkoła Średnia jako typ szkoły zintegrowanej działają-
cej w systemie całodziennym ma kompleksową ofertę 
szkolną w zakresie szkoły średniej I stopnia.

Uczniowie są tutaj przygotowywani zarówno do kształ-
cenia zawodowego, jak i do matury.

Można u nas uzyskać wszystkie typy wykształcenia w 
ramach szkoły średniej I stopnia.

Szkoła Średnia w Bestwig-Olsberg jest szkołą integra-
cyjną z ambicjami zapewnienia odpowiedniego wspar-
cia dla wszystkich uczniów - również tych wymagają-
cych pomocy w zakresie pedagogiki specjalnej.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Szkoła Średnia Olsberg-Bestwig ściśle kooperuje z 
gimnazjami i kolegiami zawodowymi w Meschede i 
Brilon w celu zapewnienia uczniom bezproblemo-
wego i sprawnego przejścia.

Czasy lekcji i
przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 7:30

Zakończenie zajęć lekcyjnych  
pon., śr. i czw. godz. 15:15

Zakończenie zajęć lekcyjnych wt. i pt. godz. 12:50

1. przerwa 20 minut

2. przerwa 15 minut

Przerwa południowa 50 minut

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Jako szkoła całodzienna z obowiązkiem uczestnictwa 
w całodziennej nauce i opiece przez co najmniej trzy 
dni w tygodniu, poza zajęciami lekcyjnymi mamy w 
swojej dodatkowej ofercie edukacyjnej kółka zaintere-
sowań dla klas 5 do 7.

W ramach lekcji uzupełniających dla klasy 8 oferujemy 
możliwość nauki dodatkowego języka obcego, przygo-
towania się do przejścia do gimnazjum lub nadrobienia 
zaległości.

Istnieje jednak również możliwość skorzystania z ofert 
dostępnych w zakresie sportu / zdrowia, kreatywności 
/ kultury, mediów / komunikacji oraz wspólnoty / spraw 
społecznych.

W trakcie przerwy południowej dostępne są oferty 
aktywności ruchowych i relaksacyjnych.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Szkoła Średnia w Olsberg-Bestwig chce być miejscem, 
w którym Państwa dziecko nie tylko jest jak najlepiej 
przygotowywane do zawodu i dorosłego życia, lecz 
także jako niezależna osobowość otrzymuje optymal-
ne wsparcie w rozwoju swoich umiejętności i mocnych 
stron. Temu służy współpraca nauczycieli szkół zwy-
kłych i specjalnych oraz pracowników socjalnych w ra-
mach multiprofesjonalnego zespołu.

Organizowana przez nas wycieczka klasowa do Evers-
berg w klasie 5 (pod hasłem: „Społeczność to ekstra 
klasa”) oraz trening kompetencji społecznych w klasie 
6 pomagają w budowaniu świadomego współżycia 
społecznego, rozwijaniu empatii i wychowaniu w duchu 
tolerancji.
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Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Każda klasa ma do dyspozycji tablicę cyfrową (Visu-
-Board).

Korzystamy z chmury edukacyjnej (Logineo NRW) 
aby mieć możliwość udostępniania materiałów edu-
kacyjnych w formie elektronicznej.

W komunikatorze Logineo Messenger zostały wpro-
wadzone nowe ustawienia, aby można było komuni-
kować się z uczniami również drogą elektroniczną.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Gdzie można nas znaleźć?

Szkoła Średnia w Olsberg- 
Bestwig (Sekundarschule  
Olsberg-Bestwig)
Nasza szkoła ma dwie lokalizacje:
Siedziba główna w Olsberg

Am Schwesternheim 5

59939 Olsberg

 0 29 62 / 97 61 80
 0 29 62 / 97 61 88
 sekretariat. olsberg@@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Filia w Bestwig - kończąca działalność
Zum Schulzentrum 1
59909 Bestwig

 0 29 04 / 97 68 22 81
 0 29 04 / 97 68 22 50
 sekretariat.bestwig@sks-ob.de
 www.sk-olsberg-bestwig.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Zebranie informacyjne

26 listopada 2020 godz. 19:00 w auli

Termin zapisów do szkoły w obu lokalizacjach

w okresie od 16 do 26 lutego 2021 r.
godz. 8:30 do 12:30

24 lutego
godz. 16:00 do 18:00

Olsberg
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Szkoła przy Wilzenberg  
(Schule am Wilzenberg)
Miejski Zespół Szkół  
(Gemeinschaftshauptschule)
Średnich I Stopnia w Schmallenberg
Obringhauser Straße 38, 57392 Schmallenberg

Kim jesteśmy?

Jesteśmy całodzienną szkołą integracyjną i obecnie uczy 
się u nas 375 uczniów w 18 klasach.
Grono nauczycielskie składa się z 42 nauczycieli, czte-
rech zewnętrznych nauczycieli muzyki oraz dwu szkol-
nych pracownic socjalnych i jednego specjalisty ds. 
zespołów multiprofesjonalnych. Mamy też swojego szkol-
nego psa.
Nasz program nauki obejmuje klasy od piątej do dzie-
siątej, a świadectwo ukończenia szkoły wydajemy po 
ukończeniu klasy 9, po ukończeniu klasy 10 (klasa 10 typ 
A), a także świadectwo zdania egzaminu po 10. klasie, 
umożliwiające podjęcie dalszego kształcenia zawodowe-
go (klasa 10 typ B).
Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami lekcyjny-
mi i przedmiotowymi, trzyczęściową salą gimnastyczną 
i licznymi pomieszczeniami, z których można korzystać 
również w ramach nauczania całodziennego. W czasie 
przerwy południowej do dyspozycji uczniów jest duża sto-
łówka, świetlica, pokój relaksacyjny oraz pomieszczenie 
kuchenne.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Utrzymujemy bliskie kontakty z wieloma organizacjami, 
firmami i instytucjami miasta Schmallenberg.
Ścisła i regularna współpraca prowadzona jest również 
z Młodzieżową Szkołą Artystyczną (Jugendkunstschule), 
Projektem Lekcja Wyrównawcza (Projekt Förderband) 
oraz Rotarianami. Ważną rzeczą jest dla nas bezpośred-
ni kontakt z licznymi zakładami pracy w mieście, zwłasz-
cza w kontekście ukierunkowania zawodowego. W tym 
zakresie duże znaczenie mają także regularne wizyty 
przedstawicieli Urzędu Pracy w naszej szkole.
Kolejnym partnerem kooperacyjnym jest Niemiecki Zwią-
zek Piłki Nożnej (Deutscher Fußball Bund - DFB).
W ramach pedagogiki środowiskowej otrzymujemy regu-
larne wsparcie ze strony Nadleśnictwa (Forstamt).
Kontakty z placówkami opieki nad ludźmi starszymi utrzy-
mujemy poprzez koncerty dawane przez klasy orkiestro-
we. Osoby ochotniczo przeprowadzające dzieci przez 
jezdnię oraz oferty dla rowerzystów są ściśle pilotowane 
przez miejscową policję.

Czasy lekcji i przerw

Wszystkich uczniów obowiązują następujące czasy 
zajęć:

w poniedziałki, wtorki i
czwartki od godz. 7:45 do 14:45

w środy od godz. 7:45 do 15:35

w piątki od godz. 7:45 do 13:05

W naszej szkole godzina lekcyjna trwa 45 minut. 
Oprócz dwu przerw po drugiej i czwartej lekcji po szó-
stej lekcji jest 55-minutowa przerwa południowa.
W klasach 5 i 6 lekcje odbywają się obowiązkowo.
W tych klasach na lekcjach, które ewentualnie wypad-
ną jest zawsze zapewnione zastępstwo, dlatego rodzi-
ce mogą polegać na czasach zajęć lekcyjnych.

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Od poniedziałku do czwartku wszyscy uczniowie mają 
możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w stołówce.
W trakcie przerwy południowej można skorzystać licz-
nych ofert sportowych i artystycznych. Dostępne są 
także różne pomieszczenia na zapleczu, będące pod 
opieką odpowiedzialnych za nie osób i szkolnej opieki 
socjalnej.
W ramach kooperacji z DFB organizowany jest wspo-
magający trening piłki nożnej dla młodzieży.
Dzieciom z młodszych roczników oferujemy hipotera-
pię w ujeżdżalni w Oberkirchen.
W szóstej, ósmej i dziesiątej klasie organizujemy kilku-
dniowe wycieczki klasowe. W 7. klasie istnieje możli-
wość uczestnictwa w wyjeździe narciarskim do które-
goś z regionów alpejskich.
Oferujemy jednodniowe wycieczki w ramach korzysta-
nia z oferty kulturalnej dostępnej w bliższej i dalszej 
okolicy.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?
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W 5. klasie nasi uczniowie dokonują wyboru, czy chcą 
uczęszczać do klasy orkiestrowej czy warsztatowej. W 
klasie orkiestrowej każde dziecko uczy się gry na instru-
mencie dętym bądź na perkusji. Próby odbywają się w 
małych grupach oraz w składzie orkiestry klasowej.
W klasach warsztatowych dzieci z klas 5. i 6. pracują 
na różnego typu warsztatach. Zaczynają od warszta-
tów poruszania się, a następnie mają warsztaty te-
atralne. W drugim roku są warsztaty gospodarstwa 
domowego i techniczne.
W klasach 5 i 6 został wprowadzony na stałe przed-
miot medioznawstwo.

Na lekcjach pracy własnej (Arbeitsstunden (AST)) pod 
fachowym okiem opracowywane są ćwiczenia z głów-
nych przedmiotów, w związku z tym w dużej mierze 
nie ma potrzeby zadawania zadań domowych. Każde 
dziecko ma swoją osobną przegródkę w pomieszcze-
niu klasowym, dlatego książki itp. mogą pozostać w 
szkole.
Wychowawcy mają możliwie jak najwięcej godzin lek-
cyjnych ze swoimi klasami.

Oferujemy kursy wyrównawcze języka niemieckiego 
dla dzieci z rodzin imigranckich.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Każda sala lekcyjna jest wyposażona w beamer, Ap-
ple-TV, ekran i głośniki.
Posiadamy 155 iPad-ów oraz dwie sale komputerowe 
po 20 stanowisk ćwiczeniowych każda.
iPad-y mogą być używane w postaci zestawu klaso-
wego lub jako odrębne urządzenia. W razie koniecz-
ności kwarantanny można z nich korzystać również w 
nauce z domu.
Ważnymi aplikacjami, na których pracują uczniowie są 
pages i keynote. Korzystamy również z padletów, np. 
do ćwiczenia słówek. Tworzenie objaśniających mate-
riałów wideo jest elementem lekcji.
Wśród przedmiotów obowiązkowych do wyboru jest 
kółko fotograficzne, które jest wyposażone w sporą 
liczbę cyfrowych lustrzanek.

Roboty Lego są wykorzystywane na zajęciach prak-
tyczno-technicznych.
Pracujemy z logineo i korzystamy z platformy eduka-
cyjnej logineo-lms.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Szkoła piłki nożnej DFB:
Oferta specjalnego treningu piłki nożnej dla szczegól-
nie uzdolnionych piłkarzy

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de 

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
ukierunkowania zawodowego
Projekty przeciw dyskryminacji

Gdzie można nas znaleźć?

Szkoła przy Wilzenberg (Schule 
am Wilzenberg)
Miejski Zespół Szkół (Gemeinschaftshauptschule)
Średnich I Stopnia w Schmallenberg
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg

 0 29 72 / 4 80 51
 0 29 72 / 4 80 53

 149950@schule.nrw.de
 www.schule-am-wilzenberg.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Nasz Dzień otwartych drzwi planowany jest na sobotę 
23 stycznia 2021 r. od godziny 9:00 do 12:00. W tym 
roku jednak dzień ten z pewnością będzie musiał być 
zorganizowany w szczególny sposób.

Dlatego koniecznie prosimy o zwracanie uwagi na 
aktualne informacje dla szkół podstawowych oraz za-
mieszczane w codziennej prasie.
Zapisy uczniów do szkoły będą się odbywały w okresie 
od 19 lutego do 12 marca 2021 r. w godzinach pracy 
szkoły. Przy okazji zapisywania dziecka zapraszamy 
na indywidualne konsultacje z dyrekcją szkoły.

Schmallenberg
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Szkoła Realna im. Ericha Kästnera 
(Erich Kästner-Realschule)
Leißestraße 3
57382 Schmallenberg-Bad Fredeburg

Kim jesteśmy?

„Humor, kreatywność i człowieczeństwo”
Te podstawowe wartości, którymi przepojone są dzieła 
naszego patrona stanowią dla nas ponadczasowe idee 
przewodnie, na których opiera się życie naszej społeczno-
ści szkolnej. Nasza społeczność składa się z 455 uczniów 
i 30 nauczycieli, którzy szczególną wagę przykładają do 
harmonijnego współżycia i dobrej współpracy wszyst-
kich uczestników życia szkolnego. Za nasze wspólne 
wyzwanie uznajemy przekazywanie ważnych zasadni-
czych postaw życiowych, takich jak otwartość i toleran-
cja, zdolność radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, 
krytyczne myślenie, ochrona słabszych i odpowiedzialne 
postępowanie. Obok przekazywania wiedzy oznacza to 
dla nas w szczególności stawianie na pierwszym miejscu 
wspierania samodzielności, umiejętności współdziałania 
w zespole i wiary w siebie oraz pracę nad całokształtem 
osobowości.

Nasi partnerzy kooperacyjni

W ważnym dla nasz obszarze ukierunkowania zawodo-
wego, oprócz Urzędu Pracy, intensywnie i ściśle współpra-
cujemy z licznymi przedsiębiorstwami i zakładami pracy, 
Izbą Rzemieślniczą, organizacją wspierającą przedsię-
biorczość Schmallenberger Unternehmen Zukunft i oko-
licznymi kolegiami zawodowymi i gimnazjami. Wszystkich 
łączy cel, którym jest otwarcie dla czniów dobrej i spójnej 
przyszłości zawodowej.
W obszarze życia kulturalnego szkoły mamy rzetelnych i 
zaangażowanych partnerów działających w takich orga-
nizacjach jak Ensible e.V., Power of Rock, Jugendkunst-
schule (Młodzieżowa Szkoła Artystyczna) i Theaterverein 
Szenario (Grupa Teatralna Scenariusz). W zakresie życia 
społecznego do naszych ważnych partnerów należy Ho-
spicjum Dziecięce Balthasar, a organizacja Lächelwerk co 
i rusz dostarcza nam nowych doświadczeń, np. w ramach 
regularnie odbywających się tygodni projektowych.

Czasy lekcji i
przerw

Lekcje przedpołudniowe rozpoczynają się o godzinie 
7:55 i kończą o 13:06.
Jeżeli dla poszczególnych roczników zajęcia lekcyjne od-
bywają się w trybie popołudniowym, to po 45-minutowej 
przerwie południowej rozpoczynają się o godzinie 13:51, 
a kończą o 15:25.
Na przerwie południowej uczniowie mają możliwość 
zjedzenia ciepłego obiadu w sąsiadującym z nami 
Centrum Edukacji Muzycznej (Musikbildungszentrum).

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Nie ma dobra poza tym, które czyni się samemu. Po-
stępując zgodnie z tą dewizą naszej szkoły, oprócz 
różnorodnej oferty pozalekcyjnej w zakresie kółek 
zainteresowań, najwięcej do zaoferowania mamy w 
dziedzinie zaangażowania społecznego i wzajemnego 
wsparcia.

Działalność mediatorów, asystentów sportowych, kół-
ka ogrodniczego, kółka gospodarstwa domowego, lek-
cje wyrównawcze dla dyslektyków, akcje samorządu 
szkolnego, giełda korepetycji, przedstawienia teatral-
ne z gościnnymi występami za granicą - to tylko niektó-
re z tych ofert. Społeczności szkolnej najbardziej leży 
jednak na sercu wspieranie hospicjum dziecięcego 
Balthasar. Na organizowanym przez naszych uczniów 
dorocznym festiwalu „Loud, Louder -EKR“ udowadnia-
my, że tworzymy kulturę i potrafimy bawić się razem 
ze społecznością szkolną i licznie przybyłymi gośćmi.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Po pierwsze jesteśmy jedyną szkołą realną oferu-
jącą oddział dwujęzyczny. Po wyrażeniu takiej chęci 
uczniowie otrzymują możliwość pogłębiania znajomo-
ści języka angielskiego. Po odpowiednim przygotowa-
niu, począwszy od klasy 7 nauka geografii, a dodat-
kowo od klasy 8 - nauka historii, odbywa się w języku 
angielskim.
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Po drugie szkoła nie jest dla nas wyłącznie miejscem 
„nauki merytorycznej”, lecz również miejscem rozwoju 
osobowości. Ważne dla nas - nauczycieli, uczniów i 
rodziców - wyznawane przy tym wartości połączyliśmy 
w jedną koncepcję, streszczającą się w następujących 
zdaniach:
Trzymam się podjętych uzgodnień.

Szanuję i doceniam innych ludzi.
Punktualnie trzymam się ustalonych godzin.

Jestem odpowiedzialny(a) za sukces swojej nauki.
Jestem gotów/gotowa do formułowania swoich życzeń 
i zainteresowań.

Jestem gotów/gotowa do pomocy.
Te stwierdzenia stanowią zarówno podstawę, jak i cel 
naszego wspólnego działania.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Wszystkie pomieszczenia klasowe i sale przedmio-
towe posiadają podstawowe wyposażenie elektro-
niczne, umożliwiające korzystanie z mediów i metod 
cyfrowych. Dwie sale informatyczne oraz tablety, któ-
re wkrótce otrzymamy uzupełniają i optymalizują tę 
ofertę. Wspomagające naukę połączenie cyfrowych i 
analogowych pomocy naukowych jest aktualnie jed-
nym z naszych pedagogicznych priorytetów. Stawiamy 
przy tym także na cyfrowy system zarządzania nauką, 
umożliwiający bezpieczną wymianę informacji (da-
nych) pomiędzy nauczycielami a uczniami.
Szkolimy uczniów w zakresie obchodzenia się z tymi 
nowymi możliwościami i wykorzystywania ich. Jednak 
ważne jest dla nas również naświetlanie zagrożeń i 
problemów, jakie niesie ze sobą coraz bardziej zdigi-
talizowany świat. Jednym z zasadniczych filarów tej 
działalności są cenione zarówno przez uczniów, jak i 
przez rodziców ćwiczenia w korzystaniu z sieci spo-
łecznościowych.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Mówiąc słowami Ericha Kästnera: „Najpierw są pyta-
nia, a z nich powstaje to, co po nas pozostaje”. Nie 
ustajemy w staraniach, by ciągle się doskonalić i po 
osiągnięciu wytyczonych celów wytyczamy sobie 
nowe. Dlatego też wszelkie wyróżnienia są dla nas je-
dynie migawkami.

Natomiast szczególną wagę przykładamy do uhono-
rowania naszej koncepcji wartości ze strony Towa-
rzystwa Ericha Kästnera, które wyrażone zostało w 
ramach jednego z naszych regularnych tygodni pro-
jektowych.

Gdzie można nas znaleźć?

Nasza szkoła znajduje się na terenie sołectwa Bad 
Fredeburg należącego do miasta Schmallenberg.

Szkoła Realna im. Ericha Kästnera 
(Erich Kästner-Realschule)
podległa miastu Schmallenberg
w Bad Fredeburg
Leißestraße 3
57392 Schmallenberg
 02974) 7056
 02974) 1012
 info@ekr-schmallenberg.de
 www.ekr-schmallenberg.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Na naszej stronie internetowej www.ekr-schmallenberg.de 
uzyskają Państwo różnorakie i szczegółowe informacje o 
naszej szkole. Chętnie udzielimy Państwu informacji rów-
nież w trakcie osobistej rozmowy lub drogą telefoniczną.

Nasz Dzień otwartych drzwi planowany jest na sobotę 16 
stycznia 2021 r. od godziny 9:00. Za pośrednictwem naszej 
strony internetowej oraz w prasie odpowiednio wcześniej 
podamy do Państwa wiadomości dokładny rozkład tego 
dnia. Jeśli ze względu na pandemię nie będziemy mogli 
zaoferować osobistych odwiedzin w szkole, udostępnimy 
Państwu informacje drogą elektroniczną i umożliwimy in-
dywidualną ofertę doradczą.

W każdej chwili możemy umówić się na osobistą rozmowę, 
prosimy tylko o skontaktowanie się z nami w tej sprawie.

Zapisy uczniów na nadchodzący rok szkolny przewidziane 
są w okresie od 19 stycznia 2021 r. do 12 marca 2021 r.

Schmallenberg
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Gimnazjum Miejskie w Schmallen- 
berg (Städtisches Gymnasium 
Schmallenberg)
Obringhauser Straße 38

57392 Schmallenberg

Kim jesteśmy?

332 uczniów na poziomie szkoły średniej I stopnia
200 uczniów na poziomie szkoły średniej II stopnia
44 nauczycieli, 5 nauczycieli stażystów
gimnazjum ogólne (G9)
1. język obcy: angielski (od kl. 5)
2. język obcy: francuski (od kl. 7)
3. język obcy: francuski lub łacina
alternatywnie: nauki przyrodnicze, informatyka, 
nauki społeczne (dwujęzycznie)
Wycieczki dla klas 6 i 10
Podróże studyjne dla klas 12

Nasi partnerzy kooperacyjni

  Ukierunkowanie w wyborze zawodu: Firma 
Falke

  Sztuka: Młodzieżowa Szkoła Artystyczna w 
Schmallenberg (Jugendkunstschule Schmal-
lenberg)

  Warsztaty w zakresie korzystania z portali spo-
łecznościowych Ensible e. V.

 Języki: Language Academy

Czasy lekcji i przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 7:45

Godziny lekcyjne w postaci 
podwójnych bloków lekcyjnych 45 / 90 minut

Przerwy
godz. 9:20 do 9:40

godz. 11:15 do 11:30

Zakończenie zajęć lekcyjnych  
kl. 5 - 10 godz. 12:50

Zakończenie zajęć lekcyjnych 
dla wyższych klas gimnazjalnych godz. 15:35

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

 Kółka zainteresowań (np. j. hiszpański, kolejka, 
gotowanie, sztuka)

 Certyfikaty językowe: DELF / Cambridge,  
English in Action (kursy wakacyjne)

 Zajęcia ruchowe na przerwie
 Centrum samodzielnej nauki
 Patronaty czytelnicze w przedszkolach
 Festyny szkolne, dni projektowe, dni sportu
 Konkurs Kangura (Känguru-Wettbewerb),  

gra planowa Giełda
	Projekt Nepal (z organizacją Lichtblick e.V.)
 Patronat nad kamieniami pamiątkowymi
 Zaangażowanie społeczne w placówkach opie-

ki (wyróżnienie nagrodą Social Award)
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Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Profil szkoły: Kształcenie przez odpowiedzialność jako 
profil zasadniczy

Oferty w zakresie przedmiotów MINT (matematyki, in-
formatyki, nauk przyrodniczych i techniki) oraz oferty 
dwujęzyczne (w zakresie takich przedmiotów jak historia, 
polityka i nauki społeczne) w obszarze obowiązkowych 
przedmiotów do wyboru.
Informatyka / filozofia od klasy 5
Chor szkolny, szkolny zespół muzyczny, koncerty szkol-
ne, projekty teatralne
Zawody sportowe
Szkolna służba sanitarna
Wymiana uczniów z Wimereux i Hastings
Kształcenie na asystenta/asystentkę ds. obsługi kore-
spondencji w języku obcym
(Language Academy)

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

2 pracownie komputerowe do samodzielnej pracy
1 sala komputerowa oraz 1 pracownia informatyczna
nowocześnie wyposażone sale przedmiotowe
dobre wyposażenie w iPad-y (możliwość wypożyczenia)

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Zwycięzca kraju związkowego w konkursie europejskim 
Europawettbewerb 2020
Nagroda w dziedzinie ochrony klimatu Klimaschutzpreis 
2020
Dyplom fundacji DKMS prowadzącej bazę dawców szpiku

Gdzie można nas znaleźć?

Gimnazjum Miejskie w Schmallenberg jest w pełni roz-
budowanym trzyoddziałowym gimnazjum, w którym 
uczy się ok. 530 uczniów.

Wszelkie inne informacje na temat naszej szkoły moż-
na znaleźć na naszej stronie internetowej.

Gimnazjum Miejskie w Schmallenberg 
(Städtisches Gymnasium Schmallen-
berg)
Obringhauser Straße 38
57392 Schmallenberg
 0 29 72 / 4 71 34
 0 29 72 / 4 72 35

 info@gymnasium-schmallenberg.de
 gymnasium-Schmallenberg.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Dzień otwartych drzwi
30 stycznia 2021 r. w godz. od 8:30 do 13:00
Uczestnictwo w Dniu otwartych drzwi jest możliwe 
tylko po uprzednim zgłoszeniu.

Termin zapisów do szkoły
od 12 lutego do 11 marca 2021 r.

Schmallenberg
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Zespół Szkół  
(Gemeinschaftshauptschule)
w Sundern
Berliner Straße 57
59846 Sundern

Kim jesteśmy?

Jesteśmy szkołą, w której funkcjonują 3 lub 4 oddziały, gdzie 
pracuje 41 nauczycieli i dwoje szkolnych pracowników so-
cjalnych oraz uczy się 458 uczniów.
Stanowimy społeczność,
w której wszyscy okazują sobie wzajemny szacunek,
w której każdy może bez obaw popełniać błędy i uczyć się 
na nich,
w której umysłem, sercem i ciałem rozwija się talenty,
która jest otwarta na nowe pomysły,
w której rozwijana i umacniana jest u uczniów pewność sie-
bie,
w której uczniowie otrzymują wsparcie w planowaniu swoje-
go dalszego życia,
w której wszyscy oceniani są według swojej pracy i na przej-
rzystych zasadach,
która nieustannie się rozwija,
w której wspólnie ustalone zasady respektowane są przez 
wszystkich.

Nasi partnerzy kooperacyjni

 Akademia Kształcenia Zawodowego
 einsU (inicjatywa przedsiębiorstw w Sundern)
 Firma Franz Miederhoff oHG

Czasy lekcji i
przerw

1. zajęcia przedmiotowe godz. 8:00 do 9:00

5 minut przerwy

2. zajęcia przedmiotowe godz. 9:05 do 10:05

20 minut przerwy

Lekcja wyrównawcza dla  
wszystkich klas godz. 10:25 do 10:55

5 minut przerwy

3. zajęcia przedmiotowe godz. 11:00 do 12:00

15 minut przerwy

4. zajęcia przedmiotowe godz. 12:15 do 13:15

Opieka południowa godz. 13:15 do 14:05

Obiad, pomoc w odrabianiu zadań domowych, projekty

5. zajęcia przedmiotowe godz. 14:05 do 15:50

6. zajęcia przedmiotowe godz. 14:50 do 15:35

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

 Pomoc w odrabianiu zadań domowych
 Dni rozeznania zawodowego
 Praktyki
 Projekty realizowane wspólnie z lokalnymi firmami
 Udział w kampanii popularyzującej zawody w przemy-

śle elektrotechnicznym i metalowym realizowanej za 
pomocą infotrucków (ciężarówek informacyjnych):

 doświadczenie nauki zawodu na żywo - IW Medien (In-
stytut Badań nad Gospodarką Niemiecką)

 Udział w imprezach kulturalnych organizowanych w auli 
szkoły realnej.

 Przedstawienia teatralne grup pozaszkolnych odbywa-
jące się we własnej auli

 Kultura i szkoła
 Porady szkolnych pracowników socjalnych
 Kooperacja z poradnią wychowawczą
 Projekty w zakresie działań prewencyjnych dotyczące 

przestępczości internetowej realizowane wspólnie z po-
licją

 Kooperacja z Uniwersytetem Powszechnym
 Centrum programów wakacyjnych
 Kursy wyrównawcze języka niemieckiego
 Doradztwo we współpracy z Urzędem Pracy (Agentur 

für Arbeit)
 Wycieczki klasowe
 Całodzienne wyjazdy do muzeum DASA (ekspozycja 

poświęcona bezpieczeństwu i higienie pracy w Niem-
czech)

 Wyjazd edukacyjny do Weimaru/Erfurtu
 Dzień chłopaka/dzień dziewczyny (boys/girlsday)

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

„Wspólna nauka dla siebie nawzajem - dzisiaj dla przyszłości”.
To motto realizujemy w naszym codziennym życiu. Odzwier-
ciedla się to także w międzykulturowym życiu szkolnym.
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W naszej szkole nauka odbywa się w warunkach społeczno-
ści międzykulturowych, z możliwością uczęszczania na lek-
cje języka kraju pochodzenia i z zachowaniem partnerskich 
relacji. Kontakt ze szkołami we Włoszech i w Albanii przyczy-
nia się do budowania porozumienia między narodami.

W szczególności jednak firmujemy wyraźne ukierunkowanie 
zawodowe, obejmujące 3-tygodniową praktykę dla klas 9 
i 10 oraz długookresową praktyke w klasach 10A. Oprócz 
oferowanych praktyk cały czas prowadzone są projekty w 
zakresie etapu wyszukiwania zawodu. Ścisła współpraca z 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Arnsberg, Uniwersy-
tetem Powszechnym i Akademią Kształcenia Zawodowego 
w Sundern przyczyniają się do skutecznego przygotowania 
do zawodu.
Bardzo dobra współpraca i kooperacja z miejscowymi za-
kładami pracy (Zrzeszeniem Przedsiębiorstw einsU) wspo-
maga ponadto proces przechodzenia uczniów ze szkoły do 
zawodu.
Poza tym jesteśmy dumni z naszego projektu pod nazwą 
„Ski-Projekt”, który prowadzimy od ok. 10 lat. Co roku nawet 
75 uczniów z klas 6 wspólnie wybiera się na szkolną wy-
cieczkę narciarską. 2 lata temu miejscowy zakład pracy ob-
jął tę imprezę szkolną swoim patronatem. Własny składzik 
narciarski z nartami i butami umożliwia nam zapewnienie 
wyposażenia dla niemal wszystkich uczniów.
W „Projekcie Pszczoły” („Bienenprojekt”) swojego wsparcia 
udziela nam również pszczelarz. Obecnie już od mniej wię-
cej 2 lat istnieje nasza tzw. „klasa pszczelarska”, która zaj-
muje się szkolnymi rodzinami pszczelimi w naszym ogrodzie 
i sprzedażą wyprodukowanego miodu.
Kurs na kartę motorowerową organizujemy nawet w syste-
mie międzyszkolnym. W przeszłości wielu uczniów szkoły 
realnej i gimnazjalistów uczestniczyło w tym kursie i uzyska-
ło kartę motorowerową.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

W ramach cyfryzacji szkoła jest wyposażana w coraz 
większą liczbę tabletów i innych urządzeń komputero-
wych, dzięki czemu praca z mediami cyfrowymi może być 
stale rozbudowywana równolegle z pracą z wykorzysta-
niem mediów analogowych.

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

  Certyfikat wyboru zawodu nadany przez kraj związkowy 
Nadrenia Północna-Westfalia – dla szkół oferujących 
wzorowe ukierunkowanie zawodowe (Be-
rufswahlsiegel NRW)

  Młodzieżowa nagroda za działalność 
społeczną (Jugensozialpreis 2014)

  Nagroda integracyjna (Integrationspreis 
2014I)

  Nagroda koncernu RWE za ochronę klimatu (RWE-Kli-
maschutzpreis 2015)

  Wyróżniona szkoła: „jesteśmy przyjaźni dla pszczół”
  Eurovisions 2019 „Twoja Europa - Twoja inicjatywa”

Gdzie można nas znaleźć?

	w centrum wzgórza Bildungshügel (Wzgórza Eduka-
cyjnego) Sundern

Zespół Szkół w Sundern (Gemein-
schaftshauptschule Sundern)
Berliner Straße 57
59846 Sundern

 0 29 33 / 20 91
 0 29 33 / 32 34

 sekretariat@hauptschule-sundern.de
 www.hauptschule-sundern.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

 Dzień otwartych drzwi - zaplanowany został na dzień 22 
stycznia 2021 r. (jednak w obecnej sytuacji epidemio-
logicznej jego dokładne zaplanowanie jest niemożliwe 
- zostanie ew. przesunięty albo trzeba będzie z niego 
zrezygnować)

 po telefonicznym uzgodnieniu
 w trakcie zapisów w tygodniu po karnawale
 podczas zebrania informacyjnego dla rodziców uczniów 

zamierzających zmienić szkołę (Elterninformationsa-
bend für Schulwechsler)

 podczas wywiadówki indywidualnej (Elternsprechtag)
 na naszej stronie internetowej
 w trakcie osobistej rozmowy

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Sundern
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Miejska Szkoła Realna w Sundern 
(Städtische Realschule Sundern)
Rotbuschweg 28
59846 Sundern

Kim jesteśmy?

Nasza szkoła reprezentuje następujące wartości:
Respekt - szacunek
Eigenverantwortliches Arbeiten - osobista odpowie-
dzialność za swoją pracę
Anerkennung - uznanie
Leistung - osiągnięcia
Selbstständige Schüler - samodzielni uczniowie
Courage - odwaga
Herausforderung - wyzwanie
Unterschiede - różnice
Lehrende und lernende Lehrer - nauczający i uczący się 
nauczyciele
Obecnie nasza szkoła liczy 485 uczniów i 34 nauczycieli 
i cały czas podejmujemy próby dalszego rozwoju. Na-
szym celem jest udzielanie wsparcia uczniom na etapie 
przejścia na poziom klasy 5, odkrywanie ich umiejętno-
ści, wzmacnianie społeczności klasowej i umacnianie 
samodzielności każdego jednego ucznia.

Nasi partnerzy kooperacyjni

W zakresie ukierunkowania zawodowego kooperujemy 
z wieloma lokalnymi firmami oraz z inicjatywą przedsię-
biorców z Sundern pod nazwą „einsU”. Przedsiębiorstwa 
zrzeszone w tej inicjatywie umożliwiają naszym uczniom 
zapoznanie się z różnymi dziedzinami zawodowymi i 
przykładają szczególną wagę do tworzenia miejsc do na-
uki zawodu na przyszłość i podnoszenia jakości swoich 
zakładów. Federalny Urząd Pracy również wspiera nas 
na tym polu. Na regularnych konsultacjach odbywających 
się w naszej szkole do dyspozycji uczniów jest fachowy 
doradca.
W ramach opieki popołudniowej opiekę nad naszymi 
uczniami do godz. 15:30 sprawuje Firma Sozialwerk Sau-
erland. Z tej oferty korzystają przede wszystkim klasy 5 i 6.

Czasy lekcji i
przerw

Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych godz. 8:00

Zakończenie zajęć lekcyjnych  
6. lekcja godz. 13:20

Zakończenie zajęć lekcyjnych  
7. lekcja godz. 14:15

Zakończenie zajęć lekcyjnych  
8. lekcja godz. 15:00

1. przerwa godz. 9:30 do 9:52

2. przerwa godz. 11:25 do 11:42

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Aby wspierać naszych uczniów w ich poszczególnych 
upodobaniach i umiejętnościach, oferujemy zajęcia w 
następujących kółkach zainteresowań:
 kółko musicalowe (musical, chór)
  kółko Roberta (konstruowanie i programowanie 

robotów)
 kółko mediatorów
 sanitariusze szkolni/ ratownicy pierwszej pomocy
 asystenci sportowi i kółko sportów piłkowych
 JuleA (Jung lernt Alt - Młodzi Uczą Starszych)
 Radio Rasant
 kółko literackie

 tutorzy (uczniowie pomagają uczniom)

Jesteśmy dumni z naszego samorządu uczniowskiego 
(SV - Schülervertretung), który samodzielnie organizu-
je następujące akcje:
 walentynkowa akcja Lolli (lizak dla walentynki)
 zabawa karnawałowa
 akcja mikołajkowa
Do szczególnych atrakcji naszej szkoły należą przed-
stawienia musicalowe oraz wyjazdy do Francji w ra-
mach wymiany uczniów. 

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Chcemy z zaufaniem, mocą, przyjaznymi uczuciami 
i otwartością wspierać kompetencje przedmiotowe i 
społeczne naszych uczniów.

 Na zajęciach lekcyjnych poprzez różnorodne for-
my kooperatywnej nauki systematycznie rozwi-
jane jest poczucie odpowiedzialności za siebie, 
samodzielność, wiara w siebie oraz kompetencje 
społeczne.
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 Uczniowie uczą się m.in. na wykładach i prezenta-
cjach wspólnie i samodzielnie pracować.

 W ramach zajęć na różnych kółkach zaintereso-
wań uczniowie przejmują odpowiedzialność za 
siebie i innych.

 Treninig umiejętności społecznych mający na celu 
wzmocnienie społeczności klasowej prowadzony 
jest dla klas 5.

 Dziewczyny i chłopcy o zainteresowaniach tech-
nicznych pomagają w serwisowaniu komputerów 
i wyposażenia komputerowego oraz wykonują 
drobne naprawy.

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

80 % naszych sal lekcyjnych wyposażonych jest w ta-
blice interaktywne i zamówiono już pierwsze zestawy 
iPad-ów. Do dyspozycji mamy także sale informatycz-
ne i studio nauki wyposażone w komputery PC. Zaję-
cia na kółku robotyki Roberta pomagają w pierwszych 
próbach programowania.
W naszej szkole pracujemy z wykorzystaniem nastę-
pujących filarów cyfryzacji:
Aplikacja Schoolfox: Aplikacja ta służy do komunika-
cji pomiędzy rodzicami, uczniami i nauczycielami oraz 
umożliwia ujednolicone zajęcia wideo. Jest ona czymś 
w rodzaju „elektronicznego dzienniczka ucznia” z funk-
cją tłumaczenia.
Lo-Net: Ta platforma edukacyjna używana jest przez 
uczniów i nauczycieli do bezpiecznej wymiany infor-
macji i danych. Można na niej zapisywać różne zada-
nia, programy nauki i dane .

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

„Szkoła przyszłości”

za następujące projekty:
- Radio Rasant
- Stacja meteorologiczna „Global Education Week”
-  Międzynarodowy projekt kolorowanki „The Way We 

Are”
-  „School Meets Science” - Spotkanie szkoły ze świa-

tem nauki

Gdzie można nas znaleźć?

Nasza lokalizacja znajduje się na tzw. „Bildungshü-
gel” („Wzgórzu Edukacyjnym”) w Sundern

Miejska Szkoła Realna w Sundern 
(Städtische Realschule Sundern)
Rotbuschweg 28
59846 Sundern 

 0 29 33 / 7 70 - 21
 0 29 33 / 770 - 73
 rs-sundern.sekretariat@web.de
 www.realschule-sundern.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Zapraszamy do przejrzenia naszej strony internetowej 
(www.realschule-sundern.de), aby uzyskać bliższe infor-
macje na temat naszej szkoły realnej. Nasza strona jest 
zawsze aktualna i również w przyszłości będzie informo-
wała Państwa o wszelkich nowościach odnośnie zapisów 
do szkoły i Dnia otwartych drzwi.

W związku z obecną pandemią koronawirusa dążymy 
do tego, aby umożliwić udział w Dniu otwartych drzwi w 
formie wirtualnego spaceru po szkole. Zapisy do szkoły 
na rok szkolny 2021/22 będą się odbywały w warunkach 
aktualnie wymaganych środków higieny, ale poza tym tak 
samo jak zwykle. Termin zapisów do szkoły: w okresie od 
16 do 19 lutego 2021 r. 

Sundern
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Gimnazjum Miejskie w Sundern 
(Städtisches Gymnsium Sundern)
Berliner Straße 55
59846 Sundern

Kim jesteśmy?

Jesteśmy gimnazjum 3 lub 4 oddziałowym, w któ-
rym obecnie uczy się 703 uczniów.

Dyrektorem szkoły jest pan Martin Barthel.

W naszej szkole pracuje 55 nauczycieli oraz 3 na-
uczycieli na stażu.

W ramach wymiany młodzieży wyjeżdżamy do 
naszych szkół partnerskich w Anglii, Francji i Cze-
chach.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Kooperujemy z klubem sportowym RC Sorpesee, 
zrzeszeniem przedsiębiorców einsU oraz innymi fir-
mami i instytucjami na naszym terenie.

Czasy lekcji i
przerw

1. lekcja godz. 8:00 do 8:45

2. lekcja godz. 8:50 do 9:35

przerwa 9:35 do 9:55

3. lekcja godz. 9:55 do 10:40

4. lekcja godz. 10:45 do 11:30

przerwa godz. 11:30 do 11:45
5. lekcja godz. 11:45 do 12:30
6. lekcja godz. 12:35 do 13:20

7. lekcja godz. 13:25 do 14:10

8. lekcja godz. 14:10 do 14:55

9. lekcja godz. 15:00 do 15:45

8. lekcja 15:05 do 15:50

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

 Nasza szkoła posiada stołówkę, gdzie można 
kupić sobie zdrowe przekąski, sałatki i wiele in-
nych produktów.

 Dzieci z klas od 5 do 7 można zapisać do świe-
tlicy opiekuńczej, gdzie znajdują się pod opieką 
do godz. 15:30.

 W czwartki na 7. i 8. lekcji oferowane są zajęcia 
w licznych kółkach zainteresowań .

 Codziennie na 7. lekcji jest czas na naukę, w 
którym uczniowie mogą odrabiać swoje zadania 
domowe z pomocą opiekunów.

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Nasi uczniowie są - tacy jakimi są, a nie tacy, jakimi 
powinni być - naszym najwyższym dobrem. Chcemy 
im zapewnić wszelkie niezbędne możliwości eduka-
cyjne i wychowawcze w ramach humanistycznego 
pojmowania człowieka.

Zdeklarowanym celem nauczycieli uczących w 
Gimnazjum Miejskim w Sundern jest zapewnienie 
wszystkim uczniom jak najlepszego wsparcia, aby 
mogli oni rozwijać swój potencjał osobisty i szkolny.

Mając to na uwadze, działamy na bardzo wielu po-
lach, aby dawać jak najwięcej możliwości indywi-
dualnego wsparcia. Kwalifikacje językowe (DELF, 
Cambridge); kształcenie informatyczne i projekty, 
profile przyrodnicze, wspieranie talentów sporto-
wych i muzycznych, koncepcje wsparcia dla uzdol-
nionych uczniów oraz pomoc w przypadku opóź-
nień w nauce.
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Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

 2 sale komputerowe

 sale przedmiotowe z tablicami interaktywnymi

 klasy iPad-owe, macbookowe und netbookowe

 sieć WLAN na terenie całej szkoły

 własna szkolna przestrzeń robocza (Drive, 
Schulmanager) oraz komunikacja wewnętrzna 
(chat)

 bezprzewodowe media prezentacyjne (Ap-
pleTV)

 wyposażenie wszystkich sal lekcyjnych i kurso-
wych w beamery i głośniki

 możliwość kontaktowania się z kolegami za po-
mocą e-maili służbowych

 szerokopasmowe połączenie internetowe

 aplikacja do tworzenia planu zastępstw

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Gdzie można nas znaleźć?

W Sundern jesteśmy zlokalizowani na tzw. „Bildun-
gshügel” („Wzgórzu Edukacyjnym”).

Tuż obok nas znajduje się Zespół Szkół (Gemein-
schaftshauptschule), a nieco dalej Miejska Szkoła 
Realna (Städtische Realschule).

Gimnazjum Miejskie w Sundern 
(Städtisches Gymnasium Sun-
dern)
Berliner Straße 55
59846 Sundern

 0 29 33 / 40 15
 0 29 33 / 52 98

 sekretariat@gymnasium-sundern.com
 www.gymnasium-sundern.net

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Nasz „Dzień otwartych drzwi” odbędzie się 22 stycz-
nia 2021 r. od godziny 15:00 do 18:00.

Termin zapisów do szkoły obejmuje okres od 16 
do 19 lutego 2021 r. w godzinach od 08:00 do 14:00,
w czwartek 18 lutego 2021 r. do godz. 16:30.

Sundern
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Gimnazjum im. Rodzeństwa Scholl 
(Geschwister-Scholl-Gymnasium)
w Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg

Kim jesteśmy?

Nasze gimnazjum ma ponad 100-letnią tradycję i jego 
działalnością kieruje poczucie zobowiązania wobec swo-
ich patronów Hansa i Sophie Schollów. Znakiem tego zo-
bowiązania jest certyfikat „Szkoła bez rasizmu - szkoła z 
odwagą”.
Gimnazjum im. Rodzeństwa Scholl kieruje Pan Ulrich 
Cappel wraz ze swoim zastępcą Panem Berndem Figge-
nem. Ponadto codziennie pracuje tu 58 nauczycieli wraz 
z 723 uczniami.
Nasz profil opiera się na przysposobieniu sportowym - in-
formują o tym certyfikaty „Szkoła sportowa kraju związ-
kowego Nadrenia Północna-Westfalia” („NRW-Sport-
schule”) oraz „Elitarna szkoła sportowa” (Eliteschule des 
Sports). Naszym głównym celem jest odkrywanie i wspie-
ranie talentów sportowych. W ramach różnorodnych kon-
cepcji wspieramy młodych sportowców wyczynowych w 
godzeniu osiągania maksymalnych wyników sportowych 
z zajęciami szkolnymi.
Przywiązujemy wagę także do edukacji muzycznej na-
szych uczniów, która znajduje swój wyraz np. w corocz-
nych przedstawieniach musicalowych i występach orkie-
stry.

Nasi partnerzy kooperacyjni

Kooperujemy z regionalnymi organizacjami w obszarze 
naszych najważniejszych zimowych dyscyplin sporto-
wych.
W zakresie rozeznania zawodowego naszym partnerem 
jest Federalny Urząd Pracy.
Ponadto utrzymujemy ścisły kontakt z instytucjami wspie-
rającymi gospodarkę z miast Winterberg, Medebach i 
Hallenberg, aby realizować np. takie projekty jak „Hand 
ans Werk” („Ręce do dzieła)” i zwiedzać targi poświęcone 
wyborowi zawodu.

Czasy lekcji i przerw

1. lekcja godz. 7:35 do 8:35

2. lekcja godz. 8:40 do 9:40

1. przerwa godz. 9:40 do 9:55

3. lekcja godz. 9:55 do 10:55

4. lekcja godz. 11:00 do 12:00

2. przerwa godz. 12:00 do 12:15

5. lekcja godz. 12:15 do 13:15

Przerwa południowa godz. 13:15 do 13:45

6. lekcja godz. 13:45 do 14:45

7. lekcja godz. 14:50 do 15:50

Co oferujemy poza
zajęciami lekcyjnymi?

Gimnazjum im. RodzeństwaScholl oferuje obiady wyda-
wane od poniedziałku do piątku. Uczniowie mają do wy-
boru dwa dania.
Pomoc w odrabianiu zadań domowych?
 W zakresie kółek zainteresowań nasi uczniowie 

mogą wybierać spośród poniższej oferty:
 Projekt KUMA - wsparcie kultury i sztuki
 Kółko teatralne
 Kółko artystyczne
 Kółko sportowe
 Szkolna służba sanitarna
 Kółko księgarskie
 Kółko twórcze
 Regularne uczestnictwo w projektach kulturalncyh z 

cyklu „Kultura i szkoła”
 Uczestnictwo w egzaminach do certyfikatów języko-

wych DELF i Cambridge

Co sprawia, że jesteśmy
szczególną szkołą?

Godziny lekcyjne obejmują 60 minut. Dzięki temu możliwy 
jest większy zakres stosowania kooperatywnych form na-
uki. Oprócz tego nasi uczniowie mają w ten sposób wię-
cej czasu w trakcie lekcji na sporządzenie opracowania, 
wykonanie ćwiczenia bądź przeprowadzenie prezentacji.
Jest mniej przedmiotów w ciągu dnia, a tym samym rzadziej 
występuje konieczność przestawiania się na nowe sytuacje 
lekcyjne, panuje większy spokój w toku nauki szkolnej, do 
opanowania jest mniejszy dzienny zakres materiału, a co za 
tym idzie, uczniowie mają lżejsze tornistry.
Dzięki odciążeniu lekcji popołudniowych mamy więcej możli-
wości ożywienia zajęć w kółkach zainteresowań.
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W zakresie przedmiotów obowiązkowych wybieranych przez 
uczniów w II stopniu nauczania, począwszy od klasy 8 oferu-
jemy następujące przedmioty:
 Informatyka
 Prezentacja i tworzenie
 Język hiszpański (3 język obcy)
 Język francuski (3 język obcy)
 Łacina (3 język obcy)
 Prawo i gospodarka
 Droga do amerykańskiego snu (American Dream) (geo-

gr. / hist.)
 Prezentacja i tworzenie (w zakresie muzyki i sztuki)
 Przedmioty z obszaru matematyki, informatyki, przyrody i 

techniki (MINT) w przyrodzie i sporcie (przyr. / wych. fiz.)

Pozostałe oferty w zakresie wspierania indywidualnych za-
interesowań:
 Fotografia
 Reporter szkolny
 Wspinaczka
 Gotowanie i inne umiejętności
 Kurs asystenta sportowego
 Roboty (jeśli zakres przedmiotów obowiązkowych do 

wyboru na poziomie szkoły średniej II stopnia (WPII) nie 
obejmuje informatyki)

 Badanie i eksperymentowanie (jeśli zakres przedmiotów 
WPII nie obejmuje przedmiotów z obszaru MINT)

Z jakich mediów cyfrowych
korzystamy?

Wszystkie pomieszczenia w naszym budynku szkolnym 
są połączone z siecią WLAN i wyposażone w tablicę cy-
frową bądź w beamer.
 Platforma edukacyjna LOGINEO LMS
 Narzędzie wideo

Jakimi wyróżnieniami możemy się 
poszczycić?

Gimnazjum im. Rodzeństwa-Scholl 
jest jedną z łącznie 18 „szkół spor-
towych kraju związkowego Nadre-
nia Północna-Westfalia”.
Wspólnie ze szkołą w Willingen w 
regionie Upland (Uplandschule) je-
steśmy „elitarną szkołą sportową”.

Zgodnie z ideami wyznawanymi przez naszych patronów, 
rodzeństwo Hansa i Sophie Schollów, jesteśmy wyróżnie-
ni jako „szkoła bez rasizmu - szkoła z odwagą”.

Welche digitalen Medien
nutzen wir?

Alle Unterrichtsräume sind mit einem Präsentati-
onsmedium und verschlüsseltem W-Lan ausgestat-
tet. Im Schulalltag und für möglichen Distanzunter-
richt nutzen wir einen digitalen Online-Stunden- und 
Hausaufgabenplan (padlet).
Im Unterricht programmieren wir LEGO-Roboter.

Welche Auszeichnungen haben wir?

Wo findet man uns?

Unsere Schule liegt in Freienohl in ruhiger Umge-
bung im Ohl.
Busse halten direkt an der Schule.
Auch vom Bahnhof aus ist die Schule gut zu erreichen.
In direkter Nähe befinden sich die Sportstätten und 
das WOFI-Schwimmbad, das wir regelmäßig nutzen.

Konrad-Adenauer Schule Freienohl
Gemeinschaftshauptschule der Stadt Meschede
Im Ohl 9
59872 Meschede

 0 29 03 / 63 05
 0 29 03 / 20 11

 149172.dienst@schule.nrw.de
 www.kas-freienohl.de

Tag der offenen Tür
Anmeldezeitraum

Tag der offenen Tür:
Samstag, 9. Januar 2021 10:00 bis 13:00 Uhr

Anmeldezeitraum:
17. Februar bis 11. März 2021

genaue Angaben ab Januar 2021 unter:

www.kas-freienohl.de

Gdzie można nas znaleźć?

Budynek naszego gimnazjum położony jest w naturalnym 
otoczeniu przyrodniczym z widokiem na tor bobslejowy.

Gimnazjum im. Rodzeństwa Scholl 
(Geschwister-Scholl-Gymnasium)
w Winterberg
Ursulinenstraße 24
59955 Winterberg
 0 29 81 / 9 21 60
 verwaltung@gymnasium-winterberg.de
 www.gymnasium-winterberg.de

Dzień otwartych drzwi
Termin zapisów do szkoły

Pierwsze wrażenie na temat naszej szkoły mogą Pań-
stwo uzyskać na naszej stronie internetowej: https://www.
gymnasium-winterberg.de
Na osobistą rozmowę należy umówić się przez sekreta-
riat pod numerem telefonu 02981 - 92160.
Zapisów na rok szkolny 2021/22 można dokonywać w 
sekretariacie
w okresie od 12 lutego 2021 r. do 19 lutego 2021 r.
w godzinach od 8:00 do 15:00
.
Proszę przynieść ze sobą akt urodzenia, świadectwo z 
półrocza z zaleceniem odnośnie typu szkoły oraz formu-
larz zgłoszeniowy Państwa dziecka (otrzymają go Pań-
stwo w szkole podstawowej).

Winterberg
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