Állami Oktatási Hivatal
az Aichach-Friedberg kerületben
Információk a bajorországi iskolákról
Aichach, 2019. szeptember
Kedves szülők!
Az alábbiakban fontos információkat találnak:
Tankötelezettség
•
•
•
•

Minden gyermeknek 6 éves kortól minden nap el kell mennie az iskolába - még a Ramadán böjti hónapjában is. A
kötelező iskolai rendezvényeken való részvétel szintén kötelesség.
Ha gyermeke beteg, és nem tud iskolába menni, akkor legkésőbb 8:00 óráig hívja fel az iskolát, és jelentse gyermekét
betegnek.
Gyermekének az iskolában és az iskolába vezető úton balesetbiztosítása van.
Ha gyermekének fontos megbeszélt találkozója van, például orvosnál vagy egy hivatalban, akkor gyermeke távollétét az
iskolavezetéssel kellően előre engedélyeztesse. Kérjük, írjon egy rövid levelet az iskola vezetőségének!
Kérjük, az orvossal történő találkozásokról tanítási időn kívül állapodjon meg.

Tanszerek
•
•
•

Az iskola a diákoknak tankönyveket kölcsönöz. Ezeket be kell kötni, gondosan kell kezelni, és az iskolaév végén vagy az
iskola elhagyásakor vissza kell adni.
Az összes többi tanszerről (írószer, füzetek stb.) a szülőknek kell gondoskodni.
A tanulóknak a tanszereket minden nap magukkal kell hozniuk az iskolába.

Házi feladatok
Minden tanulónak házi feladatokat kell csinálnia.
A szülők kötelezettségei
A szülők részt vesznek az iskolai életben.
• A házi feladat teljességének ellenőrzése
• A szülőknek szóló tájékoztatók gondos elolvasása és aláírása
• A találkozók (pld. szülői fogadóóra napja) időpontjában a lelkiismeretes részvétel
• A szülői fogadóórákra vonatkozó meghívások elfogadása, és lelkiismeretes részvétel
Sport- és úszástanítás
•
•

A sport- és úszásoktatás kötelező, még lányok számára is. Kérjük, gondoskodjon arról, hogy gyermeke rendszeresen
részt is vegyen abban.
Ékszereket és karórákat alapvetően a sportórák kezdete előtt le kell tenni, mert gyermeke megsérülhet a sport- vagy
úszásoktatás közben.

Tilalom
•
•

A mobiltelefonokat ki kell kapcsolni és az iskolatáskában kell tartani. Ha gyermeke az iskolában használja a
mobiltelefont, a tanár ideiglenesen elveheti a telefont.
A dohányzás nem megengedett az iskola épületében, az iskola területén vagy az iskola felé vezető úton.

Viselkedés
A tanárok elvárják:
• udvarias viselkedés
• tisztelet, különösen a tanárnők felé
• békés bánásmód az osztálytársakkal
• érdeklődés a tanulás iránt
• pontosság
Kérjük, használja ki gyakran a lehetőséget a tanárokkal való beszélgetésre.
Azt szeretnénk, hogy gyermeke örömmel és sikerrel végezze az iskolát.
Szívélyes üdvözlettel:
Ingrid Hillenbrand
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Claudia Genswürger
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Információ a szakképzésről
Duális képzés
A képzés két részre oszlik. Mind az üzemben, mind a szakiskolában zajlik.

Gyakorlati tanulási helyszín
Képzőüzem

Elméleti tanulási helyszín
S z a k i s k o la

Iskolai szakképzés
A képzésre egy tagozatos szakiskolában kerül sor, azaz a hallgatók a teljes időben oktatáson vesznek részt.

Tagozatos szakiskola

A képzési idő minden esetben 2–3,5 év.

Középszintű végzettség / középszintű érettségi
Követelmények:
•
•
•

Szakiskolai bizonyítvány, legalább 3,00-as átlaggal
Befejezett szakképzés
Az angol nyelv ismeretének bizonyítása legalább ötéves angol nyelvtanulás teljesítményszintjén =
angolból legalább 4-es jegy

Tippek a sikeres induláshoz a
Wittelsbacher Land szakiskolában
Betegség
• 7:45-től feltétlenül értesíteni kell a titkárságot.
(Tel.: 08251/87560)
• Ki beteg? Melyik osztály? Melyik tanár lesz az 1. órán?
• 7 napon belül kell írásban igazolást benyújtani
Használja a weboldalon található űrlapot!
• Aki több mint 2 napig beteg, annak orvosi igazolásra van szüksége!
Magánprogramok
• Alapvetően: Az iskolaidőben nincsenek magánprogramok!
• Indokolt kivételes esetekben kérésre szabadság engedélyezhető. A
kérelmet az iskolához írásban kell benyújtani, legalább 7 nappal a
kért időpont előtt.
A szabadság jóváhagyása
• 1 nap: A szabadságot az osztályfőnök hagyja jóvá.
• Több mint 1 nap esetén: A szabadságot az iskolavezetés hagyja jóvá.
Hiányzási napok
• Három igazolatlan hiányzási naptól kezdve a járási hivatal illetékes
rendészeti hivatala pénzbírságolási eljárást kezdeményez.
• Több mint 25 igazolt vagy igazolatlan hiányzási nap esetén a szakmai
integrációs osztályokban (BiK) nem adnak ki éves bizonyítványt, csak
iskolalátogatási igazolást.
Késés
• A pontosság nagyon fontos számunkra: Körülbelül 8:15-kor kezjük a
tanítást.
• Aki késik, annak a hét végén pótolni kell az elmulasztott tanítási időt.
SmL / 2019
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Unterschrift: ___________________________
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Nyelvi és kulturális közvetítők
A nyelvi és kulturális közvetítők:
· az új bevándorlókat díjazás nélkül elkísérik találkozókra
· tiszteletteljesen, kulturálisan érzékenyen és semlegesen fordítanak
· a kulturálisan eltérő nézetekre reagálnak, ha szükséges
megértést és bizalmi légkört alakítanak ki
· titoktartásra kötelezettek, és rendszeres képzésben vesznek részt

A nyelvi és kulturális közvetítők számos területen lesznek aktívak:
·
·
·
·
·

Városi létesítmények
Hatóságok és hivatalok
Tanácsadó központok
Iskolák és napközik
Egészségügy

Példa: Iskolák és napközik
· Támogatás a szülői értekezleteken
· Segítség a szülői fogadóórákon, például a fejlődésről, az osztályzatokról, a társas viselkedésről és a
nyelvi támogatásról
· Tolmácsolás problémák és konfliktusok esetén

A következő nyelveket kínáljuk:
Perzsa, fárszi, dari, arab, török, orosz, román, kurd, angol, francia, olasz, spanyol, hausza és szuahéli

Ha kulturálisan érzékeny fordításra van szüksége:
Ha olyan helyzet merül fel, amelyet egy nyelvi- és kulturális közvetítő támogathat, vegye fel velünk a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségen.
Kapcsolattartó:
Katharina Blazejewski
Projektvezető, nyelvi és kulturális közvetítők
Telefon: 08251 92 - 4889
Email: katharina.blazejewski@lra-aic-fdb.de
Internet: www.lra-aic-fdb.de

