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Drodzy Rodzice!
 
Rozpoczęcie nauki w szkole przez Państwa dziecko to emocjonujący 
i ekscytujący czas dla Waszych rodzin. Poznacie wspólnie nowy etap 
życia i nowe środowisko. Oznacza to wiele nowych doświadczeń  
i zmianę organizacji dnia nie tylko dla Waszego dziecka, lecz także  
dla Was. Nad tym nowym etapem w życiu Waszej rodziny 
zastanawialiście się Państwo z pewnością już na długo przed 
właściwym zapisaniem dziecka do szkoły.

Jak mogę dobrze przygotować moje dziecko do okresu szkolnego?
Jak znaleźć właściwą szkołę podstawową dla mojego dziecka?
Czy moje dziecko jest już gotowe na pójście do szkoły?
Gdzie mogę zapisać moje dziecko?

Jako ojciec dwojga dzieci sam zadawałem sobie te i wiele innych 
pytań, gdy mój syn szedł do szkoły. Broszura „Dziecko, przedszkole, 
szkoła podstawowa“ ułatwi Państwu pierwsze rozeznanie  
w najważniejszych sprawach i będzie pomocnym przewodnikiem,  
który odpowie na Wasze najistotniejsze pytania.

Udzieli Państwu porad i wskazówek, 
w jaki sposób wspólnie z Waszym 
dzieckiem przygotować się do wejścia 
w nowe środowisko już przed przyjęciem 
do szkoły. Dostarczy ona Państwu także 
informacji o najważniejszych wnioskach, które należy lub można 
złożyć, osobach kontaktowych i procedurze zgłoszenia dziecka,  
oraz wskaże dalsze źródła informacji. W przypadku dalszych  
pytań proszę śmiało zwracać się do Waszego przedszkola, szkoły  
lub moich koleżanek i kolegów z Urzędu Dzielnicowego Neukölln  
(Bezirksamt Neukölln).

Mimo wszelkich pytań i zmian cieszcie się wspólnie z Waszym  
dzieckiem na ten ekscytujący czas i odkrywajcie razem Waszą  
nową szkołę!

Moje specjalne podziękowania należą się pomocnikom –  
specjalistom, którzy przez swoje zaangażowanie i doświadczenie  
z codziennej pracy zadbali o to, aby broszura „Dziecko, przedszkole, 
szkoła podstawowa“ stała się dobrym i praktycznym przewodnikiem.

Wasz 
Falko Liecke
Rada Dzielnicy ds. Młodzieży i Zdrowia (Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit)
zastępca burmistrza dzielnicy

Słowo wstępne
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Koncepcje nauczania

Oprócz różnych specjalizacji prowadzonych w szkołach (np. specjalizacja muzyczna 
lub sportowa), szkoły mogą mieć różne koncepcje nauczania, tzn. w jednej klasie 
mogą uczyć się wspólnie dzieci z tej samej, bądź z różnych grup wiekowych.  
Szkoły mogą mieć następujące, różniące się od siebie koncepcje nauczania:

Saph 
Pojęcie „Saph“ oznacza elastyczny etap wczesnoszkolny (Schulanfangsphase). 
Pierwszy i drugi rok szkolny traktowane są jako jedna jednostka. W zależności od 
indywidualnych wyników ucznia etap wczesnoszkolny może trwać od jednego do 
trzech lat. Dzięki temu każde dziecko może iść swoim własnym tempem nauki  
w przeważnie niezmiennej grupie uczniów.

JüL
Pod pojęciem „JüL“ rozumiemy naukę  w grupach uczniów z różnych roczników 
(jahrgangsübergreifendes Lernen). W szkołach realizujących taki tryb nauki  
w jednej klasie są i uczą się wspólnie uczniowie z kilku roczników.

JabL 
Pod pojęciem „JabL“ rozumiemy naukę  w grupach uczniów z jednego  
rocznika (jahrgangsbezogenes Lernen). Tutaj dzieci są podzielone na  
stałe klasy rocznikowe.

Specjalne potrzeby edukacyjne

Jeżeli macie Państwo wrażenie, że Wasze dziecko z powodu ograniczeń fizycznych, 
umysłowych lub językowych, lub upośledzonych zmysłów mogłoby wymagać 
specjalnego podejścia pedagogicznego, możecie Państwo złożyć wniosek  
o stwierdzenie specjalnych potrzeb edukacyjnych. Wniosek taki można złożyć  
we właściwej dla Państwa szkole i zasięgnąć porady w tym zakresie już w  
przedszkolu lub przy badaniach wstępnych.

Jeżeli u Państwa dziecka stwierdzono takie specjalne potrzeby edukacyjne, macie 
Państwo możliwość zamówienia dla Państwa dziecka tzw. zajęć integracyjnych  
w centrum wsparcia edukacyjnego (Förderzentrum) lub w zwykłej szkole.  
Ostatecznie od Państwa decyzji zależy, w jakiej formie szkolnej ma uczyć się Wasze 
dziecko. W tej sprawie można otrzymać poradę w centrach wsparcia edukacyjnego 
(Förderzentrum), w Państwa szkole lub w SIBUZ Neukölln (dane kontaktowe 
podano na stronie 25).

Szkoły w Neukölln są różne. Różnią się  
one specjalizacjami, koncepcjami nauczania  
i formami szkolnymi.

To, która szkoła w Neukölln realizuje daną 
koncepcję i dane specjalności nauczania, 
dowiecie się Państwo z broszury „Neukölln 
macht Grundschule“. Zaprezentowano w niej 
wszystkie szkoły. Można tu znaleźć także 
przegląd wszystkich szkół europejskich  
(szkoły dwujęzyczne) i szkół prywatnych  
w Neukölln. Proszę zapytać o tę broszurę  
w Państwa przedszkolu lub pobrać ją  
z internetu ze strony: goo.gl/JUEyZM

Wiele szkół podstawowych organizuje także 
dni otwarte, przeważnie we wrześniu. Terminy można 
znaleźć na stronach internetowych szkół lub zapytać o nie bezpośrednio  
w sekretariacie danej szkoły. Dni otwarte są najlepszą okazją, aby wstępnie  
ocenić różne szkoły i zadać pytania.

Proszę zapytać w trakcie dnia otwartego o następujące kwestie:

 Jaką specjalizację ma dana szkoła?

 Czy szkoła jest szkołą całodzienną w systemie otwartej  
czy kontrolowanej obecności?

 Jakie grupy robocze (kółka zainteresowań) oferuje dana szkoła?

 Czy zadania domowe odrabiane są w szkole?

 Jak wygląda udział rodziców w życiu szkoły?

 W jaki sposób wdrażana jest integracja?

 Jak dużo zajęć wypada?

 Czy dzieci uczą się w grupach mieszanych (JüL), czy w grupach równych  
wiekowo (JabL)?

Szkolny krajobraz
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Formy szkolne

Istnieją dwie formy szkolne, do których możecie Państwo zapisać Wasze dziecko. 
Można wybrać klasyczną szkołę podstawową, obejmującą sześć klas lub posłać 
dziecko do zespołu szkół.

Zespół szkół
W dzielnicy Neukölln istnieją cztery stopnie podstawowe w zespołach szkół,  
w których uczniowie uczą się wspólnie do końca całego okresu szkolnego. Nauka  
w zespołach szkół może kończyć się na wszystkich poziomach edukacji szkolnej. 
Więcej informacji na temat zespołów szkół można znaleźć pod adresem: goo.gl/PDcpM3

Cały dzień
Różne szkoły podstawowe różnią się także czasem, przez który Państwa dziecko 
pozostaje tam w ciągu dnia, tzn. czy jest to szkoła całodzienna otwarta lub szkoła 
całodzienna z kontrolowaną obecnością. 

Godziny 
szkolne

Godziny opieki Opieka w okresie 
ferii i wakacji

Szkoła 
całodzienna 
otwarta

godz. 7.30  
do 13.30

w przypadku udokumento-
wanej potrzeby w godz. 
6.00 do 7.30 i 13.30 do 16.00 
oraz 16.00 do 18.00

włącznie

Szkoła 
całodzienna z 
kontrolowaną 
obecnością

godz. 7.30  
do 16.00

w przypadku udokumento-
wanej potrzeby w godz. 
6.00 do 7.30 i 16.00 do 18.00

w przypadku 
udokumentowanej 
potrzeby

Dodatkowe godziny opieki są możliwe tylko w przypadku udokumentowania  
takiej potrzeby, na przykład jeżeli oboje rodzice pracują. Koszty modułów opieki  
i obiadów rodzice pokrywają w zależności od ich dochodów. Rodzice, którzy chcą 
dla swojego dziecka złożyć wniosek o dodatkową pomoc edukacyjną i opiekę, 
mogą złożyć go razem ze wszystkimi dokumentami przy zapisaniu dziecka do 
właściwej szkoły podstawowej. Wniosek należy złożyć najpóźniej do trzech 
miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego (1 sierpnia), niezależnie od tego, do 
jakiej szkoły będzie uczęszczać Państwa dziecko. Aby zapewnić sprawne przejście 
z przedszkola do szkoły zalecamy złożenie wniosku w miesiącach od marca do 
maja w roku zapisania dziecka do szkoły. Opieka nad Państwa dzieckiem może 
zostać podjęta dopiero po zawarciu umowy. Proszę pamiętać, aby umowę zawrzeć 
jak najszybciej po stwierdzeniu zapotrzebowania na opiekę. W sprawie procedury 
otrzymacie Państwo odrębne pismo. Wszystkie informacje Urzędu ds. Młodzieży 
dla dzielnicy Neukölln (Jugendamt Neukölln) w wyżej wymienionej sprawie można 
znaleźć na stronie internetowej: goo.gl/1pK7bX

Berliński system szkolny 

1  Etap wczesnoszkolny można zaliczyć w ciągu 1, 2 lub 3 lat.
2  Zintegrowana szkoła średnia i liceum mogą prowadzić kształcenie od piątej 

klasy dla klas szybko uczących się, oferując profile klasyczne lub językowe, 
matematyczno-przyrodnicze, muzyczne lub sportowe.

3  BBR = świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, EBBR = świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej rozszerzonej, MSA = świadectwo ukończenia 
szkoły realnej. MSA i EBBR uzyskuje się na podstawie egzaminu końcowego. 
Dla przejścia do liceum na poziomie zaawansowanym MSA jest warunkiem 
koniecznym, niezbędne jest jednak spełnienie dodatkowych wymogów.

4  Liceum na poziomie zaawansowanym trwa w liceach 2 lata, w zintegrowanych 
szkołach średnich (ISS) i w liceach zawodowych 3 lata.  W zintegrowanych 
szkołach średnich (ISS) oferowana może być także forma dwuletnia.

5  Szkoły ogólnokształcące mogą w ramach fazy pilotażowej przyjmować  
formę zespołu szkół lub łączyć się.

6  W szkołach średnich dostępne powinno być liceum na poziomie  
zaawansowanym z profilem zawodowym (liceum zawodowe).  
Współpracują one ze zintegrowanymi szkołami średnimi.
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Co jakiś czas adresy internetowe ulegają zmianie. Jeżeli podane tutaj adresy okażą się już nieaktualne, właściwe informacje 
będzie można z pewnością znaleźć przez wybraną wyszukiwarkę. W tym celu należy wpisać w wyszukiwarce po prostu 
poszukiwane hasło i słowo „Neukölln“. Na przykład: „Neukölln macht Grundschule“.

Senacki Wydział ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny, PR, projekt: Klaus-Dieter Berneking, grudzień 2016
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Wszystkie dzieci, które w okresie od 1 października ubiegłego roku do  
30 września tego roku świętują swoje szóste urodziny, podlegają od dnia  
1 sierpnia obowiązkowi szkolnemu. Zapisy odbywają się w okresie 14 dni  
między październikiem i listopadem w roku poprzedzającym przyjęcie do szkoły.  
Dokładny termin zostanie ogłoszony na wywieszonych plakatach w przedszkolach 
i szkołach podstawowych, a także w prasie. Z reguły wysyłane są także pisma  
z zaproszeniem. W tym okresie formularze zgłoszeniowe można znaleźć także  
na stronach internetowych Urzędu Szkolnego w Neukölln.

Proszę naradzić się w gronie rodzinnym na początku roku poprzedzającego 
przyjęcie do szkoły i ustalić Państwa oczekiwania dotyczące uczęszczania 
Waszego dziecka do szkoły podstawowej. Ważne są tutaj kwestie takie jak  
droga do szkoły i specjalności pedagogiczne. Proszę skorzystać z ofert szkół, 
takich jak dzień otwarty, bezpośrednie rozmowy z przedstawicielami rodziców  
lub z nauczycielami. 

Do zapisania dziecka do szkoły potrzebne są następujące dokumenty:  
Państwa paszport lub dowód osobisty i akt urodzenia dziecka  
(obydwa dokumenty w oryginale).

Możecie Państwo zgłosić Wasze dziecko do przyjęcia do szkoły także wówczas, 
jeżeli ukończy ono szósty rok życia w okresie od 1 października do 31 marca.  
W tym celu należy złożyć odpowiedni  wniosek. Warunkiem jest to, że Państwa 
dziecko nie potrzebuje pomocy językowej. Możecie Państwo porozmawiać  
o tym także z wychowawcami Waszego dziecka.

Szkoła podstawowa właściwa dla Państwa miejsca zamieszkania to tzw. szkoła 
rejonowa. Dziecko należy zgłosić w sekretariacie tej szkoły. W szkole rejonowej 
macie Państwo także gwarancję miejsca, jeśli zechcecie zapisać do niej Wasze 
dziecko. Macie Państwo jednak także prawo wskazać dwie inne szkoły w Berlinie, 
jako szkoły pożądane dla Waszego dziecka. W tym celu oprócz formularza 
rejestracyjnego otrzymacie Państwo dodatkowy wniosek. Możecie Państwo  
w nim także uzasadnić na piśmie swoje życzenie.

Urząd Szkolny przydziela wówczas dzieci do różnych szkół. Trwa to kilka miesięcy. 
Jeżeli w Państwa żądanej szkole wpłynie więcej zgłoszeń niż liczba dostępnych 
miejsc, może zdarzyć się, że Wasze dziecko zostanie przydzielone do innej szkoły. 
Oprócz koncepcji nauczania i formy szkoły dla podjęcia przez Państwa decyzji 
ważne są także szczególne specjalizacje jak muzyka, sport lub język.

Dla zespołów szkół, państwowych klas szkół europejskich i szkół o szczególnym
charakterze pedagogicznym obowiązują własne warunki przyjęcia. Proszę
zasięgnąć w tym zakresie informacji w Urzędzie Szkolnym (Schulamt) lub 
w danej szkole.

Obowiązek szkolny

Uczęszczanie do szkoły jest obowiązkiem ustawowym. 
Dlatego opuszczanie zajęć może być tylko wyjątkiem. 

Zawieszenie obowiązku uczęszczania do szkoły („odroczenie“)
Możecie Państwo ubiegać się o odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok,  
jeśli uważacie, że Wasze dziecko ze względu na jego stan rozwoju otrzyma  
lepszą opiekę w przedszkolu.

O odroczenie można ubiegać się  zakreślając podczas zgłoszenia dziecka  
w szkole podstawowej odpowiednie pole na formularzu wyrejestrowania.
Odroczenie zostanie zatwierdzone tylko wówczas, gdy zamiast uczęszczania  
do szkoły realizowana jest odpowiednia  opieka w przedszkolu. Państwa dziecko 
ma wówczas obowiązek uczęszczania do przedszkola.

Okresy i terminy zapisania dziecka do szkoły 

Sierpień/wrzesień: Proszę skorzystać z dni otwartych w szkołach podstawowych 
w dzielnicy Neukölln, aby zasięgnąć informacji u nauczycieli, rodziców, a także 
uczniów, jak wygląda szkolna codzienność. Jeżeli rozważacie Państwo odroczenie 
obowiązku szkolnego, proszę skontaktować się w sierpniu/wrześniu z przed- 
szkolem w sprawie przeprowadzenia oceny stanu rozwoju Waszego dziecka.

Październik/listopad: Zgłoszenie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym  
we właściwej dla Państwa szkole podstawowej.

Od listopada do maja: Teraz przeprowadzane są badania wstępne.

Koniec lutego: Do teraz możecie Państwo zgłosić w szkole zamiar  
odroczenia obowiązku szkolnego.

Od kwietnia do czerwca: Otrzymacie Państwo wiadomość, w której szkole  
Państwa dziecko otrzymało miejsce.

Jeżeli nie akceptujecie przydzielonej szkoły, macie prawo złożyć odwołanie  
w Urzędzie Szkolnym (Schulamt). Nie gwarantuje to jednak, że Wasze dziecko 
otrzyma miejsce w żądanej szkole.

Więcej informacji na temat zapisania dziecka do szkoły można znaleźć  
w broszurze „Neukölln macht Grundschule“ lub pod adresem: goo.gl/wtwgZT

Zapisanie dziecka do szkoły
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Znajomość języka niemieckiego jest ważnym warunkiem udanego wejścia w okres 
nauki w szkole. Są dwie możliwości stwierdzenia, czy Państwa dziecko opanowało 
w dostatecznym stopniu język niemiecki:

1. W przypadku przedszkolaków
Dzienniczek nauki języka

Każdy przedszkolak otrzymuje osobisty 
dzienniczek nauki języka. Zapisuje się w nim 
zainteresowania Państwa dziecka i postępy  
w nauce języka niemieckiego. Dzienniczek należy  
do Państwa dziecka i towarzyszy mu przez cały 
okres przedszkolny. 

Na koniec okresu przedszkolnego ostatnią  
część dzienniczka nauki języka należy za Państwa 
zgodą przynieść na badania wstępne i następnie 
przekazać ją szkole podstawowej (dokumentacja 
nauczania). W ten sposób pomagacie Państwo placówkom służby zdrowia dla 
dzieci i młodzieży oraz szkole w lepszej ocenie i odpowiedniej pomocy w rozwoju 
kompetencji językowych Waszego dziecka.

Możecie Państwo przejrzeć dzienniczek nauki języka w przedszkolu wspólnie  
z wychowawczynią lub wychowawcą Waszego dziecka. Poproście Wasze dziecko, 
niech pokaże i opowie Wam, co już potrafi!

2. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola
Deutsch Plus 4

Rodzice wszystkich czterolatków, które pozostają pod opieką w domu,  
otrzymają zaproszenie na test językowy. Zaproszenie przyjdzie do Państwa  
pocztą bezpośrednio do domu. Zespół doradców językowych z Neukölln  
przeprowadzi test wspólnie z Państwa dzieckiem.

Jeżeli Państwa dziecko nie mówi dostatecznie po niemiecku, do czasu rozpoczęcia 
szkoły musi chodzić do przedszkola. Proszę samodzielnie poszukać miejsca  
w przedszkolu dla Waszego dziecka. Urząd ds. Młodzieży (Jugendamt) chętnie 
udzieli Państwu pomocy w tym zakresie.

Każde dziecko jest niepowtarzalne. Niektóre rzeczy Wasze dziecko potrafi 
szczególnie dobrze, innych rzeczy musi być może się jeszcze nauczyć.  
Cieszcie się wspólnie z Waszym dzieckiem na ten nowy etap życia.

Rozpoczęcie nauki w szkole ułatwią Państwa dziecku następujące umiejętności:

Umiejętności 
językowe

• śpiewanie piosenek, rozpoznawanie rymów
• zadawanie pytań, wyrażanie własnych potrzeb
• formułowanie pełnych zdań

Umiejętności 
umysłowe

• rozpoznawanie kolorów i obrazów kostki do gry
• poznawanie środowiska naturalnego
• zdolność zapamiętywania i rozróżnianie ilościowe
• liczenie do 10, także wstecz
• napisanie własnego imienia i nazwiska
• znanie własnego imienia i nazwiska,  

adresu i daty urodzenia

Wytrzymałość 
fizyczna i 
koncentracja

• dłuższe spacery
• słuchanie opowiadań
• udział w grach towarzyskich

Ogólne
umiejętności

• samodzielne ubieranie i rozbieranie się
• samodzielne pójście do toalety
• samodzielne czyszczenie nosa

Koordynacja 
ruchowa

• rzucanie i łapanie
• skakanie, skakanie na jednej nodze, balansowanie
• wchodzenie po schodach, wspinanie, huśtanie, ślizganie się
• turlanie się po ziemi, bieganie, chodzenie do tyłu

Sprawność 
precyzyjna

• wycinanie, klejenie, trzymanie kredki, malowanie  
i rysowanie

• sortowanie, nawlekanie, wlewanie, rzucanie kostkami
• wertowanie w książce

Kompetencje 
społeczne

• bawienie i uczenie się wspólnie z dziećmi
• nawiązywanie przyjaźni z innymi
• wyjaśnianie konfliktów i znajdowanie kompromisów

Jeżeli nie jesteście Państwo pewni, czy Wasze dziecko posiada te umiejętności, 
proszę zwrócić się o poradę w przedszkolu lub szkole. Niektóre z tych umiejętności 
są sprawdzane także podczas badań wstępnych.

Rozwój kompetencji językowych Stan rozwoju dzieci
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Możecie się Państwo w dużym stopniu sami przyczynić do prawidłowego rozwoju 
Waszego dziecka. Sposób, w jaki zajmujecie się Waszym dzieckiem ma na nie duży 
wpływ. Nie jest przy tym istotna ilość posiadanego przez Państwa czasu, lecz to, 
jak wykorzystujecie ten czas z Waszym dzieckiem.

Wasze dziecko cieszy się, gdy …

… słuchacie Waszego dziecka.

… czytacie na głos Waszemu dziecku lub opowiadacie mu historie.

… poznajecie z Waszym dzieckiem środowisko naturalne. Możecie na  
przykład pójść do parku, robić wycieczki lub pracować wspólnie w ogródku.

… rozmawiacie z Waszym dzieckiem i odpowiadacie na jego pytania.

… rozmawiacie z Waszym dzieckiem o szkole i codziennym dniu.

… umożliwiacie Waszemu dziecku kontakt z rówieśnikami.

W przedszkolu i szkole ruch jest dla dzieci bardzo ważny. Pływanie może  
dać dzieciom radość z ruchu, rozwija koordynację oraz motorykę i może  
uratować życie.

Proszę nauczyć Państwa dziecko pływania lub zapisać je na kurs pływacki.

Oferty dla dzieci dostępne są na przykład na stronie:
www.berlinerbaeder.de/schwimmschule
www.sg-neukoelln.de/schwimmschule 

Proszę zrezygnować z nadmiernej konsumpcji mediów (telewizja, gry wideo, 
internet, smartfon etc.) i zwracać uwagę, aby zawarte w nich treści były  
odpowiednie do wieku dziecka.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: 
goo.gl/8vbTDz

Ruch

W szkole Wasze dziecko siedzi więcej niż do tej pory. Dlatego ruch jest szczególnie 
ważny. Zajęcia sportowe w szkole to pierwszy krok, ale także w czasie wolnym 
sport może być dobrym i zdrowym sposobem zapewnienia fizycznej równowagi. 

W Neukölln jest wiele niedrogich lub bezpłatnych ofert zajęć sportowych.

Przegląd ofert dla młodych rodzin można znaleźć w aplikacji „Gesundes Neukölln“. 
Zawarte są w niej także oferty edukacyjne, poradnicze i zdrowotne:  
www.gesundes-neukoelln.de 

W wielu klubach sportowych w Neukölln mogą trenować także małe dzieci.  
Lista wszystkich stowarzyszeń dostępna  jest na stronie: goo.gl/XCFtBh 

Nie wszystkie kluby mają ofertę dla małych dzieci. Proszę po prostu pytać 
bezpośrednio w klubach. Wszystkie ucieszą się z Państwa zainteresowania!

Poruszać można się jednak także na placach zabaw.  
Tutaj można znaleźć wszystkie place zabaw w Neukölln: goo.gl/2fG9Z6 

Zajęcia z dzieckiem

Co jakiś czas adresy internetowe ulegają zmianie. Jeżeli podane tutaj adresy okażą się już nieaktualne, właściwe informacje 
będzie można z pewnością znaleźć przez wybraną wyszukiwarkę. W tym celu należy wpisać w wyszukiwarce po prostu 
poszukiwane hasło i słowo „Neukölln“. Na przykład: „Spielplatzführer“ i „Neukölln“.16 17
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Badania wstępne

Zanim Państwa dziecko będzie mogło pójść do szkoły, zostanie 
zbadane przez lekarza. Nie chodzi przy tym o to, czy Wasze 
dziecko jest chore, lecz czy jest już gotowe do szkoły.

Termin można uzgodnić przez internet lub  
telefonicznie. Wymagane dokumenty można  
otrzymać  przy zgłoszeniu dziecka do szkoły.

Badaniami wstępnymi nie należy się w ogóle  
martwić. Są one raczej dla Państwa dziecka szansą 
pokazania, co już potrafi. Wielu dzieciom przynosi  
to dużo radości!

Wielu dzieciom przynosi to dużo radości!

Nie musicie Państwo przygotowywać Waszego dziecka do badań. Badania  
wstępne przypominają badania u lekarza pediatry, które znacie już jako  
„badania przesiewowe“.

Na badania wstępne należy przynieść ze sobą:

 Żółtą Książeczkę Zdrowia („badania przesiewowe“)

 książeczkę szczepień

jeżeli nie zarezerwowaliście Państwo terminu w internecie

 kwestionariusz z danymi osobowymi (otrzymacie go Państwo przy zapisaniu 
dziecka do szkoły)

Jeżeli coś jest dla Państwa niejasne, proszę zapytać lekarza lub lekarkę. 

Jeżeli w trakcie tego badania u Państwa dziecka stwierdzone zostanie specjalne 
zapotrzebowanie dotyczące jakiejś części rozwoju, istnieje ewentualnie możliwość 
nadania Państwa dziecku statusu dziecka integracyjnego. Dzięki temu Wasze 
dziecko w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego może otrzymać  
w przedszkolu wsparcie integracyjne. 

Jeżeli pomimo stwierdzenia specjalnych potrzeb edukacyjnych zdecydujecie się 
Państwo na zapisanie dziecka do szkoły, na Wasz wniosek dziecko może otrzymać 
w szkole specjalne wsparcie pedagogiczne. Ocena, czy takie wsparcie jest 
konieczne, zostanie przeprowadzona osobno.

Codzienne życie z Waszym  
dzieckiem szkolnym

Rozpoczęcie okresu nauki w szkole jest dla Państwa dziecka ekscytującym 
czasem. Przejście z przedszkola do szkoły jest jednak nowym i dużym wyzwaniem 
także dla Państwa. Plan zajęć Waszego dziecka będzie mieć w przyszłości duży 
wpływ na przebieg dnia w Państwa rodzinie.

Jak ułatwić sobie i dziecku rozpoczęcie nauki w szkole:

 Proszę budzić dziecko odpowiednio wcześniej.

 Proszę znaleźć czas na spokojne i zdrowe śniadanie  
w domu.

 Proszę zarezerwować dostateczną ilość czasu  
na drogę do szkoły.

 Proszę umożliwić bezstresowe przybycie do szkoły 
przed rozpoczęciem zajęć. Proszę się nie spóźniać.

 Proszę rozmawiać z dzieckiem o tym, jak minął dany 
dzień w szkole. Proszę okazywać zainteresowanie tym, 
czego dziecko się dzisiaj nauczyło.

 Proszą zadbać o to, aby Państwa dziecko miało  dostateczną ilość snu,  
by następnego dnia było wypoczęte i gotowe na zajęcia szkolne.

 Przed rozpoczęciem szkoły zostaniecie Państwo zaproszeni na zerowe  
zebranie rodziców. Proszę wykorzystać tę okazję do zebrania wszystkich 
ważnych informacji. Proszę nie bać się zadawać pytania!

 Proszę dopilnować, aby Państwa dziecko odrabiało swoje zadania domowe. 
Proszę zapytać w szkole, jak mogę najlepiej pomóc mojemu dziecku.
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Prawa rodziców

Podobnie jak w przedszkolu, także w szkole macie Państwo różne prawa  
uczestnictwa w życiu szkoły.

W szkole organizowane są regularne zebrania rodziców, na których możecie 
Państwo otrzymać ważne informacje dla siebie i Waszego dziecka.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące rozwoju Waszego dziecka lub aktualnych 
zasad i procesów w szkole, możecie zwrócić się z nimi do następujących osób:

 wychowawczynie i wychowawcy,

 nauczycielki i nauczyciele,

 pedagodzy i pedagożki,

 przedstawiciele i przedstawicielki rodziców.

Po uzgodnieniu ze szkołą możecie Państwo obserwować Wasze dziecko  
w trakcie zajęć.

Macie Państwo prawo wglądu do akt. Prawo to reguluje § 16 Berlińskiej Ustawy  
o Ochronie Danych. Bezpłatny wniosek można złożyć w Państwa szkole.

Macie Państwo prawo ubiegania się o wybór na przedstawicielkę i przedstawiciela 
rodziców. Dzięki temu możecie Państwo zadbać o interesy rodziców w szkole  
i zgłaszać swoje pomysły i życzenia w różnych gremiach.

Więcej informacji można uzyskać w Państwa szkole.

Wszystkie informacje dotyczące dzielnicowych przedstawicieli rodziców można 
znaleźć tutaj: goo.gl/TKTMnc

Droga do szkoły

Do szkoły podstawowej Państwa dziecka 
można z reguły dojść piechotą. Dlatego  
w miarę możliwości Państwa dziecko 
powinno chodzić do szkoły pieszo.

Proszę przejść piechotą drogę do szkoły  
z Waszym dzieckiem już przed zapisaniem dziecka 
do szkoły w ramach ćwiczenia i w celu omówienia  
z dzieckiem ewentualnych źródeł niebezpieczeństw.

W ten sposób pokażecie Waszemu dziecko bezpieczną drogę do szkoły,   
aby mogło się nauczyć, jak później bezpiecznie i samodzielnie chodzić do szkoły.

Proszę poświęcić dostateczną ilość czasu na drogę do szkoły i towarzyszyć 
dziecku do wejścia do budynku szkoły. Stamtąd dziecko może pójść dalej bez Was.

Przed wieloma szkołami problemem jest ruch samochodowy. W miarę możliwości 
najlepiej jest przyprowadzać dziecko do szkoły bez samochodu. Dla Państwa i dla 
wszystkich innych będzie to o wiele bardziej bezstresowe. Bez samochodu Wasze 
dziecko nauczy się także dużo lepiej samodzielnego poruszania się w ruchu 
drogowym.

Czy są może przyjaciele lub koledzy bądź koleżanki ze szkoły, razem z którymi 
Wasze dziecko może chodzić do szkoły? Wspólna droga do szkoły w towarzystwie 
przyjaciół daje podwójną radość!

Jeżeli macie Państwo wrażenie, że droga do szkoły nie jest bezpieczna, proszę 
powiedzieć o tym w szkole. Wspólnie z innymi rodzicami możecie Państwo walczyć 
o poprawę bezpieczeństwa w dzielnicy Neukölln.
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Na dobry początek Państwa dziecko potrzebuje właściwej wyprawki szkolnej. 

Szczegółowy wykaz materiałów otrzymacie Państwo podczas tak zwanego 
„zerowego zebrania rodziców“ w Waszej szkole, na które zostaniecie zaproszeni 
przed wakacjami. Proszę spróbować kupić dokładnie to, co jest na liście.  
Wówczas Wasze dziecko będzie mieć wszystko, czego potrzebuje.

Jeżeli z powodów językowych nie rozumiecie Państwo listy, możecie zapytać  
w ośrodkach doradztwa lub w punktach organizacji Stadtteilmütter w dzielnicy 
Neukölln.

Państwa dziecko będzie na pewno potrzebować następujących rzeczy:

Tornister

Aby chronić plecy Waszego dziecka, powinniście być Państwo obecni przy zakupie  
i przetestować prawidłowe dopasowanie tornistra. Tornister powinien być jak 
najlżejszy, wykonany z wytrzymałego materiału i dopasowany do wieku  
i wzrostu dziecka.

Z odblaskami Wasze dziecko będzie dobrze widoczne także w ciemności. Poza  
tym Państwa dziecko potrzebuje odpowiednio dużej torby na odzież sportową.

Butelka na napoje i pojemnik na kanapki

Zdrowe śniadanie i napoje są ważne dla zdrowego rozwoju Waszego dziecka. 
Dlatego dziecko potrzebuje butelki na napoje i pojemnika na kanapki.

Obydwa pojemniki powinny umożliwiać bezpieczne zamykanie i łatwe otwieranie. 
Ważne jest, aby Państwa dziecko miało przy sobie wystarczającą ilość jedzenia. 
Tylko wówczas będzie mogło koncentrować się na zajęciach i z radością 
uczestniczyć w programie popołudniowym w szkole.

Do pojemnika na kanapki możecie Państwo dać Waszemu 
dziecku: pokrojone owoce i warzywa, kanapki, jogurt. Jako 
napój można dać dziecku niesłodzoną herbatę lub wodę. 
Proszę zapytać dziecko, co lubi.

Proszę zrezygnować ze słodyczy, lemoniady, coli lub 
soku. Zbyt dużo ich w diecie niekorzystnie wpływa  
na stan zębów Waszego dziecka.

Rożek ze słodyczami do szkoły

Każde dziecko cieszy z otrzymania rożka z okazji pierwszego dnia w szkole. 
Możecie Państwo wypełnić go drobnymi prezentami i artykułami szkolnymi.  
Mogą to być na przykład kolorowe kredki, długopisy, ładne naklejki, odblaski  
na drogę do szkoły, a także odrobina słodyczy.

Proszą oznaczyć osobiste przedmioty Państwa dziecka specjalnymi naklejkami
lub imieniem i nazwiskiem dziecka. Dzięki temu Wasze dziecko będzie mogło
zawsze odnaleźć swoje rzeczy.

Wyprawka szkolna
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Biblioteki 
W  bibliotekach na ternie dzielnicy Neukölln można za niewielką opłatą  
wypożyczyć różne media.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: goo.gl/eZVf8f 

Służba zdrowia dla dzieci i młodzieży (KJGD) w Neukölln 
KJGD udzieli Państwu informacji na temat rozwoju i zdrowia Państwa dziecka.  
W tym celu pracownicy KJGD mogą przyjść do Państwa domu lub też Państwo 
możecie w godzinach pracy odwiedzić jedną z czterech placówek KJGD w Neukölln. 
Należy do tego także poradnictwo w zakresie zdrowego rozwoju oraz wiele 
przydatnych rad i wskazówek. Wszystkie oferty są dla Państwa bezpłatne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: goo.gl/3MEXmv 
lub telefonicznie pod numerem 030 90239 3043

Urząd ds. Młodzieży w Neukölln
Urząd ds. Młodzieży w Neukölln jest dla Państwa placówką do kontaktu  
w sprawach związanych z Waszym dzieckiem.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: goo.gl/4GQ7mr 
lub telefonicznie pod numerem 030 90239 0

Urząd Szkolny
Urząd Szkolny w Neukölln jest urzędowym reprezentantem szkół publicznych  
w Neukölln i chętnie odpowie na Państwa pytania dotyczące procedury zapisania 
dziecka do szkoły. W sprawach pedagogicznych proszę zwracać się do szkoły  
lub jednostki nadzoru pedagogicznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: goo.gl/ZrcfWH
lub telefonicznie pod numerem 030 90239 0

Jednostka nadzoru pedagogicznego w Neukölln
Regionalna jednostka nadzoru pedagogicznego jest odpowiedzialna między innymi 
za realizację zadań polityki oświatowej oraz za rozpatrywanie skarg, rozwiązywanie 
konfliktów i zarządzanie kryzysowe. W sprawie zapisania dziecka do szkoły lub 
organizacji szkoły proszę rozmawiać bezpośrednio ze szkołą lub Urzędem Szkolnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: goo.gl/kAVxJ6 
lub telefonicznie pod numerem 030 90239 2526

Dzielnicowy Komitet Rodzicielski
Dzielnicowy Komitet Rodzicielski reprezentuje interesy rodziców.  
Ogólne przedstawicielstwo rodziców każdej szkoły wybiera dwóch  
przedstawicieli lub przedstawicielki rodziców do komitetu dzielnicowego.
 
Wszystkie informacje dotyczące Dzielnicowego Komitetu Rodzicielskiego  
można znaleźć na stronie: goo.gl/TKTMnc

SIBUZ Neukölln
SIBUZ oferuje porady psychologiczno-pedagogiczne i integracyjno-pedagogiczne,
diagnostykę i wsparcie między innymi w następującym zakresie:

 przyjęcie do szkoły i kariera szkolna 

 trudności w nauce i rozwijanie talentów 

 problemy z zachowaniem się w szkole 

 wagary 

 specjalne metody edukacyjne i wsparcie integracyjno-edukacyjne 

 radzenie sobie za kryzysami, przemocą lub urazami psychologicznymi 

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: goo.gl/jCEgCS

Punkt kontaktowy w sprawie ochrony przed dyskryminacją w szkołach (ADAS)
Punkt kontaktowy w sprawie ochrony przed dyskryminacją w szkołach jest 
niezależną, działającą na obszarze całego Berlina placówką doradczą, do której 
mogą zwracać się uczennice i uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy pracownicy 
szkoły, którzy padli w szkole ofiarą dyskryminacji lub byli mobbingowani, obrażani 
lub poszkodowani ze względu na ich pochodzenie etniczne, kulturę, język, kolor 
skóry, religię lub światopogląd, płeć, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Wszystkie informacje można znaleźć na stronie: adas-berlin.de
lub telefonicznie pod numerem 0800 724 50 67

Ważne kontakty
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http://goo.gl/eZVf8f
http://goo.gl/3MEXmv
http://goo.gl/4GQ7mr
http://goo.gl/ZrcfWH
http://goo.gl/kAVxJ6
http://goo.gl/TKTMnc
http://goo.gl/jCEgCS
http://adas-berlin.de/


Organizacja Stadtteilmütter

W 2004 roku w dzielnicy Neukölln założono organizację matek pochodzenia 
nieniemieckiego, które zostały przeszkolone do pełnienia funkcji tzw. matek 
dzielnicowych, odpowiedzialnych za budowanie mostów między rodzinami  
o statusie imigracyjnym i instytucjami edukacyjnymi na ternie północnego  
Neukölln i dzielnicy Gropiusstadt. W trakcie wizyt w domach zainteresowanych 
rodzin udzielają one informacji na tematy związane z wychowaniem, edukacją  
i zdrowiem, w celu wzmocnienie kompetencji wychowawczych rodziców  
i zapoznania ich z ofertami dzielnicy.

Wszystkie informacje i terminy dostępne  są na stronie: goo.gl/X8tYtv
lub telefonicznie pod numerem 030 90239 4185

Sport w Neukölln

Przegląd zajęć sportowych i rekreacyjnych można znaleźć na stronie: goo.gl/XCFtBh

Szkoły w Neukölln

Przegląd wszystkich szkół w Neukölln zawiera broszura „Neukölln macht  
Grundschule“: goo.gl/JUEyZM

berlinpass – otwórz sobie miasto!

Karta berlinpass umożliwia Berlińczykom otrzymanie świadczeń społecznych, zniżki 
na wstęp na wydarzenia kulturalne, edukacyjne, sportowe i rekreacyjne i oferuje  
w ten sposób osobom o niskich dochodach możliwość uczestnictwa w społecznym  
i kulturalnymi życiu Berlina.

Kartę berlinpass mogą otrzymać osoby pobierające jedno  
z poniższych świadczeń:

 zasiłek dla bezrobotnych II Hartz IV

 pomoc społeczną

 podstawowe zabezpieczenie socjalne (Grundsicherung)

 świadczenia zgodnie z Ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających  
się o azyl

Karta berlinpass jest ważna zawsze przez okres 12 miesięcy. Proszę przedłużyć 
kartę berlinpass przed upływem jej ważności! Wszystkie informacje na ten temat 
można znaleźć na stronie: goo.gl/ttqVYf 

Pełnomocnicy ds. przejścia dzieci z przedszkola do szkoły

Pełnomocnicy ds. przejścia dzieci z przedszkola do szkoły są właściwymi  
osobami do kontaktu zarówno w przedszkolach jak i w szkołach podstawowych. 
Wszyscy nauczyciele i pedagodzy z przedszkola i szkoły podstawowej pojmują 
kształtowanie procesu przejścia jako wspólne zadanie. Celem współpracy między 
przedszkolem i szkołą podstawową jest polepszenie umiejętności rodziny radzenia 
sobie z procesem przejścia. Podstawą tego jest właściwa komunikacja między 
wszystkimi zaangażowanymi nauczycielami, a także rodzinami. Współpraca  
w sferze społecznej wspiera pracę edukacyjną.

Proszę zapytać w Państwa przedszkolu i w przyszłej szkole,  
kto pełni rolę wyżej wymienionego pełnomocnika.

Aplikacja Zdrowe Neukölln 

Przegląd wielu ofert dla rodzin w dzielnicy Neukölln 
można otrzymać w aplikacji Zdrowe Neukölln 
(Gesundes Neukölln). Aplikacja jest dostępna 
bezpłatnie na smartfony z systemem iOS i Android: 
www.gesundes-neukoelln.de

Co jakiś czas adresy internetowe ulegają zmianie. Jeżeli podane tutaj adresy okażą się już nieaktualne, właściwe informacje 
będzie można z pewnością znaleźć przez wybraną wyszukiwarkę. W tym celu należy wpisać w wyszukiwarce po prostu 
poszukiwane hasło i słowo „Neukölln“. Na przykład: „Jugendamt“ i „Neukölln“.26 27

http://goo.gl/X8tYtv
http://goo.gl/XCFtBh
http://goo.gl/JUEyZM
http://goo.gl/ttqVYf
http://gesundes-neukoelln.de/



