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Stimați părinți,
 
Copilul dumneavoastră a intrat la școală, ceea ce deschide pentru 
familia dumneavoastră o nouă perioadă palpitantă și captivantă. 
Veți explora împreună o nouă etapă a vieții și un mediu nou. Nu 
numai pentru copilul dumneavoastră, ci și pentru dumneavoastră 
acest lucru înseamnă multe experiențe noi și modificarea rutinei 
zilnice obișnuite. Precis vă gândiți deja la acest nou capitol din  
viața familiei dumneavoastră, cu mult înainte de înscrierea  
copilului la școală.

Cum pot să îmi pregătesc corespunzător copilul pentru școală?
Cum găsesc școala primară potrivită pentru copilul meu?
Este copilul meu deja pregătit pentru școală?
Unde pot să îmi înscriu copilul?

Fiind tată a doi copii, atunci când fiul meu a intrat la școală, și eu 
mi-am pus la rândul meu aceste întrebări și multe altele. Pentru o 
primă imagine de ansamblu asupra principalelor subiecte, broșura 
de față „Copilul, grădinița, școala primară“ se dorește a fi un ghid  
util care să vă ofere răspunsuri la cele mai presante întrebări.

Ea vă furnizează sfaturi și indicații 
despre cum să vă pregătiți împreună 
cu copilul dumneavoastră pentru noul 
mediu școlar,  chiar înainte de înscrierea  
la școală. De asemenea, broșura vă oferă  
o prezentare generală a principalelor cereri, a persoanelor de  
contact și procedurilor de înscriere, indicând surse de informare 
suplimentare. Pentru întrebări suplimentare, nu ezitați să vă 
adresați grădiniței, școlii dumneavoastră sau colegilor mei de  
la Primăria Sectorului Neukölln.

În ciuda tuturor întrebărilor și modificărilor: bucurați-vă împreună cu 
copilul dumneavoastră de această perioadă minunată și descoperiți 
împreună noua dumneavoastră școală!

Adresez mulțumiri deosebite pentru ajutorul primit din partea celor 
implicați în practica educațională, care prin munca dedicată și 
experiența lor s-au asigurat că broșura „Copilul, grădinița, școala 
primară“ este un ghid bun și corespunzător realității practice.

Al dumneavoastră 
Falko Liecke
Consilier la Primăria Sectorului pe probleme de tineret și sănătate 
Viceprimar de sector

Cuvânt înainte
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Regimuri de învățământ

Pe lângă profilurile diferite ale școlilor (de ex. școli cu profil muzical sau sportiv), 
există deosebiri și în ce privește regimul de învățământ, care poate fi simultan 
(copii de vârste diferite învață în aceeași clasă) sau nesimultan (clasele sunt 
formate din copii de aceeași vârstă). Se pot deosebi următoarele regimuri  
de învățământ:

Saph 
Noțiunea „Saph“ denumește perioada flexibilă de școlar timpuriu (germ. Schul- 
anfangsphase). Primul și al doilea an de școală se consideră o unitate. În funcție  
de progresul individual, perioada de școlar timpuriu poate dura între un an și trei 
ani. Astfel poate fiecare copil să învețe în ritmul său, într-o grupă de învățământ  
în esență uniformă.

JüL
Prin noțiunea „JüL“ se înțelege învățământul în regim simultan (germ. jahrgangs-
übergreifendes Lernen). În școlile cu învățământ în regim simultan, copii de clase  
și vârste diferite învață împreună în aceeași sală de clasă.

JabL 
Prin noțiunea „JabL“ se înțelege învățământul în regim nesimultan (germ.  
jahrgangsbezogenes Lernen). În acest caz, copiii sunt împărțiți în clase de  
aceeași vârstă.

Copii cu cerințe educaționale speciale

În cazul în care considerați că aveți un copil cu cerințe educaționale speciale 
datorită unei dizabilități fizice, psihice sau de vorbire sau datorită unei deficiențe 
senzoriale, puteți solicita printr-o cerere scrisă constatarea cerințelor educaționale 
speciale. Această cerere o puteți depune la școala de care aparțineți cu domiciliul și 
puteți solicita consiliere în acest sens încă de la grădiniță sau cu ocazia examenului 
medical înainte de înscrierea la școală.

În situația în care în cazul copilului dumneavoastră se constată cerințe  
educaționale speciale, aveți posibilitatea fie să mutați copilul la un centru  
pentru copii cu cerințe educaționale speciale, fie să îl lăsați la o școală obișnuită cu 
regim de predare incluziv. Decizia finală legată de forma de învățământ a copilului 
dumneavoastră vă aparține. Consiliere în acest sens primiți de la centrele pentru 
copii cu nevoi speciale, de la școala de care aparțineți cu domiciliul sau de la  
Centrul de Asistență și Consiliere Psihologică Școlară și Învățământ Inclusiv  
(germ. abr. SIBUZ) din Neukölln.

În Neukölln există diverse școli. Ele se 
diferențiază în funcție de profil, regim și  
formă de învățământ.

Despre regimul de învățământ și profilul 
diferitelor școli din Neukölln aflați din broșura 
„Școlile primare din Neukölln“. În ea sunt 
prezentate toate școlile și tot acolo găsiți și o 
prezentare generală a tuturor școlilor europene 
(cu învățământ bilingv), dar și a școlilor private 
din Neukölln. Cereți broșura la grădinița 
dumneavoastră sau descărcați-o de pe 
Internet: goo.gl/JUEyZM

Multe școli primare organizează și Zilele 
Porților Deschise (germ. Tage der offenen 
Tür), cel mai adesea în luna septembrie. Datele exacte se 
găsesc pe website-urile școlilor sau puteți să întrebați direct la secretariatul  
școlii respective. Zilele Porților Deschise sunt cea mai bună ocazie pentru a vă  
face o impresie despre diversele școli și de a adresa întrebări.

În cadrul Zilelor Porților Deschise, adresați următoarele întrebări:

 Ce profil are școala respectivă?

 Este o școală cu program prelungit? Programul SDS  
(școala după școală) are caracter obligatoriu sau opțional?

 Ce ateliere (cercuri) tematice există în școală?

 Temele pentru acasă se fac la școală?

 Cum se implică părinții la școală?

 Cum se implementează incluziunea?

 Câte ore nu se fac?

 Copiii învață în regim simultan (copii de vârste diferite învață în aceeași 
clasă) sau nesimultan (clasa este formată din copii de aceeași vârstă)?

Situația școlilor
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Forme de învățământ

Există două forme de învățământ la care vă puteți înscrie copilul. Fie optați pentru 
școala primară clasică, având un singur ciclu de învățământ care cuprinde primele 
șase clase, fie pentru o școală comunitară cu mai multe cicluri de învățământ.

Școala comunitară
În Neukölln există patru niveluri de bază în cadrul unor școli comunitare în care copiii 
învață împreună până la terminarea întregii perioade școlare. Școlile comunitare 
oferă toate tipurile de diplomă școlară. Informații suplimentare despre școlile 
comunitare găsiți la: goo.gl/PDcpM3

Școala cu program prelungit
Diversele școli primare se mai deosebesc și în funcție de cât timp petrece copilul 
dumneavoastră la școală în timpul zilei, adică există școli cu program prelungit cu 
program SDS opțional sau cu program SDS obligatoriu.

Programul  
de cursuri  
obligatorii

Programul de asistență  
și îndrumare

Asistență și îndrumare 
pe perioada vacanțelor 
școlare

Școala cu 
program prelungit 
cu program SDS 
opțional

între orele 
7.30–13.30

În caz de necesitate dovedită, 
între orele 6.00–7.30 și 
13.30– 16.00 și de asemenea 
între orele 16.00–18.00.

incluziv

Școala cu 
program prelungit 
cu program SDS 
obligatoriu

între orele 
7.30–16.00

În caz de necesitate 
dovedită, între orele 
6.00–7.30 și 16.00–18.00.

În caz de necesitate 
dovedită.

Un program suplimentar de asistență și îndrumare este posibil numai în caz de 
necesitate dovedită, de exemplu atunci când ambii părinți lucrează. Părinții vor 
contribui la cheltuielile pentru modulele de asistență și îndrumare și pentru masa de 
prânz în funcție de veniturile lor. Părinții care doresc să solicite pentru copilul lor  
un program de asistență și îndrumare suplimentară, pot depune o cerere însoțită  
de documentele justificative la înscriere la școala primară de care aparțin. Cererea 
trebuie să fie depusă cel târziu trei luni înainte de începerea anului școlar (1 august). 
Indiferent care va fi școala pe care o va frecventa copilul dumneavoastră. Pentru o 
tranziție fără probleme de la grădiniță la școala primară, vă recomandăm depunerea 
cererii în lunile martie – mai din anul înscrierii la școală.Programul de asistență și 
îndrumare pentru copilul dumneavoastră poate fi oferit după încheierea unui contract 
în acest sens. Vă rugăm să aveți în vedere încheierea acestui contract cât mai repede 
posibil după recunoașterea nevoii de asistență și îndrumare. Urmând această 
procedură veți primi o scrisoare separată.Toate informațiile Oficiului de Asistență 
Socială și Protecția Copilului din Neukölln în acest sens se găsesc pe website-ul:  
goo.gl/1pK7bX

Sistemul berlinez de învățământ

1  Clasele elementare se pot desfășura pe durata a 1, 2 sau 3 ani.
2  Școala secundară integrată și gimnaziul presupun un proces educațional cu 

începere din clasa a V-a pentru clasele cu ritm rapid de învățare, ofertă de limbi 
clasice sau profiluri de litere, matematică și științe naturale, muzică sau sport.

3  BBR = certificat de maturitate profesională medie, EBBR = certificat de 
maturitate profesională extinsă, MSA = certificat de școală medie. MSA și 
EBBR sunt obținute prin absolvire cu examen. Pentru trecerea în ciclul terțiar, 
MSA este o condiție necesară, dar nu este singura.

4  Ciclul terțiar durează 2 ani la gimnazii, iar la școlile secundare integrate  
(ISS) și la gimnaziile profesionale, 3 ani. În ISS poate exita și forma de 2 ani.

5  În cadrul unui proiect pilot, școlile generaliste pot deveni școli comunitare  
sau se pot contopi.

6   În centrele de formare profesională (OSZ), se instituie un gimnaziu terțiar  
cu o ofertă educațională orientată profesional (gimnaziu profesional).  
Se conlucrează cu școlile integrate secundare.
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Uneori adresele de Internet se mai schimbă. În cazul în care adresele de aici nu mai sunt actuale, cu siguranță veți găsi 
ofertele cu ajutorul unui motor de căutare la alegerea dumneavoastră. Trebuie doar să introduceți cuvântul căutat și 
„Neukölln“. De exemplu: „Neukölln macht Grundschule“.

Administrația Senatului pentru Educație, Tineret și Familie, Relații Publice, formare: Klaus-Dieter Berneking, decembrie 2016
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La data de 01 august, toți copiii care împlinesc 6 ani în perioada 01 octombrie  
anul trecut - 30 septembrie anul curent trebuie să urmeze învățământul școlar 
obligatoriu. Notificările au loc într-o perioadă de 14 zile, între octombrie și 
noiembrie în anul anterior înscrierii la școală. Perioada exactă se va afișa la 
grădinițe și la școlile primare și, de asemenea, se va anunța și în presă. De regulă, 
primiți și o invitație scrisă în acest sens. În această perioadă găsiți formularele de 
înscriere și pe website-ul Autorității de Învățământ (germ. Schulamt) din Neukölln.

La începutul anului premergător înscrierii la școală, faceți o ședință de familie  
în care să clarificați așteptările dumneavoastră legate de frecventarea școlii 
primare. Aici sunt importante chestiuni precum drumul spre școală și profilul școlii. 
Profitați de ofertele școlilor, cum ar fi Ziua Porților Deschise, dialoguri directe cu 
reprezentanți ai părinților sau discuții cu cadre didactice. 

Pentru înscrierea la școală a copilului aveți nevoie de următoarele acte: 
Pașaportul dumneavoastră sau cartea de identitate și certificatul de naștere  
al copilului dumneavoastră (ambele în original).

Puteți să vă înscrieți copilul la școală și în situația în care acesta împlinește 6 ani  
în perioada 01 octombrie - 31 martie. Pentru aceasta trebuie să înaintați o cerere. 
Condiția obligatorie este ca pentru copilul dumneavoastră să existe cerințe 
educaționale speciale privind dezvoltarea vorbirii. Și despre acest aspect puteți 
discuta cu educatoarele și educatorii copilului dumneavoastră.

Școala la care sunteți arondat(ă) teritorial se află în apropiere de domiciliul 
dumneavoastră și este școala de care aparțineți cu domiciliul (germ. Einzugsschu-
le). Înscrierea copilului dumneavoastră o veți face la secretariatul acestei școli. În 
cazul în care doriți să vă înscrieți copilul la școala de care aparțineți cu domiciliul, 
aici obțineți garantat un loc. Însă aveți dreptul să menționați încă două opțiuni de 
școli din Berlin pentru copilul dumneavoastră. Pentru aceasta, pe lângă formularul 
de înscriere, mai primiți încă un formular de cerere. În el puteți să motivați în scris 
opțiunea dumneavoastră.

Autoritatea de Învățământ repartizează apoi copiii la diversele școli. Acest lucru 
durează mai multe luni. În cazul în care la una dintre școlile pentru care ați optat 
sunt mai multe solicitări decât locuri disponibile, copilul dumneavoastră ar putea  
fi repartizat la altă școală. Pe lângă regimul de învățământ și forma de învățământ, 
importante în luarea deciziei dumneavoastră sunt și profilurile școlilor, cum ar fi 
muzical, sportiv, lingvistic.

Școlile comunitare, școlile europene de stat și școlile cu caracteristici pedagogice
speciale au propriile metodologii de admitere. Vă rugăm să vă interesați în acest
sens la Autoritatea de Învățământ sau la școlile respective.

Învățământul obligatoriu

Frecventarea școlii este obligatorie conform prevederilor legale. 
De aceea, se admit absențe școlare numai în cazuri excepționale. 

Suspendarea frecventării obligatorii a școlii („amânarea“)
În cazul în care considerați că la grădiniță există pentru copilul dumneavoastră  
o mai bună asistență și îndrumare, care corespunde mai bine nivelului său de 
dezvoltare, puteți solicita amânarea cu un an a frecventării obligatorii a școlii.

Amânarea o solicitați la înscrierea la școala primară, marcând cu X câmpul 
corespunzător pe formularul de înscriere. Amânarea se aprobă numai dacă în loc 
de frecventarea școlii are loc o frecventare corespunzătoare a grădiniței. Așadar, 
copilul dumneavoastră este obligat în această situație să frecventeze o grădiniță.

Termene și date limită pentru înscrierea la școală  

August/septembrie: Profitați de Zilele Porților Deschise la școlile primare din 
Neukölln pentru a vă informa despre activitatea școlară cotidiană de la cadre 
didactice, părinți și chiar elevi. În cazul în care doriți să solicitați suspendarea 
frecventării obligatorii a școlii („amânarea“), vă rugăm să contactați grădinița  
în august/septembrie pentru evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului 
dumneavoastră.

Octombrie/noiembrie: Înscrierea copiilor de vârstă școlară la școala  
primară de care aparțineți.

Noiembrie–mai: Acum se efectuează examenul medical înainte de  
înscrierea la școală.

Sfârșitul lunii februarie: Acesta este termenul până la care puteți  
anunța școala că doriți o amânare.

Aprilie–iunie: Primiți notificare privind școala la care a fost repartizat  
copilul dumneavoastră.

În cazul în care nu sunteți de acord cu școala la care a fost repartizat, aveți dreptul 
de a depune contestație la Autoritatea de Învățământ. Aceasta însă nu reprez 
intă o garanție că veți primi un loc pentru copilul dumneavoastră la școala la care 
vă doriți.

Informații suplimentare despre înscrierea la școală se găsesc în broșura  
„Școlile primare din Neukölln“ sau la: goo.gl/wtwgZT

Înscrierea la școală
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Cunoștințele de limba germană sunt o condiție importantă pentru un start reușit  
în activitatea de școlar. Există două posibilități de verificare a cunoștințelor  
de limba germană ale copilului dumneavoastră  
spre a se stabili dacă acestea sunt suficiente:

1. În cazul copiilor care frecventează o grădiniță
Jurnalul de învățare a limbii

Fiecare copil primește la grădiniță un jurnal 
personal de învățare a limbii. În el se trec 
interesele copilului dumneavoastră și progresele 
sale la învățarea limbii germane. Acesta aparține 
copilului dumneavoastră și îl însoțește pe toată 
perioada frecventării grădiniței. 

La absolvirea grădiniței, cu acordul dumneavoastră, 
ultima parte a jurnalului de învățare a limbii 
(Verificarea învățării) este adusă la examenul 
medical înainte de înscrierea la școală și ulterior este predat mai departe către 
școala primară. Astfel veniți în sprijinul Serviciului de Sănătate pentru Copii și 
Tineret (germ. Kinder- und Jugendgesundheitsdienst) și al școlii, pentru a examina 
mai bine competențele lingvistice ale copilului dumneavoastră și a stimula 
dezvoltarea acestora în mod corespunzător.

Puteți vizualiza jurnalul de învățare a limbii la grădiniță împreună cu educatoarea 
sau educatorul copilului dumneavoastră. Lăsați-l pe copilul dumneavoastră să vă 
arate și să vă povestească tot ce poate!

2. În cazul copiilor care nu frecventează o grădiniță
Deutsch Plus 4

Părinții tuturor copiilor în vârstă de patru ani care primesc asistență și îndrumare 
la domiciliu primesc o invitație la testul de limbă. Invitația o primiți prin poștă 
direct la domiciliu. Copilul dumneavoastră va da testul împreună cu echipa de 
consilieri lingvistici din Neukölln.

În cazul în care copilul dumneavoastră nu vorbește germana suficient de bine,  
până la începerea școlii va trebui să frecventeze grădinița. Vă rugăm să căutați 
dumneavoastră pe cont propriu un loc la grădiniță pentru copilul dumneavoastră. 
Oficiul de Asistență Socială și Protecția Copilului vă oferă cu plăcere sprijin.

Fiecare copil este unic în felul său. Copilul dumneavoastră știe unele lucruri foarte 
bine, altele însă poate că trebuie să le mai învețe. Bucurați-vă împreună cu copilul 
dumneavoastră de această nouă etapă a vieții.

Următoarele competențe îi facilitează copilului dumneavoastră startul în viața 
de școlar

Competențe 
lingvistice

• Să știe să cânte cântece, să recunoască rime
• Să știe să pună întrebări, să-și exprime propriile nevoi
• Să știe să formuleze propoziții complete

Competențe 
cognitive

• Să aibă capacitate de memorare și de înțelegere cantitativă
• Să își cunoască numele de familie, adresa și data nașterii
• Să poată recunoaște culori și imagini pe cuburi
• Să știe să numere până la 10, inclusiv invers
• Să exploreze mediul înconjurător
• Să știe să își scrie prenumele

Rezistență 
fizică și putere 
de concentrare

• Să poată să facă plimbări mai lungi
• Să poată asculta povești
• Să știe să joace jocuri de societate 

general
competențe

• Să știe să se îmbrace și să se dezbrace singur
• Să meargă singur la toaletă
• Să își șteargă singur nasul

Coordonarea 
mișcărilor

• Să poată să arunce și să prindă
• Să poată să sară, să sară într-un picior, să își țină echilibrul 
• Să poată să urce scări, să se cațăre, să se dea în leagăn,  

să se dea pe tobogan
• Să poată să se rostogolească pe jos, să alerge, să fugă  

cu spatele

Dexteritate • Să știe să taie, să lipească, să țină creionul, să coloreze  
și să deseneze

• Să știe să sorteze, să înșire pe ață, să toarne ceva într-un 
recipient, să dea cu zarurile

• Să poată răsfoi o carte

Competențe 
sociale

• Să se joace împreună cu alți copii și să învețe  
• Să se împrietenească cu alți copii
• Să rezolve conflictele și să găsească soluții de compromis

În cazul în care nu știți sigur dacă copilul dumneavoastră are aceste competențe, 
solicitați consiliere la grădiniță sau la școală. Unele dintre aceste competențe sunt 
testate și la examenul medical înainte de înscrierea la școală.

Competențele lingvistice Nivelul de dezvoltare al copiilor
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Dumneavoastră puteți contribui personal foarte mult la o bună dezvoltare a 
copilului dumneavoastră, corespunzătoare vârstei lui. Felul în care vă ocupați de 
copil are o mare influență asupra acestuia. Important este nu atât cât timp aveți,  
ci cât de bine folosiți acest timp împreună cu copilul dumneavoastră.

Copilul dumneavoastră se bucură atunci când …

… îl ascultați.

… îi citiți sau îi spuneți povești.

… explorați mediul înconjurător împreună cu el. Puteți să mergeți cu el în parc, 
să faceți excursii sau să lucrați împreună cu el în grădini comunitare.

… discutați cu el și îi răspundeți la întrebări.

… vorbiți cu el despre cum a fost la școală și cum și-a petrecut ziua.

… îi facilitați contactul cu alți copii de vârsta lui.

La grădiniță și la școală, mișcarea este importantă pentru copii. Înotul îi poate face 
pe copii să le placă mișcarea, stimulează coordonarea și motricitatea și le poate 
salva viața.

Învățați-vă copilul să înoate sau dați-l la un curs de înot.

Oferte pentru copii se găsesc de exemplu aici:
www.berlinerbaeder.de/schwimmschule
www.sg-neukoelln.de/schwimmschule 

În schimb, renunțați la consumul exagerat de conținuturi media (televizor, jocuri 
video, Internet, smartphone etc.) și aveți mereu grijă să utilizați numai conținuturi 
media adecvate vârstei copilului.

Informații suplimentare în acest sens se găsesc la: 
goo.gl/8vbTDz

Mișcarea

La școală, copilul stă jos mai mult decât obișnuia până acum. Tocmai de aceea, 
mișcarea este deosebit de importantă. Orele de educație fizică la școală 
reprezintă un prim pas, însă și în timpul liber sportul oferă o echilibrare bună  
și sănătoasă. 

În Neukölln există multe oferte de sport ieftine sau gratuite.

O prezentare generală a ofertelor pentru tinere familii se găsește în aplicația 
„Gesundes Neukölln“. Aici se găsesc și oferte de educație, consiliere și sănătate: 
www.gesundes-neukoelln.de 

La multe cluburi sportive se pot antrena și copii mici. O prezentare generală  
a tuturor cluburilor se găsește aici: goo.gl/XCFtBh 

Nu toate cluburile au și oferte pentru copii mici. Cel mai bine vă interesați direct la 
cluburi. Toate se vor bucura de interesul dumneavoastră!

Mișcare se poate face de asemenea în locurile de joacă. Aici se găsesc toate 
locurile de joacă din Neukölln: goo.gl/2fG9Z6 

Cum să vă ocupați de copil

Uneori adresele de Internet se mai schimbă. În cazul în care adresele de aici nu mai sunt actuale, cu siguranță veți găsi 
ofertele cu ajutorul unui motor de căutare la alegerea dumneavoastră. Trebuie doar să introduceți cuvântul căutat și 
„Neukölln“. De exemplu: „Spielplatzführer“ și „Neukölln“.16 17
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Examenul medical înainte de 
înscrierea la școală

Înainte de a fi primit la școală, copilul dumneavoastră este consultat  
de un medic. Examenul nu are obiectivul să constate dacă 
copilul este bolnav, ci dacă este deja pregătit pentru școală.

Puteți stabili o întâlnire online sau la telefon.  
Documentele necesare pentru aceasta se obțin  
la înscrierea la şcoală.

În legătură cu examenul medical înainte de înscrierea 
la școală nu trebuie să vă faceți griji. Acest examen 
este mai degrabă o ocazie pentru copil să arate tot  
ce deja știe și poate. 

Pentru mulți copii acest examen este foarte distractiv!

Nu trebuie să-l pregătiți pe copil pentru acest examen. Examenul medical înainte 
de înscrierea la școală seamănă cu examenele medicale preventive la medicul 
pediatru, pe care le cunoașteți sub denumirea de „U-Untersuchung“.

La examenul medical înainte de înscrierea la școală vă rugăm să aveți la 
dumneavoastră:

 carnetul galben de controale medicale preventive („U-Untersuchung“)

 carnetul de vaccinări (germ. Impfbuch)

în cazul în care programarea dumneavoastră nu a fost făcută online

 formularul cu date personale (îl primiți împreună cu formularul de înscriere  
la școală)

În cazul în care aveți nelămuriri, întrebați medicul.  

În cazul în care în cadrul acestui examen medical se constată că pentru copilul 
dumneavoastră există cerințe educaționale speciale în anumite sectoare ale 
dezvoltării sale, puteți solicita pentru copilul dumneavoastră învățământul  
integrativ. În cazul amânării înscrierii la școală, copilul dumneavoastră poate  
astfel să beneficieze de asistență suplimentară la grădiniță. 

În cazul în care, deși copilul dumneavoastră prezintă cerințe educaționale speciale, 
doriți să îl înscrieți totuși la școală, puteți depune o cerere pentru suport integrativ 
la școală. Astfel, copilul dumneavoastră va beneficia de asistență suplimentară în 
cadrul orelor de curs. Puteți să întrebați medicul cu ocazia examenului medical 
înainte de înscrierea la școală.

Viața dumneavoastră cotidiană 
alături de copilul școlar

Startul în viața de școlar este un moment extraordinar pentru copilul 
dumneavoastră. Însă această tranziție de la grădiniță la școala primară  
aduce cu sine noi provocări și pentru dumneavoastră. Orarul copilului 
dumneavoastră va avea în viitor o influență decisivă asupra programului  
zilnic al familiei dumneavoastră.

Puteți face mai ușor începutul școlii, atât pentru copilul 
dumneavoastră, cât și pentru dumneavoastră astfel:

 Treziți-l pe copil la timp.

 Faceți-vă timp pentru un mic dejun liniștit și 
sănătos acasă.

 Alocați timp suficient parcurgerii drumului  
către școală.

 Aveți grijă să ajungeți la școală relaxat, cu suficient 
timp înainte de începerea cursurilor. Nu întârziați.

 Vorbiți cu copilul despre ziua de școală. Arătați-vă  
interesat să aflați ce a învățat azi.

 Asigurați-vă că doarme suficient ca să fie apt de școală în ziua următoare.

 Înainte de începerea școlii, sunteți invitat la prima ședință cu părinții  
(germ. 0. Elternabend). Profitați de această ocazie pentru a obține  
toate informațiile importante. Faceți-vă curaj să puneți și întrebări!

 Acordați atenție efectuării temelor pentru acasă de către copil.  
Întrebați la școală cum puteți să vă ajutați copilul cel mai bine.
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Drepturile părinților

Ca și la grădiniță, și la școală aveți dreptul de a vă implica în diverse moduri.

La școală se țin cu regularitate ședințe cu părinții, în cadrul cărora puteți să  
aflați informații importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru copil.

În cazul în care aveți întrebări despre de evoluția copilului dumneavoastră sau 
despre regulamentul școlar și desfășurarea activității la școală, puteți să vă 
adresați următoarelor persoane:

 educatori,

 învățători,

 pedagogi sociali,

 reprezentanți ai părinților.

Cu acordul prealabil al școlii, puteți să asistați la ore pentru a vă monitoriza copilul.

Aveți dreptul să accesați documentele școlare ale copilului. Acest lucru este 
reglementat de art. 16 din Legea privind protecția datelor din landul Berlin  
(germ. Datenschutzgesetz). Puteți să depuneți gratuit o cerere la școală.

Aveți dreptul de a fi ales reprezentant al părinților. Astfel puteți contribui la 
creșterea interesului părinților pentru școală și puteți să vă expuneți ideile și 
doleanțele în fața diverselor comitete ale școlii.

Informații detaliate în acest sens se pot obține la școală.

Toate informațiile despre Comitetul de Părinți al sectorului nostru se găsesc aici: 
goo.gl/TKTMnc

Drumul spre școală

Școala primară a copilului dumneavoastră 
este de regulă foarte aproape, la o distanță 
rezonabilă de mers pe jos. Tocmai de aceea, 
dacă există posibilitatea, copilul 
dumneavoastră ar trebui să meargă  
la școală pe jos.

Parcurgeți pe jos drumul spre școală împreună cu 
copilul dumneavoastră încă înainte de înscrierea la 
școală, ca să se învețe și să discutați cu el despre  
eventualele pericole de pe drum.

Astfel îi arătați copilului care este drumul sigur ca să învețe cum poate ajunge 
singur la școală în siguranță.

Faceți-vă timp suficient pentru drumul spre școală și însoțiți-l pe copil până la 
poarta școlii. De acolo poate merge și fără dumneavoastră.

n fața multor școli, traficul auto este o problemă. De aceea, este mai bine să vă 
duceți copilul la școală fără mașină, în măsura în care este posibil. Astfel este mult 
mai relaxant atât pentru dumneavoastră, cât și pentru toți ceilalți. De asemenea, 
fără mașină învață și copilul dumneavoastră mai bine cum să circule pe străzi.

Oare nu există prieteni sau colegi de școală cu care copilul dumneavoastră să 
meargă la școală împreună? Drumul spre școală împreună cu prietenii este de  
două ori mai plăcut!

Dacă aveți impresia că drumul spre școală este nesigur, aduceți acest lucru la 
cunoștința școlii. Împreună cu alți părinți vă puteți implica la organele de sector  
din Neukölln pentru mai multă siguranță.
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Pentru un start reușit, copilul dumneavoastră are nevoie de o echipare 
corespunzătoare pentru școală. 

O listă detaliată a rechizitelor primiți de la școală la prima ședință cu părinții, 
denumită „0. Elternabend“, la care sunteți invitat(ă) înainte de vacanța de  
vară. Încercați să cumpărați exact ce este enumerat pe listă. Astfel, copilul 
dumneavoastră are tot ce îi trebuie.

Dacă din motive lingvistice nu înțelegeți lista, puteți întreba la Centrele de 
consiliere sau la Mamele din Sectorul Neukölln (germ. Neuköllner Stadtteilmütter).

În orice caz, copilul dumneavoastră va avea nevoie de următoarele obiecte:

Ghiozdan

Pentru a proteja spatele copilului dumneavoastră, luați-l cu dumneavoastră când  
îi cumpărați ghiozdanul, ca să-l probeze și să puteți verifica dacă îi vine bine. 
Ghiozdanul trebuie să fie cât mai ușor, din material rezistent și corespunzător 
vârstei și dimensiunilor corporale ale copilului dumneavoastră.

Dacă are și elemente reflectorizante, copilul dumneavoastră este vizibil chiar și în 
întuneric. De asemenea, copilul dumneavoastră are nevoie și de o geantă suficient 
de mare pentru echipamentul sportiv.

Bidonul și cutia pentru mâncare

Un mic dejun sănătos și hidratarea sunt importante pentru dezvoltarea sănătoasă 
a copilului dumneavoastră. De aceea, copilul are nevoie de un bidon și de o cutie 
pentru mâncare.

Ambele trebuie să aibă o închidere etanșă și să fie ușor de deschis. Pentru 
copil este important să aibă la el mâncare suficientă. Numai astfel 
poate să se concentreze și să participe bucuros la programul 
școlar de după-amiază.

În cutia pentru mâncare puteți să-i puneți fructe și legume 
feliate, sandwichuri, iaurt. Pentru hidratare puteți să îi 
puneți în bidon ceai neîndulcit sau apă. Întrebați copilul 
ce i-ar plăcea.

Vă rugăm să renunțați la dulciuri, cola, sucuri 
acidulate sau neacidulate. În cantitate prea  
mare acestea dăunează danturii și conduc la 
supraponderalitatea copilului dumneavoastră.

Punga cu daruri pentru prima zi de școală

Fiecare copil se bucură să primească o pungă cu daruri cu ocazia primei sale  
zile de școală. Puteți să umpleți punga cu mici daruri și rechizite pentru școală.  
Acestea ar putea fi, de exemplu, creioane colorate, stickere frumoase, elemente 
reflectorizante pentru drumul spre școală și câteva dulciuri.

Personalizați obiectele copilului dumneavoastră cu un sticker deosebit 
sau cu numele copilului. Astfel, copilul își va găsi mereu lucrurile.

Echiparea pentru școală
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Biblioteci
La bibliotecile din Neukölln, cu achitarea unei mici taxe, puteți împrumuta cărți, 
CD-uri și alte materiale.

Informații suplimentare se găsesc la: goo.gl/eZVf8f 

Serviciul de Sănătate pentru Copii și Tineret (germ. abr. KJGD) din Neukölln
Serviciul de Sănătate pentru Copii și Tineret (KJGD) vă oferă informații pe teme 
legate de dezvoltarea și sănătatea copilului dumneavoastră. În acest scop, fie 
angajații KJGD vă vizitează la domiciliu, fie vă deplasați dumneavoastră la unul din 
cele patru sedii KJGD din Neukölln, în timpul programului lor de lucru. Veți primi 
atât consiliere pentru dezvoltarea sănătoasă, cât și multe sfaturi și recomandări 
utile. De toate acestea beneficiați gratuit.

Informații suplimentare se găsesc la: goo.gl/3MEXmv 
sau sunați la 030 90239 3043

Oficiul de Asistență Socială și Protecția Copilului din Neukölln
Pentru consiliere, informare, mediere, suport în situații de criză familială și oferte 
de protecție a copilului pentru copii, adolescenți, tineri adulți, părinți și familie  
vă puteți adresa Oficiului de Asistență Socială și Protecția Copilului.

Informații suplimentare se găsesc la: goo.gl/4GQ7mr 
sau sunați la 030 90239 0

Autoritatea de Învățământ din Neukölln
Autoritatea de Învățământ din Neukölln este instituția oficială în subordinea căreia 
se află școlile de stat din Neukölln și care vă consiliază cu plăcere în orice chestiuni 
legate de înscrierea la școală. Pentru chestiuni pedagogice, vă rugăm să vă 
adresați școlii sau Inspectoratului Școlar.

Informații suplimentare se găsesc la: goo.gl/ZrcfWH
sau sunați la 030 90239 0

Inspectoratul Școlar din Neukölln
Inspectoratul Școlar Regional este instituția competentă pentru implementarea 
cerințelor politicilor educaționale și pentru gestionarea contestațiilor, conflictelor 
și situațiilor de criză. Pentru înscrierea la școală sau organizarea activității școlare, 
vă rugăm să vă adresați direct școlii sau Autorității de Învățământ.

Informații suplimentare se găsesc la: goo.gl/kAVxJ6 
sau sunați la 030 90239 2526

Comitetul de Părinți pe școală
Comitetul de Părinți reprezintă interesele părinților. Consiliul Părinților din  
fiecare școală alege câte doi reprezentanți  în Comitetul de Părinți al sectorului.
 
Toate informațiile despre Comitetul de Părinți al sectorului nostru se găsesc aici: 
goo.gl/TKTMnc

SIBUZ Neukölln
Centrul de Asistență și Consiliere Psihologică Școlară și Învățământ Inclusiv (germ. 
abr. SIBUZ) oferă consiliere în materie de psihologie școlară și pedagogie incluzivă,
diagnosticare și suport pe diverse teme, dintre care amintim următoarele:

 înscrierea la școală și viața de școlar  

 dificultăți de învățare și încurajarea talentelor copiilor  

 probleme de comportament la școală și  

 în afara școlii  

 procedura de identificare a cerințelor educaționale speciale și  
suportul bazat pe pedagogia incluzivă  

 gestionarea situațiilor de criză, violență sau traume 

Toate informațiile se găsesc aici: goo.gl/jCEgCS

Centrul pentru Combaterea Discriminării în Școli (ADAS)
Centrul pentru Combaterea Discriminării în Școli este un centru de consiliere 
independent la nivelul întregului Berlin, unde se pot adresa elevii, părinții, cadrele 
didactice și toți angajații școlilor care au fost discriminați la școală, respectiv  
au fost hărțuiți, jigniți sau dezavantajați din cauza originii etnice, culturii, limbii,  
culorii pielii, religiei sau concepției despre lume, sexului, orientării sexuale sau  
a unei dizabilități.

Toate informațiile se găsesc aici: adas-berlin.de 
sau sunați la 0800 724 50 67

Contacte utile
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http://goo.gl/ZrcfWH
http://goo.gl/kAVxJ6
http://goo.gl/TKTMnc
http://goo.gl/jCEgCS
http://adas-berlin.de/


Mamele din Sectorul Neukölln

Începând cu anul 2004, mamele de origine negermană din Neukölln au beneficiat 
de formare pentru a deveni mame de sector (germ. Stadtteilmütter), activând ca 
punte de legătură între familiile de imigranți și instituțiile de învățământ din 
Nord-Neukölln și Gropiusstadt. Familiile interesate sunt vizitate la domiciliu și li  
se oferă informații pe teme de educație, formare profesională și sănătate în scopul 
dezvoltării și consolidării competențelor educaționale ale părinților, cât și pentru  
a le facilita accesul la ofertele existente în cadrul sectorului.

Toate informațiile și termenele se găsesc aici: goo.gl/X8tYtv
sau sunați la 030 90239 4185

Sportul în Neukölln

O prezentare generală a activităților sportive și de petrecere a timpului liber  
în Neukölln se găsește aici: goo.gl/XCFtBh

Școlile din Neukölln

O prezentare generală a tuturor școlilor din Neukölln se găsește în broșura  
„Școlile primare din Neukölln“: goo.gl/JUEyZM

berlinpass – acces în tot orașul!

Berlinpass facilitează asistaților social din Berlin accesul la cultură, educație, sport 
și petrecerea timpului liber, la preț redus, oferindu-le ocazia să participe la viața 
socială și culturală din Berlin, chiar dacă au venituri mici.

Dacă beneficiați de una dintre următoarele prestații, aveți dreptul să primiți 
berlinpass:

 ajutor de șomaj categoria a II-a (germ. Arbeitslosengeld II Hartz IV)

 ajutor social (germ. Sozialhilfe)

 venitul minim individual garantat (germ. Grundsicherung)

 prestații conform Legii privind prestațiile pentru solicitanții de azil  
(germ. Asylbewerberleistungsgesetz).

Berlinpass-ul este valabil timp de 12 luni și poate fi prelungit. Prelungiți-vă la timp 
Berlinpass-ul! Toate informațiile în acest sens se găsesc aici: goo.gl/ttqVYf 

Responsabilii cu tranziția de la grădiniță la școală

Responsabilii cu tranziția de la grădiniță la școală sunt persoanele de contact atât 
la grădinițe, cât și la școlile primare, cărora aveți obligația să vă adresați legat de 
această chestiune. Personalul specializat din grădiniță și școala primară înțelege 
organizarea perioadei de tranziție ca pe o sarcină comună. Scopul colaborării 
dintre grădiniță și școala primară este consolidarea competenței familiale  
pentru traversarea perioadei de tranziție cu succes. Baza este un înalt grad de 
comunicare în rândul personalului pedagogic implicat, dar și între acesta și familii.
Colaborările din spațiul social susțin activitatea de formare.

Vă rugăm să vă interesați la grădiniță și la viitoarea școală  
cine este responsabilul cu tranziția de la grădiniță la școală.

Aplicația Gesundes Neukölln

O prezentare generală a multor oferte din  
Neukölln pentru familii se găsește în aplicația 
Gesundes Neukölln. Este disponibilă gratuit pentru 
smartphone-uri cu sistem de operare iOS sau 
Android: www.gesundes-neukoelln.de

Uneori adresele de Internet se mai schimbă. În cazul în care adresele de aici nu mai sunt actuale, cu siguranță veți găsi 
ofertele cu ajutorul unui motor de căutare la alegerea dumneavoastră. Trebuie doar să introduceți cuvântul căutat și 
„Neukölln“. De exemplu: „Jugendamt“ și „Neukölln“.26 27

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



