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Добре дошли в интернационалния 

подготвителен клас 

 
Скъпи родители,  
 
Приветстваме с „Добре дошли” Вас и Вашето семейтво в нашето Средно 
общообразователно училище Ойскирхен!  
Понастоящем, Вашето дете посещава интернационалния подготвителния 

клас/________ клас 

Преподавателката по немски/ класните ръководители (ментори) на Вашето 

дете са:  

 

_________________________________________________________________ .   
 

Други компетентни лица са: 
 

Секретариат:    Frau Kesseler 

Училищно ръководство: Herr Thomas Müller(директор), Frau Ulrike Fritz (зам.- 

директор) 

Herr Stephan Jungbluth (ръководител на отдел 1)  
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Като за начало, Вашето дете ще учи тук преди всичко немски език, като за това 

разполага с време от около две години. Детето Ви трябва, възможно по-бързо да 

започне да посещава нормалните занятия в редовните касове.  

Желанието ни е, да постигнем най-доброто за Вашето дете/Вашите деца, но за целта 

ни трябва и Вашата помощ като родители/настойници.   

 

Трябва да имате предвид следните неща, за да може детето Ви да учи добре и да 

постига желания успех:  

• Детето трябва да идва редовно и навреме на училище.  

• Децата трябва да носят със себе си материалите/пособията, които са им 

необходими за учене.  

• В началото, детето получава от нас своята програма и списък с необходимите 

материали.  

• Домашните работи помагат на децата и са важна част от учебния процес. Чрез 

тях децата преговарят важния материал и Вие като родители можете да ги 

подпомагате, като питате и следите за това, дали те правят упражненията.   

• Ако детето Ви е болно, позвънете в училището (секретариата) и кажете името 

на детето, както и класа. Ако детето Ви е болно повече от два дни, отидете с 

него на лекар. От лекаря ще получите медицинско свидетелство, което трябва 

да представите като извинителна бележка в училището. Можете да се свържете 

с училището на номер: 02251/6505655  

Най-важната комисия, в която родителите могат да съдействат, е училищното 

настоятелство. Тук председателите на настоятелствата на отделните класове 

защитават интересите на родителите във връзка с важните въпроси, свързани с 

работата по образоване и възпитание на децата в училището. Контактните лица са 

избраните родителски представители Herr Jacobs и Frau Geppert. Ако търсите контакт с 

тях, можете да пратите на нашия секретариат имейл с молба да Ви свържем с тях, а 

ние ще Ви пренасочим към училищното настоятелство.   

На 25.09.2014 беше основано нашето сдружение по подпомагане на училището. 

Ръководството би се радвало на съдействие от страна на родителите. Бихте могли да 

пратите мейл на упоменатия по-горе адрес, а ние ще го препратим на първата 

председателка на сдружението, Frau Klinkenberg. 

Средното общообразователно училище е училище за всякакви деца и позволява 

завършването на всички училищни степени на образование. Учениците остават до 

края на 10-ти клас заедно (в един клас) и постепенно, по отделни предмети, започват 

да посещават различни групи (паралелки). Диференцирането и възможностите за 

избор на предмети ще Ви бъдат обяснени предварително от менторите. 

За нас е важно, да подпомагаме учениците в тяхното цялостно личностно развитие 

чрез една толерантна и отговорна съвместна работа .  

За едно добро сътрудничество, сърдечни поздрави 

 

Thomas Müller, директор. 


