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Serdecznie witamy  
w międzynarodowej klasie przygotowawczej 

 
 
Kochani Rodzice,  
 

serdecznie witamy Państwa i Państwa rodzinę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych  
w Euskirchen!  
Państwa dziecko uczęszcza do międzynarodowej klasy przygotowawczej/klasy _____ 

Nauczycielka języka niemieckiego / wychowawcy klasy Państwa dziecka  

(określani u nas tutorami) nazywa/-ją się:  

 

_________________________________________________________________ .   
 

Inne osoby do kontaktu: 
 

Sekretariat:    pani Kesseler 

Dyrekcja szkoły: pan Thomas Müller (dyrektor), pani Ulrike Fritz (z-ca dyrektora) 

pan Stephan Jungbluth (kierownik wydziału 1)  
 

Państwa dziecko w pierwszym rzędzie będzie uczyło się tu głównie języka niemieckiego. 

Przewiduje się na to okres około dwóch lat. Państwa dziecko powinno, w miarę możliwości, 

uczestniczyć w regularnych lekcjach danej klasy.  
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Naszym pragnieniem jest stworzyć Państwa dziecku/dzieciom jak najlepsze warunki  

do nauki. Jednak osiągnięcie tego zależy również od zaangażowania ze strony Państwa  

jako rodziców / opiekunów prawnych dzieci.   
 

Aby Państwa dziecko mogło się dobrze uczyć i odnosić sukcesy w szkole, prosimy  

o przestrzeganie następujących reguł: 

• Dziecko powinno uczęszczać do szkoły regularnie i punktualnie przychodzić do 

szkoły.  

• Potrzebne do nauki materiały uczniowie powinni mieć przy sobie.  

• Plan lekcji i listę materiałów potrzebnych na początek Państwa dziecko otrzyma  

od nas.  

• Odrabianie zadań domowych przynosi dzieciom korzyści i jest ważnym elementem 

procesu nauczania. Odrabiając lekcje dzieci powtarzają ważne treści nauczania. 

Państwo jako rodzice mogą je w tym wspomóc dowiadując się o zadane ćwiczenia 

i dopilnowując, aby dzieci je odrobiły.   

• Jeżeli Państwa dziecko zachoruje, prosimy o tym telefonicznie poinformować szkołę 

(sekretariat) podając nazwisko dziecka i klasą, do której uczęszcza. W przypadku, gdy 

dziecko jest chore dłużej niż dwa dni, prosimy zgłosić się z nim do lekarza. Od lekarza 

otrzymają Państwo zaświadczenie, które należy przedłożyć w szkole jako usprawiedli-

wienie. Numer telefonu do naszej szkoły to: 02251/6505655  

Najważniejszym gremium współdziałania rodziców ze szkołą jest zebranie rodziców. 

Wybrany na nim zarząd rady rodziców reprezentuje ich interesy w kszałtowaniu pracy 

dydaktycznej i wychowawczej w szkole. Osoby kontaktowe to pan Jacobs i pani Geppert. 

Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z nimi, prosimy o napisanie wiadomości 

mailowej do naszego sekretariatu z prośbą o kontakt, a my umożliwimy go Państwu.   

W dniu 25.09.2014 r. powstało nasze Stowarzyszenie na rzecz wspierania szkoły.  

Jego zarząd cieszy się również na chętnych do współpracy rodziców. W celu nawiązania 

kontaktu mogą Państwo wysłać wiadomość mailem na w/w adres naszego sekretariatu,  

my z kolei przekażemy ją przewodniczącej stowarzyszenia - pani Klinkenberg. 

Nasza szkoła jest szkołą dla wszystkich dzieci i umożliwia zdobycie świadectw 

ukończenia wszystkich typów szkół. Uczniowie uczą się razem w jednej klasie do końca 

10. klasy i stopniowo uczestniczą w ramach poszczególnych przedmiotów w zajęciach  

o różnych poziomach. Tutorzy przedstawią Państwu odpowiednio wcześnie zasady tego 

zróżnicowania i istniejące możliwości wyboru dla Państwa dziecka. 

Szczególnie ważne dla nas jest, aby wszyscy uczniowie otrzymali odpowiednie wsparcie 

we wszechstronnym rozwoju ich osobowości opartym na kształtowaniu umiejętności 

współżycia w grupie w duchu tolerancji i odpowiedzialności.  

Cieszymy się na dobrą współpracę z Państwem, pozdrawiamy serdecznie 


