
Bienvenidos *  i mirëpritur * Добро пожаловать * Hoşgeldiniz * dobrodošli * bienvenu * ر%$ب' 

________________________________________________________________________________________

欢迎 * Welcome * Сардэчна запрашаем * mile widziany * bun venit * שלום * வரேவ�கிேறா	 

 

Serdecznie witamy w szkole ponadpodstawowej w Euskirchen! 

Ursulinenstraße 24       Telefon / Phone: 02251 / 6505655    
53879 Euskirchen       sekretariat@gesamtschule.euskirchen.de 
        www.gesamtschule.euskirchen.de 
 

Nasza szkoła jest formą szkoły ogólnej 

dla wszystkich  dzieci 

C i C 

umożliwia ukończenie szkoły 

ponadpodstawowej z rożnymi 

kwalifikacjami. 

 

 

Drodzy Rodzice, 
Wasze dziecko zostanie przyjęte do klasy C.CCC. . Państwa dziecko będzie się uczyło języka 

niemieckiego w klasie „DaZ“ (Deutsch als Zweitsprache – język niemiecki, jako drugi język po języku 

ojczystym). W tej klasie uzyska rowniez wiele wiadomosci o zyciu w tym kraju. 

Państwa dziecko pozostanie do 10 klasy w naszej szkole i będzie uczęszczało stopniowo na coraz to 

więcej kursów. 

 

Zespół 

1. Wychowawca klasy (Tutoren): 

99999999999999999999i999..9999999999999999 

2. DaZ - Nauczycielka języka niemieckiego 9999999999.9999999999..  

3. Pedagog socjalny: Frau Hansen 

4. Sekretariat: Frau Kesseler und Frau Eschweiler   

5. Dyrekcja szkoły: Herr Müller (Schulleiter), Frau Fritz (zastępca dyrektora), Frau Müsch (Inkluzja), 

Herr Jungbluth (Kierownik dydaktyczny), Frau  Bohsem (Dział 1 � Klasse 5-7),  

Herr Dr. von Sothen (Dzial 2 � Klasse 8-10). 

 

Ważne! Wskazówki dla rodziców. W ten sposób możecie pomoc swemu dziecku: 

• Dziecko powinno przychodzić punktualnie na lekcje!  

• Codziennie powinno posiadać materiały potrzebne do zajęć szkolnych. 

• Od nauczycieli (tzw. tutorów) otrzymacie Państwo listę z wszystkimi potrzebnymi  

materiałami, które należy zakupić.  

• Zadania domowe są bardzo ważne! Zwracajcie Państwo uwagę na zadania domowe waszego 

dziecka. Dziecko powinno mieć spokój i dobre warunki podczas odrabiania lekcji. Każdego dnia 

powinno uczyć się nowych słówek (neue Wörter lernen). 

• Jeżeli dziecko zachoruje proszę powiadomić szkołę: 02251/6505655. Podajcie nazwisko waszego 

dziecka i klasę, w której się znajduje, jeżeli dziecko będzie chore dłużej niż dwa dni należy zgłosić 

się z dzieckiem do lekarza. Od lekarza otrzymacie zwolnienie lekarskie, które należy niezwłocznie 

przekazać szkole.  

Auf gute Zusammenarbeit!  Za dobra współpracę! 

Z najlepszymi pozdrowieniami 

Thomas Müller 
    - Schulleiter -                                                                               


