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CUM  
FUNCȚIONEAZĂ 
ȘCOALA ÎN BADEN‑
WÜRTTEMBERG?



SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN 
BADEN‑WÜRTTEMBERG

Principiul sistemului școlar:  
După absolvirea cu succes a ciclului școlar, pot fi urmate alte școli  
pentru a absolvi un ciclu școlar superior.

ÎN CAZ DE NECESITATE: OFERTE LA ȘCOLILE PROFESIONALE (TOATE CALIFICĂRILE), 1 – 3 ANI

CICLURI ȘCOLARE

SONDERPÄDAGO GISCHES  
BILDUNGS‑ UND  

BERATUNGSZENTRUM
Clasele 5 – 9

HAUPTSCHULE
Clasele 5 – 9

WERKREALSCHULE
Clasele 5 – 9/10

REALSCHULE
Clasele 5 – 10

GEMEINSCHAFTS‑
SCHULE

Clasele 5 – 9/10/13

GYMNASIUM
Clasele 5 – 12/13

Abitur  
(Allgemeine Hochschulreife)

Condiție pentru studii

Mittlerer Bildungsabschluss 
(Mittlere Reife)

Condiție pentru formarea 
profesională

Hauptschulabschluss
Condiție pentru formarea 

profesională

Bildungsabschluss 
Sonderpädagogische Bildungs‑  
und Beratungszentren (SBBZ)

ȘCOALA PRIMARĂ (GRUNDSCHULE) (CLASELE 1 – 4)
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ÎN CAZ DE NECESITATE: OFERTE LA ȘCOLILE PROFESIONALE (TOATE CALIFICĂRILE), 1 – 3 ANI

CICLURI ȘCOLARE
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BILDUNGS‑ UND  

BERATUNGSZENTRUM
Clasele 5 – 9
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Clasele 5 – 9/10

REALSCHULE
Clasele 5 – 10
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Abitur  
(Allgemeine Hochschulreife)

Condiție pentru studii

Mittlerer Bildungsabschluss 
(Mittlere Reife)

Condiție pentru formarea 
profesională

Hauptschulabschluss
Condiție pentru formarea 

profesională

Bildungsabschluss 
Sonderpädagogische Bildungs‑  
und Beratungszentren (SBBZ)

ȘCOALA PRIMARĂ (GRUNDSCHULE) (CLASELE 1 – 4)

(Bazat pe prezentarea generală a regiunii de organizare a  
învățământului Districtul Ludwigsburg)
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ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOLAR OBLIGATORIU

Părinții trebuie să se asigure că al lor 
copil merge la școală.

 >  Copilul trebuie să fie prezent la 
școală punctual în fiecare zi de 
școală.

 >  Acesta trebuie să participe la toate 
evenimentele școlare obligatorii, de 
ex. excursii, zile de drumeție, vizite 
la teatru, ora de înot.

 >  În cazul în care copilul este bolnav: 
Școala trebuie informată în aceeași 
zi. Cel mai târziu în termen de  
3 zile trebuie să se prezinte școlii 
o scutire scrisă.

 >  Vacanțele nu pot începe mai 
devreme și nu pot fi prelungite.  
În cazul sărbătorilor religioase 
(de ex., sărbătoarea Ramadanului, 
Sărbătoarea sacrificiului), părinții 
pot solicita școlii o vacanță 
specială.
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CE AȘTEAPTĂ 
ȘCOALA DE LA 
MINE CA MAMĂ/
TATĂ ȘI DE LA 
COPILUL MEU?



AȘTEPTĂRI  
DE LA COPII

De la copii se așteaptă ca aceștia ...

 >  să participe la oră și să ridice mâna.
 > să nu deranjeze ora.
 >  să fie atenți la profesor/profesoară.
 > să adreseze întrebări.
 > să își facă temele.

În general utilizarea telefonului mobil 
nu este permisă la școală.

AȘTEPTĂRI  
DE LA PĂRINȚI

Părinții și școala cooperează în 
vederea succesului copilului la școală. 
Școala dorește să aibă contact 
regulat cu părinții. Părinții ...

 >  sunt persoane de contact cu 
drepturi egale pentru școală.

 >  participă la conversațiile dintre 
profesori și părinți.

 > participă la ședințele cu părinții.
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ȘEDINȚA  
CU PĂRINȚII

Ședința cu părinții are loc de două ori 
într‑un an școlar, întotdeauna seara. 
Invitația va fi transmisă de profesor, 
profesoară sau reprezentanții 
părinților. Toți părinții ar trebui să 
participe. Părinții sunt informați 
cu privire la datele importante, se 
colectează banii pentru fondul clasei 
și se răspunde la întrebări. În plus, se 
aleg reprezentanții părinților la nivel 
de clasă (în general 2 persoane).

În cazul unor probleme lingvistice, 
școala poate solicita pentru părinți 
interpreți autorizați, ale căror 
servicii sunt gratuite. Vă rugăm 
să informați profesorul/profesoara 
dacă doriți acest lucru.

SĂRBĂTORILE 
RELIGIOASE

 >  O mare parte din copiii născuți în 
orașul și în districtul Heilbronn sunt 
catolici sau evanghelici.

 >  Foarte mulți părinți sunt de religie 
creștină, însă nu mai sunt activi în 
cadrul bisericii.

 >  În școală se marchează sau se 
sărbătoresc de cele mai multe ori 
sărbătorile și tradițiile creștine, cum 
ar fi Paștele, Moș Nicolae, Crăciunul.

 >  În general toți copiii sărbătoresc 
împreună.

 >  Multe sărbători religioase au 
căpătat un caracter lumesc (Paștele 
cu iepurașul de Paște, Crăciunul cu 
Moș Crăciun).

Pentru sărbătorile importante ale 
altor religii, părinții pot solicita școlii 
vacanță specială.

9



ÎMBOLNĂVIRE

În cazul în care copilul dumneavoastră 
este bolnav și nu poate veni la școală, 
trebuie să anunțați verbal/telefonic 
acest lucru înainte de începerea 
orelor. În plus, în termen de trei zile 
de la informarea verbală trebuie 
prezentată școlii o scutire scrisă  
(a se vedea modelul). 

Datum: ___________

ENTSCHULDIGUNG

Wegen Krankheit konnte mein Kind

_______________________________________________ ,

Klasse ___________ , vom ___________ bis ___________ (Datum) 

die Schule nicht besuchen.

Ich bitte, ihr/sein Fernbleiben zu entschuldigen.

_________________________________
(Unterschrift)

În cazul în care copilul dumneavoastră 
nu poate participa la ora de sport, are 
nevoie de o scutire.

10



CUM ÎMI POT 
SPRIJINI COPILUL 
LA ȘCOALĂ?



SPRIJINIREA COPILULUI

SARCINILE  
PĂRINȚILOR

Părinții ...

 >  asigură rechizitele necesare.
 >  îi dau copilului sandvișul pentru 
pauză (gustare).

 >  se asigură că acesta își face temele.
 > verifică ghiozdanul.
 >  se asigură că la școală copilul se 
comportă frumos și stimulează 
abilitățile necesare ale copilului.

RECHIZITE

La începutul anului școlar, profesorul/
profesoara distribuie de obicei o listă 
a materialelor. Școala pune foarte 
mult accentul pe materialele corecte.

La solicitare, veți primi sprijin la 
magazin pentru obținerea tuturor 
materialelor. Rechizitele lipsă trebuie 
achiziționate ulterior în general 
(de ex., caiete).

Manualele școlare vor fi puse la 
dispoziție de către școală, de cele 
mai multe ori sub formă de împrumut.

ADUCEREA SANDVIȘULUI 
PENTRU PAUZĂ

Orarul copiilor prevede o pauză 
pentru micul dejun. Dați‑i în fiecare 
zi copilului dumneavoastră o gustare 
sănătoasă. 

Aceasta include, de ex.:

 > Un sandviș
 >  Fructe: Mere, struguri, mandarine, 
banane, pere, etc.

 >  Legume tăiate: Roșii, castraveți, 
ardei gras, felii de morcov, etc.

 > Băuturi: Sticlă de apă

12



13



SPRIJIN LA EFECTUAREA TEMELOR

Părinți se asigură că școlarul își face 
temele. Copilul are nevoie de un 
spațiu de lucru liniștit pentru a‑și face 
temele. Verificați zilnic în caietul de 
teme temele care trebuie efectuate. 
În plus:

 >  Există însemnări de la profesor/
profesoară în caietul de teme?

 > Se solicită reacția dumneavoastră?

Multe școli oferă suport la efectuarea 
temelor sau programe de meditații 
pentru elevi, care vin în sprijinul 
copilului dumneavoastră. Întrebați în 
cadrul școlii dumneavoastră.

Puteți discuta din când în când cu 
profesorul/profesoara pentru a întreba 
dacă temele au fost efectuate integral 
de copilul dumneavoastră. În cazul 
unor probleme lingvistice, informați 
profesorul/ profesoara, iar acesta/
acesta poate solicita un interpret 
autorizat, ale cărui servicii sunt 
gratuite.
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CONSULTANȚĂ SUPLIMENTARĂ

Activități sociale în cadrul școlii
În multe școli există angajați sociali. 
Copiii/tinerii, profesorii și părinții 
se pot adresa acestor angajați 
atunci când există probleme (de ex., 
mobbing, dificultăți la învățare, etc.).

Oficiul de consultanță în 
domeniul psihologiei școlare
Consultanță și sprijin pentru elevi, 
părinți și profesori cu privire la 
întrebările și problemele legate de 
școală. Consultanța este gratuită, 
strict confidențială și independentă 
de școală!

Dacă doriți o programare,  
vă rugăm să vă adresați:

SCHULPSYCHOLOGISCHE 
BERATUNGSSTELLE
Cäcilienstraße 56
74072 Heilbronn
Audiențe cu programare: 
Număr telefon: 07131 64‑37762
E‑mail: spbs@ssa‑hn.kv.bwl.de

Important de știut
Familiile cu dificultăți financiare pot 
beneficia, de asemenea, de sprijin 
financiar suplimentar din cadrul 
Pachetului pentru învățământ și 
participare (BuT). Puteți obține 
informații suplimentare de la școala 
dumneavoastră.
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IMPRESSUM

Districtul Heilbronn
Landratsamt Heilbronn
Lerchenstraße 40
74072 Heilbronn

Amt für Migration und Integration
Număr telefon: 07131 994‑8470
E‑mail: integration@landratsamt‑heilbronn.de

WWW.LANDKREIS‑HEILBRONN.DE

Orașul Heilbronn
Bildungsbüro
Marktplatz 11
74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 56‑2410
E‑mail: bildungsbuero@heilbronn.de

Stabsstelle Partizipation und Integration
Lohtorstraße 27
74072 Heilbronn
Număr telefon: 07131 56‑4537
E‑mail: integration@heilbronn.de

WWW.HEILBRONN.DE

Pliantul reflectă stadiul din iunie 2020.

Proiect & Tehnoredactare: DIE NECKARPRINZEN
Kommunikation und Design GmbH, Heilbronn

Promovat de:
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