
Regulamin szkoły 

1. Odnosimy się do siebie nawzajem uprzejmie i z szacunkiem 

Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe 

2. Wszystkie dzieci i nauczyciele przychodzą punktualnie na 

zajęcia w szkole. 

3. Uczniowie są samodzielni. Przekraczają próg szkoły z reguły 

bez asysty rodziców. Wyjątek stanowią pierwszaki, którym 

przez pierwsze cztery tygodnie mogą towarzyszyć rodzice. 

4. W budynku szkoły poruszamy się i mówimy spokojnie. 

5. Nikomu nie wolno jest opuszczać terenu szkoły bez 

pozwolenia. 

6. Odzież wierzchnią pozostawiamy na wieszakach na 

korytarzu. Nie przechowujemy w niej pieniędzy ani 

przedmiotów wartościowych. 

7. Nie wolno przynosić do szkoły zabawek elektronicznych ani 

komórek. 

8. Nie wolno ruszać rzeczy innych osób, mogłoby to zostać 

uznane za kradzież. Rzeczy znalezione należy oddać osobom 

pełniącym nadzór na przerwach. Każdy szanuje własność 

swoich kolegów. 

9. Z meblami i przyborami szkolnymi należy obchodzić się 

ostrożnie. Kosztowały one dużo pieniędzy. Za umyślnie 

wyrządzone szkody odpowiadają rodzice. 

10. Uczniowie spędzają przerwy na szkolnym podwórku. Nikt 

nie zostaje w klasie ani na korytarzu. Nikt nie przebywa bez 

potrzeby w toalecie. 

11. W nagłych wypadkach uczniowie zwracają się do osoby 

pełniącej nadzór. 

12. Gdy pada deszcz, pełniący nadzór nauczyciel decyduje o 

miejscu spędzania przerwy. Uczniowie pozostają wówczas 

w klasach i bawią się cicho. 

13. Na podwórku szkolnych nie wolno rzucać piaskiem, 

kamieniami, patykami ani kulami śnieżnymi itp. ze względu 

na możliwość zranienia. 

14. Przed wejściem do budynku szkolnego należy oczyścić buty 

i spodnie z błota. W klasach zmieniamy obuwie. 
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Marienschule Nordhorn 

 

Szkoła Podstawowa 

dla uczennic i uczniów wyznania rzymsko-katolickiego 
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Pracownicy szkoły 

 

Sekretatriat szkoły:  Silvia Kloss  Tel. 22 72 

Godziny otwarcia:  Pon.    9:00 -  13:00 

    Środa  9:00 -  13:00 

 

Woźny:   Wladi Klein 
 

Koordynarka szkoły 

całodziennej:  Barbara Feilmeier,  Tel. 2272 
 

Ciało pedagogiczne: Elena Albers  

     Anja Bertels  

    Alicia Bosse  

Christian Elbeshausen 

    Barbara Feilmeier  

     Carina Giesken  

    Daniela Greven 

    Lena Lötgering 

    Svenja Möllerke  

    Manuela Ricken   

    Christiane Svatek  

szkolna praca socjalna  Felix ten Brink  
 

    Jutta Bült  

    Gitte Hesse 

Sonja Hinken  

    Michaela Schürmann  

    Barbara Seifert 

 

Dyrekcja szkoły:  Barbara Feilmeier 

 

Zebrania rodzicielskie 

 

W porozumieniu z wychowawcą klasy organizowane są 

regularnie zebrania rodzicielskie. Zaprasza na nie klasowy 

komitet rodzicielski. W interesie dziecka i dla dobrej, 

owocnej współpracy oczekujemy regularnego 

uczestnictwa w tych zebraniach. 

 

Wywiadówki 

 

W myśl dobrej współpracy między szkołą a rodzicami i w 

celu optymalnego wspierania dzieci organizujemy jesienią 

i wiosną wywiadówki dla rodziców w po sobie dni. 

Ponadto można umówić się z wychowawcą czy też 

nauczycielem przedmiotu na rozmowę. 

 

Przedstawiciele rodziców (Komitet rodzicielski) 

 

Bez udziału rodziców nie można wyobrazić sobie 

funkcjonowania szkoły. Różne okazje, jak na przykład 

uroczystości szkolne, festyny klasowe czy sportowe są 

okazją do osobistego zaangażowania się rodziców. Ustawa 

szkolna Dolnej Saksonii (NschG), § 88 ff, reguluje 

przedstawicielstwo rodziców w szkole. Nasza szkoła 

ściśle współpracuje z rodzicami. 

 

 
 

 
 



 

 

Zmiana adresu 

 

Prosimy o natychmiastowe poinformowanie 

1. wychowawcy klasy (zmiana w dzienniku) 

2. sekretariatu (zmiana w kartotece szkolnej) 

 

jeśli Państwa adres lub numer telefonu ulegną zmianie 

Dotyczy to w szczególności numeru, pod którym można 

się z Państwem skontaktować w nagłych wypadkach. 

 

Opieka dla uczniów klas 1 i 2 

 

Po zakończeniu lekcji uczniowie mają możliwość 

skorzystania z opieki pozalekcyjnej. Opiekę tą sprawuje 

fachowy personel, ma ona miejsce w klasach.  

 

 

Urlop     

 

Wszystkie dzieci, które ukończyły szósty rok życia 

podlegają obowiązkowi szkolnemu. Dziecko zobowiązane 

jest brać udział w zajęciach szkolnych w każdy dzień 

roboczy, z wyjątkiem ferii. W pilnych i uzasadnionych 

wypadkach możliwe jest zwolnienie z tego obowiązku. 

Może ono wynosić 3 dni (zwolnienie przez wychowawcę 

klasy) lub 7 dni (zwolnienie przez dyrekcję szkoły). 

Zwolnienie bezpośrednio przed lub po feriach wymaga 

złożenia podania pisemnego. Zgodnie z ustawą szkolną 

jest ono możliwe tylko w uzasadnionych wypadkach. 

 

 
 

 
 

Kochani Rodzice, 

 

witamy w naszej szkole Marienschule. 

 

W tym przewodniku zebraliśmy istotne 

informacje dotyczące spraw 

organizacyjnych i pedagogicznych. 

 

Poza tym znajdą Państwo tu wskazówki, dotyczące 

ważnych  reguł codziennego współżycia,  których należy 

przestrzegać. 

 

Nauczyciele i wychowawcy klas są do Państwa 

dyspozycji, jeśli mają Państwo więcej pytań. 

 

Rada Pedagogiczna, Dyrekcja i pracownicy szkoły 

podstawowej (Marienschule) 

 

 

 
 
 
 
 
 



Jedzenie i picie 

 

Uczniowie mają możliwość zjedzenia drugiego śniadania 

na pierwszej przerwie w swojej klasie.  

 

 

 

Stowarzyszenie wspierające szkołę 

 

Rodzice zorganizowali się w stowarzyszeniu 

wspierającym szkołę. Celem jego działania jest wspieranie 

szkoły na różne sposoby. Jest to bardzo cenna inicjatywa, 

którą popieramy. Wnioski o członkostwo w 

stowarzyszeniu dostępne są  w sekretariacie i na naszej 

stronie internetowej. 

 

Rzeczy znalezione 

 

By można było szybko odnaleźć właściciela rzeczy 

znalezionych, prosimy o podpisanie wszystkich rzeczy 

należących do dziecka. Prosimy też o nie dawanie 

dzieciom do szkoły rzeczy wartościowych ani większych 

sum pieniędzy.        

Rzeczy znalezione można odebrać u woźnego. Rzeczy 

nieodebrane (ubrania) zostaną usunięte ze szkoły w czasie 

wakacji. 
 

 

 
 
 
 

Opieka całodzienna 

 

Szkoła podstawowa Marienschule jest od 01.08.2009 

otwartą szkołą całodzienną i oferuje urozmaicony i 

różnorodny program popołudniowy od poniedziałku do 

piątku. Dzieci mają możliwość zjedzenia posiłku, 

organizowana jest pomoc w odrabianiu lekcji i od godziny 

15:45 mogą brać udział w zajęciach rekreacyjnych. 

Zgłoszenia są wiążące i obowiązują przez całe półrocze. 

Aktualne oferty znajdują się w ukazującym się co pół roku 

informatorze. 

Zwolnienie z lekcji z powodu upału  

 

Od momentu wprowadzenia szkoły całodziennej nie ma 

już zwolnień z powodu upału. Ponieważ wielu uczniów 

korzysta z oferty szkoły całodziennej i nie może zostać 

odesłanych do domu, gdyż rodzice pracują, 

zdecydowaliśmy, że wszyscy uczniowie pozostaną w 

szkole. Przedpołudniowe zajęcia szkolne zostaną tak 

zorganizowane, że uczniowie i nauczyciele dobrze zniosą 

wysokie temperatury. 

 

Wycieczki szkolne   

 

W trakcie nauki w szkole podstawowej każda klasa bierze 

udział w kilkudniowej wycieczce szkolnej. Wychowawca 

przejmuje planowanie i zorganizowanie wycieczki i 

informuje rodziców na zebraniu o jej przebiegu i kosztach. 
 
 



Choroby 

 

Prosimy o zgłaszanie choroby dziecka o programie 

„Menedżerowie szkół” przed rozpoczęciem lekcji. Jest to 

konieczne, byśmy nie martwili się, dlaczego dziecko nie 

dotarło do szkoły i czy coś nie wydarzyło się coś w drodze do 

szkoły. Gdy dziecko znów będzie mogło uczestniczyć w 

nauce, prosimy dać mu pisemne usprawiedliwienie, które 

zawierać ma okres trwania choroby i jeżeli Państwo sobie ego 

życzą także diagnozę. 

 

Wszy 

 

Prosimy o natychmiastowe poinformowanie szkoły, jeśli okaże 

się, że dziecko ma wszy. Aby uniknąć dalszego szerzenia się 

wszawicy, wszyscy rodzice proszeni będą o skontrolowanie, 

czy dzieci nie mają wszy lub gnid. Prosimy o przeprowadzenie 

kuracji w porozumieniu z lekarzem i posłanie dziecka do 

szkoły dopiero wówczas,  gdy nie będzie już miało wszy. 

Gdyby sytuacja się powtarzała konieczne będzie 

zaświadczenie od lekarza. 

 

Bezpłatne podręczniki 

 

W Dolnej Saksonii podręczniki są bezpłatne. Szkoła kupuje 

podręczniki i udostępnia je uczniom poprzez wypożyczenie. 

Prosimy zwrócić uwagę, by wypożyczone podręczniki pod 

koniec roku szkolnego wracały do nas w dobrym stanie, gdyż 

muszą służyć kilka lat. Jeżeli podręcznik zostanie uszkodzony, 

zabrudzony lub popisany musi zostać wymieniony. Prosimy o 

zaopatrzenie podręczników w okładki. Opłatę za 

wypożyczenie podręczników prosimy w terminie przelać na 

podane przez szkołę konto. 
 

 

Godziny lekcyjne 

 

W naszej szkole mamy następujące lekcje: 

Plan godzin szkoły podstawowej Marienschule: 
 

Das Stundenraster an der Marienschule 

0. wczesne leczenie 07:15 - 07:45 Uhr 

przybyć 07:45 - 08:00 Uhr  

1. lekcja 08:00 - 08:45 Uhr 

2. lekcja 08:50 - 9:35 Uhr 

Frühstück/Pause 09:35 - 10:00 Uhr 

3. lekcja 10:00 - 10:45 Uhr 

4. lekcja 10:50 - 11:35 Uhr 

Pause 11:35 - 11:50 Uhr 

5. lekcja 11:50 - 12:20 Uhr 

6. lekcja / lunch Kl. 1+2. 12:20 - 12.50 Uhr  

pielęgnacja Kl. 1 + 2/ lunch Kl.  3+4  12:50 -  13:30 Uhr  

praca domowa 13:30 - 14:15 Uhr  

AGs  14:15 - 15:45 Uhr  

 

 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

 

Prosimy rodziców o pomoc w zapoznaniu dzieci z 

niebezpieczeństwami w ruchu drogowym. Koniecznym jest 

by: 

 



 

poprzez właściwe zachowanie zawsze dawać dzieciom dobry 

przykład 

ćwiczyć z dziećmi właściwe zachowania na przykład 

przechodzenie przez ulicę z sygnalizacją świetlną 

 

Jesienią i zimą prosimy dołożyć starań, by rower dziecka miał 

sprawne oświetlenie. (przednie i tylne).  

 

Opieka przez pedagogów specjalnych 

 

Nasza szkoła oferuje w ramach programu RIK (Regionalny 

Program Integracyjny) opiekę przez pedagogów specjalnych. 

Dzieci wymagające takiej opieki uczestniczą  w nauce 

pozostając w klasie i korzystają dodatkowo z pomocy 

nauczyciela wspierającego ze szkoły specjalnej w Nordhorn. 

Szczegółowych informacji udziela dyrekcja szkoły. 

 

Plan lekcji 

 

Plan lekcji przedpołudniowych bazuje na wytycznych 

„Niezawodnej szkoły podstawowej”. 

Rozpoczęcie i zakończenie nauki znajdą Państwo w punkcie 

„Godziny lekcyjne” 

 

 

Nieszczęśliwe wypadki 

 

W drodze do szkoły, w szkole i w trakcie zajęć szkolnych 

dziecko jest ubezpieczone od wypadków. Prosimy o 

niezwłoczne poinformowanie wychowawcy klasy o wypadku, 

o ile konieczna była wizyta u lekarza. Szkoła przygotuje 

wówczas zgłoszenie o wypadku i kieruje je dalej do 

ubezpieczenia. 

Pogoda 

 

Powiat Grafschaft Bentheim decyduje o odwołaniu zajęć 

szkolnych w wypadku ekstremalnych warunków 

atmosferycznych. (np. wichury, gołoledź ..) Wiadomość ta 

podawana jest wcześnie rano przez radio. Kontakt telefoniczny 

ze szkołą nie jest więc konieczny. Dla dzieci, które mino to 

przyjdą do szkoły (z powodu niewiedzy lub z braku 

możliwości opieki) zorganizowana będzie opieka awaryjna. 

Jeśli obawiają się Państwo narażania dziecka w związku z 

esktremalną pogodą, istnieje możliwość, pozostawienia 

dziecka na jeden dzień w domu, także wówczas, kiedy powiat 

nie podejmie takiej decyzji. 

Istnieje możliwość informowania o odwołaniu zajęć się 

poprzez SMS-Newsletter. Na stronie internetowej: 

http://schulausfall.grafschaft-bentheim.de/smsnewsletter mogą 

się Państwo zarejestrować, by otrzymać Newsletter. 

 

Informację na temat spowodowanego pogodą odwołania zajęć 

szkolnych znajdą Państwo również na stronach internetowych: 

 

www.grafschaft-bentheim.de lub www.vmz-niedersachsen.de 

 

 

Świadectwa 

 

Świadectwa to oficjalne dokumenty, które wystawiane są co 

pół roku. Jedynie w pierwszej klasie dzieci otrzymują 

świadectwa dopiero na koniec roku. Świadectwo informuje o 

postępach w nauce i rozwoju dziecka oraz o jego postawie 

społecznej i stosunku do pracy. W klasach 1 -2 świadectwa są.  
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