Landeshauptstadt Dresden
Schulverwaltungsamt

Szkolnictwo
Informacja dla rodziców, dzieci i młodzieży

Szkoły – gdzie znajdę przegląd
aktualnej oferty?

Jakie możliwości dostępne są po
skończeniu szkoły podstawowej?

System oświaty w Dreźnie obejmuje szkoły prowadzone przez
jednostki samorządu gminnego, kraju związkowego oraz
szkoły niepubliczne. W ofercie znajdują się wszystkie rodzaje
szkół:

Różne drogi po czwartej klasie – którą wybrać? Decyzję
dotyczącą wyboru rodzaju szkoły po ukończeniu szkoły
podstawowej podejmują zasadniczo rodzice lub opiekunowie
prawni. W procesie wyboru odpowiedniej szkoły średniej
wspierają ich nauczyciele szkół podstawowych oraz średnich,
w których mogą otrzymać szczegółowe informacje.









szkoły podstawowe,
szkoły średnie,
gimnazja,
ogólnokształcące i zawodowe szkoły specjalne,
szkoły oferujące kształcenie zawodowe (szkoły
zawodowe, technika, szkoły pomaturalne, zawodowe
szkoły średnie) i
szkoły wieczorowe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
miasta Drezno, stolicy kraju związkowego Saksonia,
www.dresden.de/schulen. Na tej stronie znajduje się baza
danych obejmująca wszystkie szkoły, które znajdują się w
mieście. Możliwe jest wyszukiwanie placówki po rodzaju
szkoły, dzielnicy, profilu, organie prowadzącym i/lub
zawodach, w których kształci. Może to pomóc w podjęciu
decyzji o wyborze szkoły. W drezdeńskich bibliotekach
miejskich można korzystać z bezpłatnego dostępu do
Internetu.

Rozpoczęcie nauki w szkole – na co
należy zwrócić uwagę?
Rozpoczęcie nauki w szkole oznacza wiele zmian oraz rodzi
wiele pytań. Jaki wiek jest odpowiedni, aby rozpocząć naukę
w szkole? Kiedy należy zgłosić pierwszoklasistę do danej
szkoły? Czy uczniowie niepełnosprawni mogą uczyć się razem
z pełnosprawnymi? Jakie są dostępne rodzaje wsparcia?

Jakie języki obce znajdują się w ofercie nowej szkoły? Jakie
przedmioty do wyboru oferuje szkoła? Podczas „Dni
Otwartych” można zasięgnąć porady i uzyskać konkretne
informacje.
Uczniowie o określonych, specjalnych potrzebach
edukacyjnych uczęszczają do szkół ogólnokształcących w
ramach edukacji integracyjnej lub uczą się w szkole, która
oferuje wsparcie w konkretnej dziedzinie.

Szkoły o profilu specjalnym









Języki Romain-Rolland-Gymnasium
Muzyka Carl-Maria-von-Weber-Gymnasium
Matematyka-Nauki przyrodnicze Martin-AndersenNexö-Gymnasium
Sport Sportoberschule, Sportgymnasium
Taniec Palucca Schule Dresden
Międzynarodowe dyplomy ukończenia szkoły Dresden
International
School,
Romain-Rolland-Gymnasium,
Bertolt-Brecht-Gymnasium
Szkoły niepubliczne oferują różnorodną ofertę edukacyjną obejmującą alternatywne metody nauczania i
nauki.

Ukończenie szkoły – i co dalej?

Na miejskich stronach internetowych znajdują się informacje
dotyczące zgłoszenia do szkoły, opieki w świetlicy, opieki
medycznej, trudności w nauce, problemów w szkole,
integracji, ubezpieczenia, transportu do szkoły, wycieczek
szkolnych,
zwolnienia
z
czesnego
i
materiałów
dydaktycznych, spełniania obowiązku szkolnego, możliwości
współdziałania oraz innych tematów. W rubryce „Pytania i
odpowiedzi” znajdują się odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania.

W ostatnich latach szkoły należy zastanowić się nad wyborem
zawodu i kierunkiem studiów. Gdzie można kontynuować
edukację po ukończeniu szkoły? Do jakich celów chce się
dążyć? Jak można je osiągnąć? Oferta informacyjna i
doradztwo dotyczące kolejnego etapu edukacji są bogate.

Dalsze informacje dotyczące rozpoczęcia nauki szkolnej oraz
opieki
w
świetlicy
znajdują
się
na
stronach
www.dresden.de/schulbeginn i www.dresden.de/kita.






Berufsinformationszentrum Dresden
www.arbeitsagentur.de
JugendBeratungsCenter
www.dresden.de/jugendberatungscenter
Amt für Wirtschaftsförderung
www.dresden.de/bosto




Schulverwaltungsamt
www.dresden.de/bsz
Bildungsberatung
www.vhs-dresden.de

Brak dyplomu ukończenia szkoły –
co teraz?
Brak dyplomu ukończenia szkoły i brak miejsca na naukę
zawodu? Istnieje możliwość ubiegania się o przyjęcie do
jednorocznej szkoły zawodowej, przygotowującej do dalszego
kształcenia zawodowego. Szkoła oferuje możliwość odbycia
praktyki w dwóch obszarach zawodowych i dodatkowo
uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły głównej. Pomaga to
w znalezieniu miejsca na naukę zawodu. Więcej informacji na
stronie www.dresden.de/bvj.
Dyplomy ukończenia szkół można uzupełnić w szkołach
wieczorowych. Wieczorowa szkoła średnia i wieczorowe
gimnazjum oferują szansę uzyskania świadectwa ukończenia
szkoły głównej, realnej i matury. Więcej informacji na stronie
www.dresden.de/schulen.

Przynależeć i brać udział – gdzie można
uzyskać pomoc finansową?
Dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich
dochodach można uzyskać dofinansowanie z pakietu rządu
federalnego pn. Edukacja i Partycypacja. Rodzice muszą
złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Miasta. W ten sposób
dzieci mogą uczestniczyć także w różnych zajęciach szkolnych
i pozalekcyjnych. Dofinansowanie obejmuje np. obiady,
dojazdy do szkoły, wycieczki jednodniowe i wycieczki
klasowe, korepetycje, materiały szkolne, jak również
dofinansowanie zajęć sportowych, muzycznych, tanecznych i
innych zajęć pozalekcyjnych. Dalsze informacje znajdują się
na stronie www.dresden.de/bildungspaket.

Pytania i kontakt
Czy masz pytania
wyposażenia szkoły,
administracyjnych?

dotyczące budynków szkolnych,
jej struktury i innych spraw

Landeshauptstadt Dresden
Schulverwaltungsamt
Telefon (03 51) 4 88 92 01
Telefax (03 51) 4 88 92 03
E-Mail: schulverwaltungsamt@dresden.de
Czy masz pytania dotyczące organizacji lekcji, tworzenia klas,
realizacji programu nauczania i innych tematów dot. edukacji
szkolnej?
Landesamt für Schule und Bildung
Standort Dresden
Telefon (03 51) 8 43 90
Telefax (03 51) 8 43 93 01
E-Mail: poststelle@sbad.smk.sachsen.de
Dalsze informacje dotyczące systemu szkolnictwa w Kraju
Związkowym Saksonia, planowania sieci szkół w mieście
Drezno, liczb i faktów, ustaw i rozporządzeń, jak również
korzystania z szkolnych hal sportowych znajdują się na
stronie www.dresden.de/schulen.
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