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De la ce vârstă trebuie să meargă 
la școală copilul meu?
Începând cu șase ani toți copiii din Germania au dreptul și 
obligația de a merge la școală. În fi ecare an în martie are loc 
o întâlnire pentru a vă înscrie la școala primară. Atunci când 
copilul dvs. trebuie să meargă la școală, veți primi o scrisoare 
în care scrie unde trebuie să vă înscrieți copilul la școală. 
Școlarizarea obligatorie durează până la vârsta de 18 ani.

Cât costă școala?

În școlile de stat cursurile sunt gratuite. Nu trebuie cumpărate 
nici cărțile școlare. Cu toate acestea, părinții trebuie să 
cumpere multe lucruri care sunt necesare pentru școală sau 
care fac parte din viața școlară. Acestea sunt, de exemplu, 
caiete și creioane, îmbrăcăminte pentru sport sau costuri 
pentru excursiile cu clasa. Supravegherea de după-amiază și 
prânzul cald sunt contra cost. Familiile cu bani puțini pot primi 
sprijin prin prestațiile pentru educație și participare. 

Prestațiile pentru educație și participare

De ce rechizite școlare are 
nevoie copilul meu?
 ghiozdan sau geantă de școală
 sac pentru sport cu haine și încălțăminte pentru educație 

fi zică
 mâncare și băutură pentru pauze

Cărțile școlare sunt distribuite la școală. Părinții trebuie să 
cumpere caiete și materiale de scris. Copiii afl ă la școală de ce 
au nevoie.

Cât timp rămâne la școală copilul meu?

Orele încep la majoritatea școlilor la 7:45 sau 8 dimineața. 
Sfârșitul zilei școlare diferă și depinde de orar. La școlile cu 
cursuri pe jumătate de zi, orele se organizează în principal 
dimineața. Elevii pot merge acasă la prânz.

Într-o școală cu program prelungit, elevii stau la școală până la 
16:00. Ei au aceleași cursuri ca elevii de la școala cu program 
prelungit. Dar aici există și mâncarea de prânz și timp pentru a 
învăța, pentru odihnă și joacă. Cursurile la școala cu program 
prelungit sunt gratuite.

Școlile cu program prelungit din Karlsruhe
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Copilul meu trebuie să fi e 
supravegheat pe parcursul zilei. Ce 
posibilități de supraveghere am?
La o școală cu program prelungit, copilul dvs. este la școală 
până la ora 16. Acolo primește și un prânz cald.

După ora 16:00, poate fi  supravegheat și mai departe, dacă 
este necesar. 

Există, de asemenea, supraveghere pentru elevi care nu merg la o 
școala cu program prelungit: aceștia pot merge la supravegherea 
suplimentară pentru copii până la ora 13 sau 14 sau se pot înscrie 
la un after-school dacă sunt îndeplinite cerințele. Dacă aveți 
nevoie de supraveghere doar în anumite zile, unele școli oferă 
supraveghere fl exibilă după-amiază. În broșura „Oferte școlare de 
educare și supraveghere” puteți afl a ce oferte de supraveghere a 
copiilor sunt disponibile în școlile individuale.
De asemenea, puteți întreba direct la școală.

Broșură: Oferte școlare de educare și 
supraveghere 

Cum poate ajunge copilul 
meu la școală?
Copiii pot merge pe jos la școlile primare. Mulți copii folosesc 
de asemenea o trotinetă sau o bicicletă. Există o hartă a rutelor 
școlare pentru fi ecare școală primară. Acolo este însemnată 
cea mai sigură rută de la locuință la școală. Părinții exersează 
împreună cu copiii cum să ajungă la școală și să se întoarcă în 
siguranță.

Planurile cu drumurile către școlile din Karlsruhe

La școlile secundare, școala poate este mai departe de casă. 
Dacă copilul dvs. trebuie să folosească autobuzul și trenul 
pentru a ajunge la școală, se vor restitui o parte din cheltuieli. 
Vă rugăm să întrebați acest lucru în secretariatul școlii. 

Dacă copilul are un handicap sau trebuie să urmeze o școală 
specială, costurile de transport vor fi  acoperite în întregime.
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Teme?! 

Prin intermediul temelor, elevele și elevii exersează ceea ce 
au învățat la școală. Temele se scriu în caietul pentru notarea 
temelor sau în programul săptămânal. Copiii trebuie să își 
facă singuri temele. Dar ei au voie să primească ajutor dacă 
nu înțeleg ceva. Dacă copilul dvs. are nevoie de ajutor la 
teme, există mai multe opțiuni. De exemplu, suportul la teme 
este disponibil în multe școli. Vă rugăm să întrebați la școala 
copilului dumneavoastră. Copiii care merg la after-school își 
fac temele acolo. Copiii au foarte rar teme la școlile primare 
cu program prelungit. Este important ca copilul dvs. să facă 
temele complet și corect. Puteți vorbi cu învățătoarea sau 
învățătorul dacă există difi cultăți cu temele.

Ce se face în caz de boală?

Dacă copilul dumneavoastră este bolnav și, prin urmare, nu 
poate merge la școală, trebuie să informați școala. Copilul dvs. 
are nevoie de o motivare.

Vă rugăm să vă informați la școala copilului dvs. cum să 
procedați. De exemplu, puteți apela școala telefonic sau puteți 
scrie un e-mail.

Dacă copilul dumneavoastră este bolnav o perioadă mai lungă 
de timp, școala poate solicita o adeverință (atest). Veți primi o 
adeverință de la medicul copilului. Dacă copilul dumneavoastră are 
o boală contagioasă, trebuie să stea acasă până când este sănătos.

Copiii pot mânca la școală?

Elevele și elevii își aduc propria mâncare pentru pauzele de 
dimineață. De asemenea, ei trebuie să aducă ceva de băut. 
Multe școli au un dozator de apă. Acolo puteți umple sticlele 
cu apă.

La școlile cu program prelungit și la after-school copiii primesc 
o mâncare caldă. Și multe alte școli au și o cantină unde 
se servește prânzul. Prânzul este gratuit pentru elevii care 
benefi ciază de prestații școlare de educare și participare.

Școli cu program prelungit

After-school

Prestațiile pentru educare și participare
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Când începe anul școlar și 
când este vacanță?
În Baden-Württemberg anul școlar începe în septembrie și 
se încheie în iulie anul următor. Atunci este vacanta de vară. 
Există, de asemenea, vacanțe în timpul anului școlar. 
Există și sărbători publice când nu se face școală. Puteți afl a la 
școală sau în calendarul vacanțelor când sunt vacanțele școlare.

Vacanțele pentru școlile din Karlsruhe

Copilul meu trebuie să meargă la 
școală când sunt sărbători religioase?
Elevele și elevii care aparțin unei comunități religioase nu 
trebuie să meargă la școală când sunt sărbători religioase. 
Cu toate acestea, acest lucru trebuie aprobat anterior de către 
conducerea școlii.

Ordonanța de participare școlară a landului 
Baden-Württemberg reglementează care sunt sărbătorile 
publice. Puteți solicita și la școala copilului dumneavoastră 
informații suplimentare.

Regulamentul privind școlarizarea a 
landului Baden-Württemberg

Ce poate să facă copilul în vacanță? 

În timpul vacanțelor, există supraveghere de vacanță la școlile 
cu program prelungit. Și alte instituții oferă un program de 
activități pentru copii în timpul vacanțelor. De obicei trebuie 
să vă înscrieți. Puteți găsi informații despre acest subiect în 
portalul de vacanță Karlsruhe.

Portalul de 
vacanță Karlsruhe
Portalul de 
vacanță Karlsruhe
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Cum afl u ce se întâmplă la școală? 

Dacă aveți întrebări despre școală, școlarizare sau dezvoltarea 
copilului dvs., puteți vorbi cu învățătorul clasei. Dar, în calitate 
de părinți, primiți și informații periodice de la școală. De 
exemplu despre activitățile din clasă sau despre copilul dvs.

Cum să obțineți informații sau să discutați cu învățătorii și 
învățătoarele:

Ședința cu părinții

La începutul unui nou an școlar, există o ședință cu părinții 
în fi ecare clasă. Ședința are loc de obicei în octombrie. Acolo 
cunoașteți învățătoarele și învățătorii și obțineți informații 
importante despre cursuri. La ședință se alege de asemenea un 
comitet al părinților. Se organizează excursii sau serbări la care 
pot participa părinții împreună cu copiii.

Discuția cu părinții

În discuțiile cu părinții, vorbiți cu învățătoarea sau cu învățătorul 
despre copilul dvs. Discuțiile cu părinții au loc în mod regulat la 
școlile primare. Veți primi o invitație pentru această discuție. 

Puteți obține un interpret pentru limba dvs. Acesta este gratuit. 
Pentru informații suplimentare întrebați învățătoarea sau 
învățătorul.

Dacă sunteți îngrijorat pentru copilul dvs. sau aveți întrebări despre 
școală, puteți solicita întotdeauna o discuție cu învățătoarea sau 
cu învățătorul.

Interpret pentru discuțiile cu părinții

Formular

De multe ori, elevii iau o foaie cu notițe acasă. Aceasta conține 
informații importante pentru părinți. Uneori există o secțiune 
pe care părinții trebuie să o semneze. Copiii trebuie să readucă 
această secțiune la școală.

Caiețel de comunicare

De multe ori la școala primară, elevele și elevii au un caiețel 
de comunicare. Acesta conține informații importante pentru 
părinți de la învățătoare sau învățător. De exemplu dacă există 
probleme la teme sau dacă doriți o discuție cu învățătoarea sau 
cu învățătorul.

E-mail sau telefon

Unele școli folosesc, de asemenea, e-mail sau telefon pentru a 
contacta părinții.
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Ce așteaptă școala de la mine 
ca mamă sau ca tată? 
Părinții și școala sunt responsabili împreună pentru creșterea 
și educarea copilului. Mama sau tatăl este cel mai important 
partener pentru școală când vine vorba de dezvoltarea 
copilului. De aceea este important să participați la ședințele cu 
părinții și la discuțiile cu părinții. De asemenea, este important 
să fi ți disponibil dacă școala dorește să vă contacteze. 

Ca părinte, sunteți responsabil pentru punctualitatea copilului 
dumneavoastră și ca acesta să fi e motivat dacă este bolnav. 
Școala se așteaptă, de asemenea, ca copilul dvs. să își facă 
temele și să aibă la el toate materialele necesare pentru cursuri.

Părinții joacă un rol important la școală. Dvs. participați la 
activitățile școlare. Părinții își spun ideile pentru petreceri, 
evenimente sau activități școlare. Ei contribuie colaborarea 
bună între învățători, copii și părinți.

Cum îi pot oferi copilului 
suport la școală? 
Părinții pot face multe pentru a-și ajuta copiii să fi e fericiți la 
școală și să învețe bine.

Vă veți sprijini copilul dacă vă asigurați că se poate concentra bine 
la școală. Somnul sufi cient, mâncarea regulată și multe exerciții 
fi zice la aer sunt importante pentru acest lucru. De asemenea, vă 
susțineți copilul dacă vă asigurați că nu petrec prea mult timp pe 
smartphone, computer, televizor sau consola de jocuri.

Copilului dvs. îi place să meargă la școală când are prieteni 
acolo. Vă sprijiniți copilul dacă îi permiți să se împrietenească 
cu alți copii ai școlii. Adesea se dezvoltă prietenii și conversații  
cu alți părinți.

Vă sprijiniți copilul dacă sunteți interesat, cum se descurcă la 
școală. Puteți contacta întotdeauna învățătoarea sau învățătorul 
dacă sunteți îngrijorat sau dacă credeți că copilul dvs. are nevoie 
de ajutor. Dar vă sprijiniți și copilul și dacă îl încurajați să facă 
lucrurile pe care el le poate face singur.



Schul- und Sportamt | 1514 | Informationen zur Grundschule

Pe cine pot contacta dacă copilul 
meu are probleme la școală? 
Învățătoarea sau învățătorul este prima persoană de contact 
dacă copilul dumneavoastră are probleme la școală. Fiecare 
școală are, de asemenea, cadre didactice pentru consiliere. Ei 
sfătuiesc, de exemplu, cu privire la difi cultăți de învățare sau 
comportament neobișnuit.

Dacă aveți probleme la școală sau în familie, puteți contacta și 
asistența socială a școlii. Aceasta vă ajută, de exemplu, dacă 
copilul dvs. nu se simte confortabil la școală sau dacă aveți 
întrebări despre educație. Departamentul de asistență socială 
școlară vă poate spune, de asemenea, ce puteți face dacă 
dumneavoastră sau copilul dvs. aveți nevoie de ajutor.

Asistența socială școlară din Karlsruhe

Notițe
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