
    
 

 

 

 

 

Informații privind înscrierea 

începătorilor școlari pentru 

anul școlar 2023/2024 

 

 

 

Adresa 
Bachgrundschule Dortmund 
Dollersweg 14 
44319 Dortmund 
Tel.: 0231 / 286727-0 
Fax: 0231 / 286727-27 
Website: bachgrundschule.de 
E-Mail: mail@bach-grundschule.de 
 
Conducerea 
Komm. Schulleitung: Jennifer Rohn 
E-Mail: jrohn@stadtdo.de 
 
Secretariatul 
Kerstin Slamena 
Tel.: 0231 / 286727-10 
Öffnungszeiten: 
Montag   7:30 – 12:30 Uhr 
Mittwoch   7:30 – 12:30 Uhr 
Donnerstag 7:30 – 12:30 Uhr 
 
asistența socială școlară 
Bianca El Kaleb + Jonna Adler 
Diensthandy: 0152 / 21825395  
E-Mail: belkaleb@stadtdo.de 
 

Procedura de înscriere pentru anul 

școlar 2023/2024: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dacă aveți nevoie de sprijin pentru 

înregistrare, asistenții sociali școlari 

sunt bucuroși să vă ajute. 

Septembrie 2022

Primirea formularului de înregistrare a 
orașului Dortmund

Până la data de 31 octombrie 2022

completați formularul de înscriere, 
semnați-l și trimiteți-l școlii primare Bach

Noiembrie/decembrie 2022

Interviuri de înscriere

Decembrie 2022

Primirea confirmării admiterii de la 
Școala Primară Bach

Primăvara anului 2023

conversație personală la școală

jocuri școlare



 

Începerea școlii la Școala Primară 

Bach 

Profilul special al școlii primare 

Bach: 

Start deschis 
participare voluntară la oferte 

precum workshop, sport, jocuri, 
mic dejun, bibliotecă 

 

Învățarea în clasele încrucișate 
învățarea în comun a elevilor de 

clasa I și a II-a, forme deschise de 
predare 

 

Suport individual real 

programe de lucru proprii, învățare 

în ritmul propriu, fără prea 

multe/sub-exigente 

Timp de învățare în loc de 
teme pentru acasă 

mult timp de învățare și practică cu 
profesorul clasei 

 
Personal ridicat 

personal dublu în sala de clasă 
 

personal dublu în sala de clasă 
interacțiune respectuoasă între ele 

 

Diversitate în acțiune 
recunoașterea punctelor forte, a 

talentelor, a culturilor 
 

Punctele noastre forte

• climat școlar respectuos și 

apreciativ/ concept educațional/ 

asistență socială școlară 

• Alinierea muncii la nevoile copiilor 

• Concepte cu efect de control 

Colaborare în rețea ca parte a Zilei 

deschise a întregii zile 

• Cooperare angajată și 

multiprofesională / atmosferă de 

lucru exemplară 

• Actiunea responsabila si 

structurata a directorului 

Octombrie 
2022

aprilie/mai  
2023

• 3-4 vizite ale 
începătorilor de 
învățare în școală

mai 2023

• După-amiaza 
profesorului

• Schimb între 
educatori și profesori

mai/iunie  
2023

• Lecție de încercare 
în clasă

• Seara de informare a 
părinților

• zile de vizita 

• 8:00 – 10:45             
(24. – 28.10.2022) 

• înregistrare  

mail@bach-grundschule.de 
 


