Порядок реєстрації на 2023/2024
навчальний рік:
Вересень 2022
Отримання реєстраційної форми
міста Дортмунд

До 31 жовтня 2022 року Заповніть
реєстраційну форму, підпишіть її та
надішліть до початкової школи Баха

Листопад/Грудень 2022
Реєстраційні інтерв'ю

Грудень 2022
Отримання підтвердження про вступ
до початкової школи Баха

Весна 2023
особиста розмова в школі
шкільна гра

Якщо вам потрібна допомога з
реєстрацією, шкільні соціальні
працівники будуть раді вам
допомогти.

Адреса
Bachgrundschule Dortmund
Dollersweg 14
44319 Dortmund
Tel.: 0231 / 286727-0
Fax: 0231 / 286727-27
Website: bachgrundschule.de
E-Mail: mail@bach-grundschule.de
Управління
Komm. Schulleitung: Jennifer Rohn
E-Mail: jrohn@stadtdo.de
Секретаріат
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
Шкільна соціальна робота
Bianca El Kaleb + Jonna Adler
Diensthandy: 0152 / 21825395
E-Mail: belkaleb@stadtdo.de

Інформація про реєстрацію
шкільних початківців на
2023/2024 навчальний рік

Особливий профіль
початкової школи Баха:
Відкритий старт
Добровільна участь у таких
акціях, як майстерня, спорт, ігри,
сніданок, бібліотека
Міжкласне навчання
Спільне навчання першо- та
другокласників, відкриті форми
навчання

Наші сильні сторони
•

•
•
•
•

Актуальна індивідуальна
підтримка
Власні робочі плани, навчання у
власному темпі без
надмірної/недостатньої
вимогливості
Навчальний час замість
домашнього завдання
Багато часу навчання та
практики з класним керівником
Високий рівень кадрового
забезпечення
Подвійне кадрове забезпечення в
класі
Фіксовані правила і
структури
Шаноблива взаємодія один з
одним

•

Шанобливий та вдячний шкільний
клімат/ освітня концепція/ шкільна
соціальна робота
Узгодження роботи з потребами
дітей
Поняття з контролюючим ефектом
Мережева співпраця в рамках
Відкритого повного дня
Віддана і багатопрофесійна
співпраця / зразкова робоча
атмосфера
Відповідальне і структуроване
дію директорки

Початок навчання в початковій
школі Баха
•

дні відвідування

• з 8:00 до 10:45
(24. – 28.10.2022)

Жовтень 2022

Квітень/травень
2023

Травень 2023

•

Реєстрація:

mail@bach-grundschule.de

• Освітяни
Післяобідній час
• Обмін між
вихователями та
вчителями

• 3-4 відвідування
навчання
початківців у школі

• Пробний урок на
уроці
• Батьківський
інформаційний
Травень/червень
2023
вечір

