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Szkoła Podstawowa „Bertolt Brecht”
Strasse der Jugend 9
16303 Schwedt
Tel.03332/251098
Fax.03332/2670016
Strona internetowa : www.brecht-schule.de
Email : brecht-grundschule.schwedt@schulen.brandenburg.de
Dyrektor : IlonaTürk
Zastępca dyrekora : Heike Sternkiker
Sekretarka : Pani Böhlke
Dozorca : Pan Weging

Osoba kontaktowa
Kiedy mają Państwo pytania , proszę o zgłoszenie się do wychowawcy klasy.
Pytania ogólne lub uzgadnianie terminów przez sekretariat.
Kółka zainteresowań
Informacje o aktualnych ofertach , które oferuje nasza szkoła możecie Państwo zobaczyć na
stronie internetowej szkoły www.brecht-schule.de w zakładce „Für Kinder „ .
Lekarz
W przypadku zachorowania dziecka podczas lekcji , dzwonimy najpierw do rodziców. W razie
wypadku lub zachorowania , gdzie nie możemy oszacować stanu dziecka , zawiadamiamy
pogotowie . Zaraz po tym zostają Państwo o tym zawiadomieni.
Ważne : Zawsze potrzebujemy Państwa aktualny numer telefonu .

Dozór
Podczas przerw na podwórzu nadzór sprawują nauczyciele , jedna z nauczycielek na placu
zabaw.
Aby szkoła ponosiła więcej odpowiedzialności , przedstawiciele klas postanowili , że dyżur
będą sprawowali także uczniowie.
Opieką otoczone są także dzieci , które przyjeżdżają autobusami.

Biblioteka
W naszej szkolnej bibliotece uczniowie mogą bezpłatnie wypożyczyć książki .
Godziny otwarcia biblioteki oraz regulamin znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.
Dzieci dojeżdżające autobusami
Wniosek do uczestnictwa przewozu uczniów otrzymają Państwo w sekretariacie.
Sala komputerowa
Sala komputerowa zawiera ponad 25 stanowisk pracy z połączeniem internetowym.
Tutaj dzieci uczą się , w zależności od poziomu klasy , pracować na różnorodnych
programach jak np. Lernwekstatt 8 , ABC der Tiere , Alfons Lernwelt. Z portalem
internetowym „ Antolin” , grając sprawdza się zrozumienie czytania .
Pragnienie
Zobacz dział „ Picie na lekcji”
Zapisanie do szkoły
Cały przebieg zapisania do szkoły/pasowania na ucznia możecie Państwo przeczytać na
naszej stronie internetowej.
Uczestnictwo rodziców
Rada nauczycieli cieszy się z powodu rodziców, którzy mogą pomóc przy organizacjach w
bieżącym roku szkolnym ( np. projekty , dni sportu, czytania, w sali komputerowej i na
wycieczkach ).
Wywiadówki
Na wywiadówkach istnieje możliwość rozmowy z nauczycielem o stanie nauki dziecka.
Dokładny termin zostanie podany w zakładce „Terminy „ na naszej stronie internetowej.

Zebrania rodziców
Rzecznik rodziców klas zaprasza wspólnie z nauczycielem na zebrania.
Przedstawiciel rodziców
Klasowe zebranie rodziców wybiera co dwa lata swoich przedstawicieli.
Opłaty za obiady
www. dussmann-coolcooking.de
Pracownie
Obok klas są także w naszej szkole różne pracownie : sala muzyczna, sala plastyczna ,
pracownia fizyczna, sala komputerowa , pomieszczenie orkiestry , pracownia techniczna.
Rower
Istnieje możliwość aby Państwa dziecko mogło pozostawić rower na wewnętrznym
dziedzińcu. Do tego potrzebne jest zezwolenie szkoły. Wniosek otrzymają Państwo w
sekretariacie.
Ferie i inne dni wolne
Aktualne terminy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.brecht-schule.de w
zakładce „ Termine „.
Stowarzyszenie pomocy szkoły
Stowarzyszenie pomocy szkoły podstawowej „Bertolt Brecht „ Schwedt zostało założone w
roku 1992 pod nazwą „ Fördeverein der Grunschule I Schwedt e.V.” przez zaangażowanych
rodziców.
Od tego czasu rodzice pomagają szkole, wspierając uczniów którzy nie mogą pokryć
wszystkich wydatków. Dzięki składkom członkowskim i darowiznom może być wsparte wiele
akcji oraz projektów. Dalsze informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
www.brecht-schule.de
Pozwolenie na wykonywanie zdjęć
Na opublikowanie zdjęć ( na których są dzieci naszej szkoły ) , udzielają nam Państwo w
pierwszej klasie pozwolenia na okres trwania całej szkoły.
Sniadania
Zdrowa przerwa śniadaniowa służy temu aby utrzymać sprawność dziecka przez całe
przedpołudnie. Prosimy zaopatrzyć Państwa dziecko w zdrowy zestaw śniadaniowy (

pełnoziarnisty chleb , owoce , warzywa) . W każdej klasie pierwsza przerwa śniadaniowa jest
od godziny 8:15 do 8:30.
Na pragnienie polecamy automat z wodą, który jest do użytku wszystkich dzieci w szkole. Do
tego potrzebują dzieci czystą i pustą butelkę.
Rzeczy znalezione
O zaginione rzeczy mogą dzieci albo rodzice zapytać dozorcy lub w sekretariacie.

Dozorca
Dozorca jest osobą kontaktową w wielu sprawach ( między innymi ws. rzeczy znalezionych
).Opiekuje się on terenem i budynkiem szkoły. Z dozorcą można skontaktować się w jego
biurze ( przy automacie z wodą ) albo telefonicznie przez sekretariat.
Przerwy
Przerwy w godz. 9:15-9:30 , 11:15-11:30 , 13:15-13:30 uczniowie spędzają na dziedzińcu
szkoły. Z placu zabaw podczas 1.dużej przerwy wolno korzystać jedynie uczniom klas 1-3.
Podczas 2.przerwy dozwolone jest korzystanie z placu zabaw przez uczniów klas 4-6.Patrz
także „Nadzór „ i „ Przerwy podczas deszczu”.

Strona internetowa
Szkolna strona internetowa www.brecht-schule.de będzie regularnie aktualizowana.
Wychowawczyni
Wychowawczyni jest dla Państwa dziecka ważnym autorytetem. Udziela większości lekcji i
jest odpowiedzialna za małe i większe troski dzieci . Prowadzi rozmowy wychowawcze i jest
ogniwem łączącym szkołę i dom .W razie pytań i problemów , które dotyczą klasy albo
Państwa dziecka , proszę zwracać się zawsze najpierw do wychowawczyni. Nauczycielka
powinna także wiedzieć , kiedy Państwa dziecko potrzebuje szczególnego wsparcia lub
pogorszenie zdrowia, na które należy zwrócić uwagę .
Choroba dziecka
Jeżeli Państwa dziecko z powodu choroby nie może przyjść do szkoły, proszę do godziny 7:30
zadzwonić do sekretariatu , aby nauczycielka mogła zostać o tym poinformowana. Jeżeli
lekarz stwierdzi zaraźliwe schorzenie ( np. infekcja wszy ), prosimy także o pilne przekazanie
tej informacji do sekretariatu. Jeżeli Państwa dziecko rozchoruje się w szkole podczas lekcji ,
zostaną Państwo o tym poinformowani telefonicznie i poproszeni o odbiór dziecka ze szkoły.

Do tego potrzebujemy zawsze Państwa aktualny numer telefonu , pod którym są Państwo
osiągalni.
Pomoce naukowe
Podczas przygotowań do nowego roku szkolnego , otrzymają Państwo informacje jakie
pomoce naukowe będą potrzebne w nowym roku szkolnym.
Sposób nauczania
Podczas sposobu nauczania dzieci dowiadują się w jaki sposób przygotować się do lekcji.
Ćwiczone są różnorodne metody nauki. W klasach 4-6 zostają na to przeznaczone na to
dodatkowe godziny lekcyjne. Sposób nauczania jest prowadzony w następujących okresach:
po feriach letnich w pierwszym tygodniu szkoły. Po feriach jesiennych i zimowych w każdy
poniedziałek i wtorek w pierwszej i drugiej godzinie.

Oznakowanie rzeczy
Proszę oznakować wszelkie rzeczy , które są własnością Państwa dziecka aby zabezpieczyć je
przed utratą ( butelki , pojemniki na jedzenie , rzeczy sportowe w tym buty , kurtki, czapki ,
rękawiczki itd. ).
Zajęcia fakultatywne
W naszej szkole mają miejsce jako projekt dla klas 5 i 6.

Dni Projektów
Dni projektów jak np. dni zdrowia , święta , organizowane są i przeprowadzane dla
wszystkich klas. W zależności od poziomu , klasy wprowadzają inne , indywidualne projekty.
Do tego należą także wizyty w szkole muzycznej i plastycznej i miejskiej bibliotece.
Palenie
Palenie na terenie całej szkoły i w budynkach jest zabronione.
Plan pomieszczeń
Na każdym korytarzu w pobliżu schodów wywieszony jest plan pomieszczeń , informujący o
rozkładzie pomieszczeń dla każdej kondygnacji.
Przerwy podczas deszczu
W czasie , gdy podczas przerw o godz. 9:15 , 11:15 lub 13:15 pada deszcz ,uczniowie zostaną
poinformowani drugim dzwonkiem o pozostaniu w klasach.

Początek zajęć
Uczniowie mogą o godz.7:10 wejść do budynku szkoły i samodzielnie pójść do klas. Zajęcia
zaczynają się o godzinie 7:30
Program szkoły
Program szkoły jest pisemnym dokumentem ,w którym szkoła konkretyzuje swój ideał i
wyznacza priorytety średniego i długoterminowego rozwoju jakościowego. Działa jako punkt
odniesienia w procesie rozwoju szkoły i ma wiążący charakter dla związku szkół.( źródło :
Wilipedia ).
„ Silna szkoła –silni uczniowie ” – Szczegółowy program szkoły znajdą Państwo na stronie
www.brecht-schule.de w rubryce „Ueber uns ”.

Kierownictwo Szkoły
Patrz Adres
Logo szkoły
Od roku szkolnego 2011/2012 szkoła dysponuje szkolnym logo. Zostało ono stworzone przez
uczennice i uczniów w ramach konkursu ( patrz str.1 ). Logo szkoły umieszczane jest na
koszulkach z okazji świąt sportowych , stronie internetowej.

Regulamin szkoły
Zachowanie uczennic i uczniów uregulowane jest w regulaminie szkoły , który jest
zatwierdzony przez szkolne gremium. Regulamin szkoły znajdują Państwo na stronie
internetowej www.brecht-schule.de w zakładce „ Für Kinder”.
Szkolny Psycholog
Za naszą szkołę odpowiedzialny jest pan Beniamin Rzepka, Schulpsychologische Beratung
Straße des Friedens 12a, 17291 Prenzlau, Tel.: 03984/832055
E-Mail: Beniamin.Rzepka@schulaemter.brandenburg.de
Pływanie
W 3.klasie ,w czasie jednego półrocza ,w Aquarium Schwedt ,odbywa się nauka pływania.
Sekretariat
Patrz Adres

Inteligentne Tablice
Od 2012 roku każda klasa dysponuje inteligentną tablicą. Wszechstronne możliwości jej
wykorzystania bardzo wzbogacają lekcje .Dzieci obsługujące tablicę włączają i wyłączają ją a
także starannie obchodzą się z tym elektronicznym urządzeniem.
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe odbywają się bezpośrednio przy szkole w hali sportowej„ Neue Zeit „
Nauczyciele przeprowadzają na początku roku szkolnego odpowiednie szkolenie.
Toalety
Toalety znajdują się w głównym korytarzu na parterze i podzielone są na toalety dla
dziewczynek/chłopców a także według poziomu klas.
Picie napojów podczas lekcji
Podczas bieżącej lekcji dozwolone jest każdorazowo picie wody a nawet jest to pożądane ,
celem poprawy sprawności .
Automat z wodą
Darmowa woda dla wszystkich ! Od listopada 2013 na parterze, blisko szkolnej stołówki
znajduje się automat z wodą , z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie .Jego regularną
obsługę finansuje stowarzyszenie pomocy szkoły.
Projekt TuWaS
Informację o projekcie „ Technik und NaturWissenschaften an Schulen ” znajdą Państwo na
naszej stronie internetowej www.brecht-schule.de w dziale „ Projekte”.
Rozkład lekcji
Informacje dotyczące rozkładu lekcji znajdną Państwo na naszej stronie internetowej
www.brecht-schule.de w dziale „ Ueber uns ”.
Ubezpieczenie
Wszyscy uczniowie i uczennice podczas zajęć lekcyjnych i drogi do szkoły objęci są
ubezpieczeniem. Jeśli z powodu szkolnego wypadku albo rany Państwa dziecko musi pójść do
lekarza , prosimy zgłosić to niezwłocznie zgłosić w sekretariacie , aby mógł zostać
sporządzony odpowiedni protokół wypadkowy.
Zastępstwa
W przypadku zmian w planie zajęć dla klasy , informacje te podawane są w planie zastępstw ,
który wywieszony jest od południa w gablocie przy prawych drzwiach wyjściowych. Także na

stronie internetowej www.brecht-schile.de można zapoznać się z planem zastępstw na
kolejny dzień.
Kontynuacja nauki
Przed świętami Bożego Narodzenia ma miejsce zebranie informacyjne rodziców 6.klas
Swiadectwa
Uczniowie otrzymują świadectwa według przepisów administracyjnych ( VV-Zeugnisse ).

