Copilul meu
merge la şcoală
Anul şcolar 2019/20
Înscrierile se fac la şcoala de care aparţineţi
marţi, 17 aprilie 2018
şi miercuri, 18 aprilie 2018
între orele 15:00 şi 18:00

DRAGI PĂRINŢI,

în anul următor copilul dumneavoastră va deveni şcolar.
Înscrierea la şcoală primară înseamnă pentru copilul dumneavoastră şi întreaga
familie o nouă etapă a vieţii. A fi şcolar înseamnă să intri în contact cu un nou mediu,
ceea ce presupune pentru viaţa cotidiană a familiei un program schimbat, teme
pentru acasă şi perioade de vacanţa.

Pentru copii, a deveni şcolar este într-o primă fază un lucru foarte palpitant: sunt
bucuroşi şi curioşi, însă în acelaşi timp sunt şi emoţionaţi cu privire la ceea ce îi
aşteaptă cu adevărat. Datorită unei strânse colaborări între grădiniţele şi şcolile
primare din Hannover (Hanovra) copilul dumneavostră poate primi ajutorul necesar
pentru a trece în ciclul primar.

Pentru ca începerea cursului primar sa aibă loc cu succes, înscrierile la şcoală se fac
înca cu un an şi jumătate înainte de începerea acestuia. În acest sens, veţi primi o
invitaţie din partea autorităţilor locale responsabile din Hanovra pentru a vă înscrie
copilul la şcoala la care va fi arondat. Toate informaţiile necesare şi actuale cu privire
la “Înscrierea la şcoala” precum şi datele de contact telefonic ale persoanelor la care
puteţi apela, vi le-am pus la dispoziţie în broşura pentru părinţi. Pentru informaţii
suplimentare, puteti să vă adresaţi cu drag şcolii de care aparţineţi.
Doresc dumneavoastră şi copiilor dumneavostră un început cu succes şi mai ales
multă bucurie la şcoală!

Rita Maria Rzyski
Directoare a Departamentului pentru Personal, Educaţie, Tineret şi Familie
din cadrul Primăriei Municipalităţii Hanovra

ŞCOLARIZAREA

Înscrierea şcolarilor pentru ciclul primar
pentru anul şcolar 2019/20 au loc:

duminică, 17 august 2019

Ora şi locul unde se desfăşoară procedura de înscriere
vă vor fi comunicate la timp de către şcoala (circumscripţiei) de care apartineţi.

ÎNCEPEREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI OBLIGATORIU

Dacă copilul dumneavoastră împlineşte vârsta de 6 ani până la data de 30
septembrie 2019, o dată cu începerea anului şcolar 2019/20 începe şi învăţământul
obligatoriu.

Copii cu vârsta mai mică de 6 ani pot fi şcolarizaţi numai dacă îndeplinesc condiţiile
necesare criteriului maturităţii emoţionale, fizice şi sociale. Părinţii pot solicita o astfel
de cerere în cadrul aceleaşi proceduri legale de înscriere a copilului în învăţământul
primar.

Este prevăzută o nouă reglementare cu privire la învăţământul obligatoriu

Părinţii a căror copii împlinesc vârsta de 6 ani
între 1 iulie şi 30 septembrie 2019, au posibilitatea de a amâna cu un an vizita
copilului la şcoală printr-o cerere care trebuie depusă în prealabil la şcoală.

Această reglementare este prevăzută în proiectul de schimbare a legii din cadrul
Parlamentului Land-ului Niedersachsen (Saxonia Inferioara).

TESTAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE ŞI INVESTIGAŢIA MEDICALĂ

O dată cu înscrierea la şcoală are loc testarea nivelului cunoştinţelor lingvistice ale
copilului. În urma acestei testări unice se stabileşte dacă copilul dumneavoastră
dispune de suficiente cunoştinţe lingivistice şi dacă eventual trebuie să ia parte la
programul preşcolar de dezvoltare a acestor cunoştinţe.

În perioada de după vacanţa de vară din anul 2018 pâna cel târziu în luna mai anului
2019, copilul dumneavoastră va fi investigat de către medicul de şcoală. După
înscrierea la şcoală, primiţi în acest sens o invitaţie scrisă de la doctorul/doctoriţa de
şcoală din cadrul municipalităţii Hanovra.

Programările au loc cu puţin înainte ca copilul dumnevoastră să împlinească vârsta
de 6 ani.

Va rugăm anticipat să mergeţi neapărat la această programare sau, în caz contrar,
să faceţi o nouă programare. Numai dupa ce doctorul de şcoală emite rezultatul
acestei investigaţiei medicale, conducerea şcolii poate să decidă dacă copilul
dumneavoastră este acceptat în clasa întâi.

MOTIVELE UNEI AMANARI

După încheierea investigaţiei medicale pot apărea eventuale nedumeriri cu privire la
starea de sănătate şi evoluţie a copilului dumneavoastră, respectiv dacă acesta este
capabil să ia parte cu succes şi cu bucurie la cursurile şcolare. În astfel de situaţii,
conducerea şcolii hotărăşte după o discuţie cu dumneavostră dacă este de
recomandat ca vizita la şcoală a copilului să fie amânată cu un an. Apoi primiţi o
înştiinţare în care sunt menţionate motivul şi durata amânării vizitei la şcoală.

O ŞCOALĂ PE CARE PUTEŢI CONTA

Toate şcolile de învăţământ primar sunt “şcoli pe care puteţi conta”. Copii au un
program şcolar zilnic de cel puţin cinci ore. În acest program este inclusă o oră în
care copii claselor întâia şi a doua pot dispune, la solicitarea părinţilor, de un serviciu
de asistare gratuită. În baza acestei reglementări, serviciile de asistare din cadrul
municipalităţii Hanovra vă oferă ore flexibile de asistare a copilului după terminarea
cursurilor şcolare.

CIRCUMSCRIPŢIILE ŞCOLARE

Fiecare şcoală de învăţământ primar
aparţine unei circumscripţii, prin urmare, fiecare stradă din oraşul Hanovra este
arondată unei şcoli de circumscripţie. Acestea sunt stabilite dupa criteriul distanţei
cele mai scurte pe care trebuie să o parcurgă copilul de acasă până la şcoală. Ca
atare, distanţa poate fi parcursă pe jos. La ce şcoală este arondat copilul
dumneavoastră, vă va fi comunicat în scris conform “Solicitării de înscriere la şcoală”.
Acolo puteţi găsi de asemenea adresa şi contactele telefonice ale şcolii.

ALEGEREA UNEI ALTE
ŞCOLI PRIMARE

Independent de circumscripţia şcolară de care aparţineţi, aveţi posibilitatea să
înscrieţi copilul la una din şcolile ce succed pe lista aprobată de autorităţile
municipalităţii Hanovra. Înscrierea la una din aceste şcoli poate avea loc în funcţie de
locurile disponibile.

Şcoli

Şcoala cu învăţământ primar
din cadrul Grupului Şcolar Roderbruch
Şcoala cu cursuri de dimineaţă şi după-amiază
Ore de înscriere schimbate: Înscrierile se fac la datele de 17 si 18 aprilie, intre orele
14:00 si 18:00

Rotekreuzstr. 23
30627 Hannover
Tel. 168-48704

Südstadtschule
(Şcoala cu profil pedagogic special)
Böhmerstr. 10,
30173 Hannover Tel. 168-45653

Glockseeschule
(Şcoala cu profil pedagogic special)
Şcoala cu cursuri de dimineaţă şi după-amiază
Am Lindenhofe 14 (Döhren)
30519 Hannover
Tel. 168-49197

Bonifatiusschule
(Şcoala Primară Catolică)
Bonifatiusplatz 6 (List)
30161 Hannover
Tel. 168-44147

Eichendorffschule
(Şcoala Primară Catolică)
Şcoala cu cursuri de dimineaţă şi după-amiază
Hennigesstraße 3
(Linden)
30451 Hannover
Tel. 168-43877

Kardinal-Bertram-Schule
(Şcoala Primară Catolică)
Loccumer Str. 46 (Döhren)
30519 Hannover
Tel. 168-49116

Kardinal-Galen-Schule
(Şcoala Primară Catolică)
Hinter der Alten Burg 1 (Misburg)
30629 Hannover

Tel. 168-3226

Atentie!
Pentru înscrierile la şcolile primare catolice trebuie să prezentaţi certificatul de botez.
Şcolile primare catolice acceptă de asemenea copii care nu sunt de rit catolic.
Informaţii suplimentare în această privinţă puteţi primi direct de la aceste şcoli.

ŞCOLILE PRIVATE

Învăţământul obligatoriu este de asemenea valabil şi pentru şcolile private, în
condiţiile în care acestea îndeplinesc criteriile legale.
Pentru informaţii privind oferta curiculara a acestora vă rugam să vă adresaţi în mod
direct la aceste şcoli sau sa consultaţi mediul online.

ŞCOLILE cu cursuri de dimineaţă şi după-amiază

Dacă şcoala primară care a fost arondată copilului dumneavoastră nu are program
de după-amiază, puteţi să vă înscrieţi copilul la o şcoală care oferă un astfel de
program, în condiţiile în care aceasta are locuri suficiente. Conducerea şcolii decide
dacă cererea de înscriere va fi acceptată. Garantarea unui loc la o şcoala cu program
de după-amiază nu este obligatorie din punct de vedere legal. Decizia privind
cererea pentru un loc la şcoala solicitată care oferă un astfel de program vă este
comunicată dupa vacanţa de Paşte a anului şcolar în curs.

Înainte de înscrierea la aceste şcoli aveti obligaţia de a vă informa asupra datelor de
înscriere oferite de şcoala solicitată, pentru ca copilul să poată absolvi testul de
competenţe lingvistice.

În anexă găsiţi un sumar cu informaţii privind şcolile cu cursuri de dimineaţă şi dupăamiază, respectiv care sunt şcolile ce au solicitat pentru prima oară aprobarea unui
astfel de program începand cu anul şcolar 2018/19 sau care şcoli urmează să
includă un program curicular prelungit.

Un pliant informativ cu privire la scolile primare cu cursuri de dimineaţă şi dupăamiază
il puteti gasi online accesand urmatorul site:
http://www.hannover.de/Leben-in-der-RegionHannover/Bildung/Schulen/Allgemeinbildende-Schulen-Stadt

Persoanele care nu acces la mediul online pot dispune de pliante tiparite in cadrul
primariilor, bibliotecilor municipale, si scolilor precum si la Departamentul Public
Scolar situat la adresa:

Brüderstr. 6,
30159 Hannover

PROGRAMUL SCOLAR PEDAGOGIC SPECIAL SI PENTRU EDUCATIE
INCLUZIVA

În cadrul investigaţiilor medicale se poate stabili necesitatea unei asistări pedagogice
speciale adaptată nevoilor copilului dumneavoastră. Probabil că dumnneavoastra stiţi
deja că copilul necesită asistare specială.

Vă rugăm să vă adresaţi conducerii şcolii primare, pentru ca aceasta să dispună
verificarea necesităţii de asistare specială. Decizia cu privire la solicitarea unei astfel
de verificări este luată de Inspectoratul Şcolar.

Copii cu dizabilităţi fizice, mintale sau psihice pot beneficia de o curriculă în cadrul
programului de educaţie incluzivă oferit fie de o şcoala primară generală sau de o
şcoală destinată elevilor cu nevoi speciale.
Privind decizia dumneavoastră de a înscrie copilul la o şcoală primară generală sau
la o şcoală destinată elevilor cu nevoi speciale, puteţi primi suportul necesar din
partea conducerii şcolii sau a Inspectoratul Şcolar. Toţi şcolarii din ciclul primar
cărora în urma investigaţiilor medicale li s-a stabilit necesitatea unei asistări
pedagogice speciale privind capacitatea de a învăţa, vizitează cursurile oferite de
şcoala primară generală.

PROGRAMA ŞCOLARĂ ÎN LIMBA MATERNĂ

Şcolile oferă posibilitatea elevilor/elevelor din ciclul primar să înveţe limba maternă
sau să-şi aprofundeze cunoştinţele de limbă maternă.
Limba este cheia succesului:
studiile ştiinţifice au demonstrat că multilingvismul contribuie la succesul şcolar şi
profesional şi la formarea unei identităţi sănătoase.
Dacă dumneavoastră doriţi să oferiţi sprijin copilului dumneavoastră pentru a învăţa
limba maternă, puteţi să-l înscrieţi la obiectul de limbă maternă din oferta cursurilor

şcolare. Grupa este formată de regulă la începutul anului şcolar. De aceea se
recomandă înscrierea la obiectul învăţării limbii materne o dată cu înscrierea la
şcoală. Participarea la ora de limbă maternă este opţională, însă dupa înscriere
participarea devine obligatorie.
În caz că obiectul învăţării limbii materne nu este inclus în programa oferită de şcoală
la care copilul a fost înscris, atunci adresaţi-vă în acest sens conducerii şcolii.
Pentru a introduce obiectul învăţării limbii materne, sunt necesare cel puţin zece
solicitări de participare.
Informaţii suplimentare puteţi primi direct de la şcoală.

APROFUNDAREA CUNOŞTINŢELOR LINGVISTICE

Învăţarea cât mai profundă a unei limbi este condiţia pentru integrarea cu succes a
elevelor şi elevilor fără cunoştinţe sau care au doar cunoştinţe minime de limbă
germană. Numărul elevelor şi elevilor a căror limbă maternă nu este limba germană a
crescut semnificativ în urma fluxului migraţiei din ultimii ani. Din acest motiv,
învăţarea cât mai profundă a limbii la şcoală este de importanţă majoră.
Învăţarea limbii reprezintă strategia de bază pentru aprofundarea cunoştinţelor
lingvistice în cadrul fiecărei ore de curs.
În această privinţă sunt prevăzute măsuri de învăţare a limbii înainte de şcolarizare
(dobândirea timpurie de cunoştinţe lingvsitice la gradinită prin intermediul şcolilor de
învăţământ primar), cursuri de învăţare, ore de curs sau învăţarea limbii în cadrul
unor programe sau concepte ce contribuie la învăţarea limbii. Fiecare şcoală in parte
este obligată să dezvolte şi să implementeze strategii de învăţare a limbii adaptate
nevoilor de învăţare ale elevelor şi elevilor.

INFORMAŢII
Pentru întrebări suplimentare legate de viaţa de şcoală va rugăm să vă adresaţi
unităţii şcolare.

UNITATEA ŞCOLARA ARONDATĂ
Şcoala arondată conform circumscripţiei din care faceţi parte vă va fi comunicată întro scrisoare intitulată “Solicitare pentru înscriere la şcoală”.

Pentru întrebări legate de circumscripţia şcolară sau de o eventuala schimbare a
şcolii vă rugăm să vă adresaţi unităţii şcolare sau către

MUNICIPALITATEA HANOVRA
Departamentul Şcolar
Managementul Şcolar
(doamna) Kerstin Glawe
Brüderstr. 6 | 30159 Hannover
Telefon | 168 - 43994
E-Mail | schulorganisation@hannover-stadt.de

Pentru întrebări legate de programul şcolar pedagogic special şi

pentru educaţie incluzivă, legate de consilierea psiho-şcolară,
vă rugăm să vă adresaţi

INSPECTORATULUI ŞCOLAR al
LAND-ULUI NIEDERSACHSEN
DEPARTAMENTUL REGIONAL HANOVRA
Waterlooplatz 11 | 30169 Hannover
Telefon | 106 - 6000 (Redirectionare)
E-Mail | Poststelle-H@nlschb.niedersachsen.de

investigaţia medicală necesară înscrierii la şcoală se efectuează în cele cinci
sectoare ale municipalităţii Hanovra.
Pentru eventuale întrebări vă rugăm să vă adresaţi către

REGIUNEA HANOVRA
DEPARTAMENTUL PENTRU TINERET
Echipa socio-pediatrică şi de medicină pentru tineret
Hildesheimer Str. 17 | 30169 Hannover
Telefon | 616 - 22249
E-Mail | jugendmedizin@region-hannover.de

Sumar al şcolilor primare cu program de dimineaţă şi după-amiază

GS Albert-Schweitzer-Schule
Liepmannstr. 6, 30453 Hannover, Tel. 168-42898
GS Alemannstraße
Alemannstr. 5 30165 Hannover,Tel.168-44841
GS Am Lindener Markt
Davenstedter Str. 14, 30449 Hannover, Tel. 168-43426
GS Am Sandberge
Am Sandberge 3, 30539 Hannover, Tel. 168-33203
GS Am Stöckener Bach
Am Stöckener Bach 5, 30419 Hannover, Tel. 168-49354
GS Am Welfenplatz
Am Welfenplatz 3, 30161 Hannover, Tel. 168-36266
Grundschule an der Feldbuschwende
Oheriedentrift 11, 30539 Hannover, Tel. 168-34228
GS Beuthener Straße
Beuthener Str. 23, 30519 Hannover, Tel. 168-49161
GS Buchholz-Kleefeld II
Nackenberger Str. 4, 30625 Hannover, Tel. 168-36647
GS Brüder-Grimm-Schule
Constantinstr. 63, 30177 Hannover, Tel. 168-40224
GS Egestorffschule
Petristr. 4, 30449 Hannover, Tel. 168-44844
GS Eichendorffschule (katholische Grundschule)
Hennigesstr. 3, 30451 Hannover, Tel. 168-43877
GS Entenfang
Entenfangweg 19, 30419 Hannover, Tel. 168-49341
GS Fichteschule
Voltmerstr. 60, 30165 Hannover, Tel. 168-44668
GS Fridtjof-Nansen-Schule
Leipziger Str. 38, 30179 Hannover, Tel. 168-45540
GS Friedrich-Ebert-Schule
Salzweg 33, 30455 Hannover, Tel. 168-40969
GS Fuhsestraße
Oertzeweg 5, 30419 Hannover, Tel. 168-49328
GS Gebrüder-Körting-Schule
PetermannStr. 49, 30455 Hannover, Tel. 168-41787
Glockseeschule (Schule mit besonderem pädagogischen Profil)
Am Lindenhofe 14, 30519 Hannover, Tel. 168-49197
GS Glücksburger Weg
Glücksburger Weg 6, 30165 Hannover, Tel. 168-47628
GS Groß-Buchholzer-Kirchweg
Groß-Buchholzer-Kirchweg 53, 30655 Hannover, Tel. 168-48419
GS Grimsehlweg
Grimsehlweg 20, 30659 Hannover, Tel. 168-48291
GS Hägewiesen
Hägewiesen 111, 30657 Hannover, Tel. 168-48454
GS Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule
Olbersstr. 13, 30519 Hannover, Tel. 168-49122

Henning-von Tresckow-Grundschule
Tresckowstr. 49, 30457 Hannover, Tel. 466068 (ohne 168)
Grundschule im Kleefelde
Schweriner Platz 1, 30625 Hannover, Tel. 168-48815
GS In der Steinbreite
In der Steinbreite 54, 30455 Hannover, Tel. 168-42072
GS Kastanienhof
Harenberger Str. 31, 30453 Hannover, Tel. 168-45534
GS Kronsberg
Friedrich-Wulfert-Platz 1, 30539 Hannover, Tel. 168-42024
GS Kurt-Schumacher-Schule
Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover, Tel. 168-32806
GS Loccumer Straße
Loccumer Str. 27, 30519 Hannover, Tel. 168-49108
GS Lüneburger Damm
Bevenser Weg 2, 30625 Hannover, Tel. 168-40567
GS Otfried-Preußler-Schule
Birkenstr. 12, 30171 Hannover, Tel. 168-45499
GS Marienwerder
Westermannweg 10, 30419 Hannover, Tel. 168-40579
IGS Roderbruch - Primarstufe
Rotekreuzstr. 23, 30627 Hannover, Tel. 168-48704
Rosa-Parks-Grundschule
Isernhagener Str. 33, 30161 Hannover, Tel. 168-45922
GS Stammesstraße
Stammestr. 53, 30459 Hannover, Tel. 168-42940
GS Suthwiesenstraße
Suthwiesenstr. 36, 30519 Hannover, Tel. 168-49163
GS Tegelweg
Tegelweg 2, 30179 Hannover, Tel. 168-36482
GS Tiefenriede
Stresemannallee 24, 30173 Hannover, Tel. 168-44220
GS Wasserkampstraße
Wasserkampstr. 1, 30559 Hannover, Tel. 168-48798
GS Wettbergen
In der Rehre 43, 30457 Hannover, Tel. 461008 (ohne 168)
GS Wilhelm-Busch-Schule
Munzeler Str. 23, 30459 Hannover, Tel. 168-49650
Programa școlilor cu cursuri de dimineață și după-amiază din anul școlar
2018/19
GS Kardinal-Galen-Schule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Tel. 168-32264
GS Pestalozzi-Grundschule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Tel. 168-32280
Alte școli care urmează sa ofere și cursuri de după-amiază
GS Ahlem
Richard-Lattorf-Str. 4, 30453 Hannover, Tel. 168-34130

GS An der Uhlandstraße
In der Flage 2, 30167 Hannover, Tel. 168-43539
GS Bonifatiusschule
Bonifatiusplatz 6, 30161 Hannover, Tel. 168-41355
GS Goetheplatz
Goetheplatz 2a, 30169 Hannover, Tel. 168-48473
GS Johanna-Friesen-Schule
Friesenstr. 26, 30161 Hannover, Tel. 168-45311
GS Kestnerstraße
Kestnerstr. 38/39, 30159 Hannover, Tel. 168-46268
GS Mengendamm
Trageweg 20, 30163 Hannover, Tel. 168-48218
GS Mühlenberg
Leuschnerstr. 20, 30457 Hannover, Tel. 168-49571
GS Mühlenweg
Mühlenweg 2, 30629 Hannover, Tel. 168-32293
GS Vinnhorst
Vinnhorster Rathausplatz 2, 30419 Hannover, Tel. 168-49374
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