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Bine ați venit la școala primară 

Garmisch-Partenkirchen, Burgrain 

Acum ești școlar și, cu siguranță, multe lucruri sunt 

noi pentru tine. 

ABC-ul începătorului este menit să-ți ușureze 

începutul și să-ți pună la dispoziție sfaturi 

valoroase pentru drumul tău prin școala primară. 

Ne bucurăm că ai ajuns aici și îți dorim un început 

bun împreună cu noi! 

 

Dragi părinți! 

Pentru copilul dumneavoastră a sosit acum momentul să meargă la școală. Aici va parcurge 

multe drumuri noi, va cunoaște spații noi, se va familiariza cu rutine cotidiene și obiceiuri noi 

și va cunoaște multe persoane adulte care la început îi vor fi încă străine. 

Toate acestea constituie un pas important pentru copilul dumneavoastră! Va fi curios, 

emoționat, nesigur și poate chiar speriat.  

Noi, ca familie școlară, dorim să facem acest pas împreună cu copilul dumneavoastră și să-i 

ușurăm acest început.  

Vă rugăm ca și dumneavoastră să vă susțineți copilul, mai ales la început. Prin aceasta, în 

calitate de părinte, îi oferiți copilului dumneavoastră siguranța de care are nevoie la început. 

Uneori pot apărea situații imprevizibile care prelungesc și îngreunează perioada de adaptare. 

De aceea, vă rugăm ca în primele săptămâni să vă organizați rutina zilnică în așa fel încât să 

puteți fi accesat rapid. Datorită numeroaselor impresii, la început, copilul dumneavoastră va 

obosi mai repede decât în mod obișnuit. Nu vă faceți griji din acest motiv, deoarece în 

această perioadă copilul dumneavoastră va depăși cu succes multe aspecte legate de 

dezvoltare.  

Vă dorim dumneavoastră și copilului dumneavoastră o perioadă de acomodare plăcută și 

reușită și ne bucurăm încă de pe acum de timpul petrecut cu copilul dumneavoastră!  
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Anul școlar în prezentare generală 

 

Septembrie
Slujba religioasă școlară
Prima ședință cu părinții

Octombrie
Zi de drumeție cu toată școala

Săptămâna muzeelor
Ședință cu părinții pe tema 
„promovării” în clasa a 4-a

Începutul școlii de circulație 
pentru tineri în clasa a 4-a

Vacanța de toamnă

Noiembrie
Zi de discuții cu părinții

Decembrie
Sfântul Nicolae

Săptămână de proiecte
Târgul de Crăciun Burgrain

Basmul de Crăciun în U1
Patinaj în Mohrenplatz
Slujba religioasă școlară

Vacanța de Crăciun

Ianuarie
Competiție de sărituri cu schiurile 

pentru școala primară
Raport intermediar pentru cele 4 

clase
Ședință cu părinții pentru 

înscrierea la școală
Discuții de dezvoltare în învățare

Februarie
Zi de practicare împreună a 

sporturilor de iarnă
Carnaval în școală

Certificatul școlar intermediar
Vacanța de lăsatul secului

Martie
Înscrierea la școală

Participarea în comun la 
„Săptămâna cinematografică 

școlară”
Vacanța de Paște

Aprilie
Lucrări de orientare pentru clasa 

a 2-a
Lucrări comparative (VERA) 

pentru clasa a 3-a

Mai
Certificat de promovare în clasa a 

4-a
Vacanța de Rusalii

Iunie
Festival sportiv

Iulie
Ziua sporturilor de vară

Zi de drumeție împreună
Slujba religioasă școlară/

Certificatul școlar de sfârșit de an
Vacanța de vară

August
Vacanța de vară
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Școala primară bavareză 

Odată cu începerea școlii primare, pentru copii începe o nouă etapă de viață în care 

învățarea ludică este înlocuită de o învățare sistematică. 

Misiunea educațională și de formare a școlii primare include: 

1. Dobândirea de cunoștințe 

2. Dezvoltarea personalității 

3. Promovarea comportamentelor sociale 

4. Însușirea valorilor de bază 

5. Promovarea activității proprii și a independenței 

6. Consolidarea disponibilității spre performanță și efort 

7. Încrederea în abilitățile proprii 

 

Urmarea școlii primare este obligatorie, aceasta incluzând clasele 1 - 4 și reprezentând prima 

școală pentru toți copiii. Aici copiii își însușesc limbajul scris, cunoștințe de bază de 

matematică și muzică și dobândesc o primă înțelegere a modului metodic de abordare. 

 

Programa școlară 

Disciplina 1. Clasa  2. Clasa 3. Clasa 4. Clasa 
Germană   6 6 

Matematică Predarea de 
bază 

 5 5 

Istorie locală și 
educație generală 

  3 4 

Artă   1 1 

Muzică 16 16 2 2 

Sport 2 3 3 3 

Religie/Etică 2 2 3 3 

Engleză -- -- 2 2 

Lucru manual și 
modelare 

1 2 2 2 

Promovarea 
flexibilă 

2 1 1 1 

total 23 24 28 29 
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Procesul de învățare 

Procesul de învățare în școala primară conține, în special în clasa întâi, multe elemente 

ludice. Învățarea are loc în forme de organizare alternative: 

 Predarea la clasă 

 Munca în grup 

 Munca cu partener și individuală 

Situația ideală o constituie un raport echilibrat al unităților de învățare dirijate de către 

profesori și așa-numitele faze de învățare deschisă, care sunt stabilite chiar de către copii.  

În școala primară, cadrul didactic responsabil pentru clasă predă o mare parte a materiilor, 

pe cât posibil, cel puțin în domeniul învățării de bază, respectiv materiile principale. Acest 

lucru corespunde nevoii copiilor de vârstă școlară primară de a avea o persoană de referință 

permanentă și permite o abordare individuală a cerințelor de învățare a copiilor.  

De regulă, un cadru didactic predă la o clasă timp de doi ani școlari, în al treilea an școlar 

copiii vor avea un alt cadru didactic responsabil de clasă.  

 

Notele 

Evaluarea performanțelor în școala primară servește, pe de o parte, pentru a face dovada 

competențelor deja dobândite de către copii. Pentru cadrul didactic această evaluare 

constituie, de asemenea, baza pentru planificarea în continuare a procesului de învățare și 

pentru consilierea părinților. 

În funcție de materie, la intervale regulate, se face dovada scrisă, orală sau practică a 

performanțelor obținute în procesul de predare directă. 

Tipul de evaluare a performanțelor, numărul de dovezi ale nivelului de performanță, 

amploarea, gradul de dificultate, precum și ponderea dovezilor de performanță se bazează 

pe cerințele clasei respective și sunt structurate de către cadrul didactic și constituie 

responsabilitatea pedagogică a acestuia. 

  

Certificatul 

În certificatul de absolvire a clasei întâi nu se acordă note, ci se face doar o descriere a 

comportamentului social, de învățare și de muncă și a performanțelor la materiile 

individuale. 

Începând cu certificatul de absolvire al clasei a doua apare și evaluarea cu note exprimate 

prin numere. În plus, certificatele conțin o evaluare a comportamentului social, precum și a 

atitudinii față de învățare și muncă. 
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Discuții de dezvoltare în învățare 

Începând din anul școlar 2014/15, certificatul școlar intermediar, pentru clasele de la 1 la 3, 

este înlocuit cu o discuție documentată asupra dezvoltării în învățare.  

Discuția are loc în luna ianuarie, respectiv februarie și la aceasta iau parte cadrul didactic 

responsabil pentru clasă, tutorii legali, precum și copiii. În cadrul acestei discuții pot fi 

clarificate neînțelegerile și ambiguitățile. Sunt abordate punctele tari și punctele slabe ale 

dezvoltării în învățare, acestea sunt discutate împreună și sunt prezentate modalitățile de 

promovare pentru viitorul apropiat.  

Discuția nu trebuie să depășească 30 de minute. La sfârșit se încheie 1 până la 3 acorduri 

concrete asupra obiectivelor, adaptate copilului, pentru a îmbunătăți împreună învățarea 

viitoare. 

  



8 

 

Incluziunea 

Învățământul incluziv constituie misiunea tuturor școlilor. Școala primară constituie prima 

școală și școala comună pentru toți copiii. Aceasta constituie locul comun de educație a 

copiilor având diferite aptitudini și interese, precum și necesități individuale de învățare și 

sprijin.  

Școala primară Burgrain ține cont de această diversitate și pune în aplicare diverse măsuri de 

incluziune și cooperare: 

Este important ca niciun copil să nu fie suprasolicitat și să-și găsească propriul ritm de 

învățare. 

Deviza incluziunii este deci foarte simplă: Indiferent de motiv, nu este permisă excluderea 

nimănui. Este necesară crearea premizelor ca toți copiii să poată participa la toate ofertele. 

Obiectivul incluziunii îl constituie învățarea și configurarea în comun a vieții școlare de către 

copiii cu sau fără nevoi educaționale speciale.  

Incluziunea reprezintă deci foarte mult! Dacă am fi cu toții la fel, ar fi plictisitor.  

Unicitatea tuturor oamenilor face viața captivantă! 

 

Incluziunea copiilor individuali în clasele 

obișnuite  

Copiii fără și cu nevoi educaționale speciale participă împreună la procesul de învățământ și 

sunt susținuți individual în funcție de talentele lor individuale.  Serviciul MSD (Mobiler 

Sonderpädagogischer Dienst des Förderzentrums Farchant) (Serviciul pedagogic special 

mobil al Centrului de Sprijin Farchant) susține și sprijină suplimentar, o dată pe săptămână, 

copiii cu nevoi speciale. Unii copii mai sunt susținuți suplimentar prin intermediul unei 

asistențe școlare individuale în domeniul vieții practice, mobilității, precum și în domeniul 

social și emoțional pentru a face față cerințelor vieții școlare.  

 

Clasa parteneră 

Începând cu anul școlar 2016/17 există o viață școlară și o activitate de învățare în comun în 

cooperare cu o clasă a centrului de asistență Farchant în școala comună din Burgrain.  

 



         

9 

 

Cele 4 reguli de aur ale Școlii 

primare Burgrain 

Cu toții dorim să ne simțim bineveniți și apreciați în școală. Prin responsabilitatea comună 

noi toți contribuim la o coexistență pașnică. De aceea, am convenit și am adoptat în colegiul 

profesoral reguli care reglementează conviețuirea la noi: 

1. O atmosferă relaxată face mai ușoară conviețuirea 

Elevii și profesorii au dreptul de a fi tratați în mod corect și respectuos! 

Fiecare are dreptul de a-și păstra sănătatea și integritatea fizică/psihică! 

 Fără insulte, fără refuzul de a muncii etc. 

 Fără bătăi, fără umilințe etc. 

 
2. Învățăm mai ușor dacă nu deranjăm procesul didactic 

Toți elevii au dreptul de a învăța nederanjați! Toate cadrele didactice au dreptul de a 

preda nederanjate! 

 Regulile de conversație și în clasă 

 Toți se vor îngriji de buna pregătire pentru procesul de învățământ (temele acasă, 

materialele de lucru, punctualitatea etc.) 

 
3. Cu toții dorim să ne relaxăm în timpul pauzei 

Fiecare are dreptul ca lucrurile sale să se păstreze nedeteriorate. 

 Bunurile nu vor fi deteriorate 

 
4. Dorim să ne simțim bine în școala noastră 

 Fără mâzgălituri, fără distrugeri etc. 

 

Încercăm să rezolvăm problemele împreună. Clasele mici încurajează schimburile reciproce. 
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Rechizitele școlare 

Iată ce trebuie să ai în ghiozdan în fiecare zi: 

 

Penarul complet cu 

 creioane ascuțite 

 ascuțitoare 

 foarfecă și lipici 

 gumă de șters 

 creioane colorate 

 stilou și eventual pic de cerneală (începând din 

clasa a 2-a) 

 

caiet pentru temele pentru acasă 

mapă pentru temele pentru acasă 

gustare și sticlă pentru apă 

 

 

Dragi părinți, 

Vă rugăm să vă îngrijiți de curățenia și, în primul rând, caracterul complet al ghiozdanului și 

rechizitelor școlare ale copiilor dumneavoastră. Copiii mai au încă nevoie de sprijinul 

dumneavoastră. Doar ceea ce este important pentru dumneavoastră este important și 

pentru copiii dumneavoastră. 

De aceste materiale avem nevoie în fiecare zi la școală pentru munca noastră în comun.  
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Temele pentru acasă 

În fiecare zi avem teme pentru acasă! 

Trebuie să îți faci cu atenție temele pentru acasă la 

sfârșitul zilei școlare.  

 

 

Dragi părinți! 

Temele pentru acasă constituie o continuare/aprofundare a lecțiilor. De aceea, este 

important să vă asigurați că, copilul dumneavoastră își face temele în mod conștiincios. 

Verificați întotdeauna dacă temele pentru acasă sunt complete.  

Din nefericire, temele pentru acasă cad uneori victimă memoriei deficitare. Pentru ca acest 

lucru să nu se întâmple, copilul dumneavoastră are un caiet pentru temele acasă. Vă rugăm 

să verificați dacă copilul dumneavoastră folosește în mod regulat caietul și dacă 

consemnează totul cu atenție și corect. Aceste teme pentru acasă sunt înscrise întotdeauna 

în caietul pentru temele acasă. 

Vă vom informa în mod regulat și dacă temele acasă lipsesc, pentru ca, copilul să simtă că 

școala și casa părintească lucrează împreună. 

Vă rugăm să informați cadrul didactic dacă copilul dumneavoastră are adesea dificultăți în 

rezolvarea independentă a temelor sau dacă are nevoie de foarte mult timp pentru aceasta. 

În cazul în care, în mod excepțional, copilul dumneavoastră nu este în măsură să-și facă 

temele acasă date, vă rugăm să informați asupra acestui lucru în ziua următoare, în scris, în 

caietul pentru temele acasă și să confirmați cele scrise prin semnătura dumneavoastră. 

Omisiunea va trebui să fie recuperată pentru a doua zi. 

Caietul pentru temele acasă servește totodată și ca, caiet de contact. În acesta vor fi înscrise 

informații personale și școlare despre copilul dumneavoastră. Pentru a fi sigur că ați primit 

mesajele importante, vă rugăm să confirmați de fiecare dată acest lucru prin semnătura 

dumneavoastră în caietul de teme acasă. 
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Ce este de făcut în caz de boală sau 

absență? 

Dacă nu te simți bine și ești bolnav cu adevărat, 

este mai bine să rămâi acasă. În acest fel te vei 

însănătoși cu adevărat și nu vei infecta în mod 

inutil pe nimeni. Un coleg de clasă îți va aduce 

acasă temele pentru acasă și tot ceea ce s-a făcut la 

școală în ziua aceea! 

 

Dragi părinți! 

Vă rugăm să ne informați dacă copilul dumneavoastră suferă de alergii sau dacă are anumite 

intoleranțe alimentare. 

În cazul în care copilul dumneavoastră se îmbolnăvește în tipul orelor, vă vom suna imediat. 

În școală, profesorii nu au voie să administreze niciun medicament, cu excepția cazurilor în 

care există o indicație scrisă din partea medicului. 

În cazul în care copilul dumneavoastră este bolnav, vă rugăm să sunați la secretariat cât mai 

curând posibil și să anunțați starea de boală a copilului dumneavoastră.  

În cazul absenței de la școală determinată de boală timp de peste trei zile, în ziua în care 

copilul revine la școală este necesară prezentarea unui certificat medical. 

Motivările și certificatele medicale vor trebui predate cadrului didactic responsabil de clasă. 

Vă rugăm să ne sprijiniți prin transmiterea de încredere și la timp a motivărilor pentru a nu 

se pierde prea mult din prețiosul timp de predare. 

Scutirile școlare pot fi emise și aprobate doar de către conducerea școlii.  

Vă rugăm să le solicitați din timp și în scris și numai pentru motive întemeiate! 

Un model de cerere și formularul de scutire pot fi găsite pe pagina noastră de pornire la 

rubrica „Descărcări”. 
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Probleme 

Ce poți face dacă ai probleme? 

Uneori, lucrurile nu merg în școală așa cum ai dori.  

În acest caz este important să știi cui te poți adresa: 

Probleme cu colegii: Adresează-te cadrului didactic 

responsabil pentru clasa ta 

sau către JaS (Asistența 

socială a tinerilor în școli)! 

Probleme cu un cadru didactic: Adresează-te părinților tăi! 

Probleme pe drumul către școală: Adresează-te cadrului didactic 

responsabil pentru clasa ta 

sau către JaS (Asistența 

socială a tinerilor în școli)! 

Probleme în pauză: Adresează-te unui 

supraveghetor în timpul 

pauzei! 

Probleme cu temele pentru acasă: Adresează-te cadrului didactic 

răspunzător pentru clasa ta! 

Dragi părinți! 

Ne dorim să participați în mod regulat la evenimentele pentru părinți. 

Se poate întâmpla uneori ca, copilul dumneavoastră să aibă o problemă legată de școală. 

Calea cea mai bună ar fi dacă copilul dvs. ar putea rezolva singur această problemă. Uneori 

elevii noștri au nevoie de ajutor. În acest caz este important și pentru dumneavoastră să știți 

cui vă puteți adresa și cui trebuie să vă adresați. 

Discuție cu persoana în cauză 

Discuție cu cadrul didactic responsabil de clasă: Acesta va fi în măsură fie să vă ajute, fie să 

vă spună cui este cel mai bine să vă adresați. 

Discuție cu JaS (Asistența socială a tinerilor în școli) din școala noastră, dl Wörle 

Discuție cu conducerea școlii 

Nu sunt planificate discuții cu părinții înainte de începerea orelor, deoarece atunci ne 

pregătim pentru lecții. Dacă doriți să aveți o discuție, vă rugăm să vă înregistrați în prealabil, 

pentru a avea cu adevărat timp pentru dumneavoastră. 
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Asistența socială a tinerilor în școli 

- JaS 

În școala primară Burgrain, biroul de asistența socială a tinerilor în școli oferă sprijin în cazul 

problemelor personale, școlare și casnice. Asistența socială a tinerilor sprijină consolidarea 

competențelor sociale și emoționale ale copiilor și însoțește procesele de integrare, migrare 

și incluziune.  

 

Care este obiectivul?  

Asistența socială a tinerilor în școli are menirea de a sprijini și promova, între altele, elevii 

defavorizați social și cu deficiențe individuale în dezvoltarea lor personală. Aceasta este 

menită să le permită transpunerea în realitate a șanselor lor de participare și de integrare 

conștientă și responsabilă în viața școlară.   

 

Care este oferta concretă a JaS?  

Asistența socială a tinerilor în școli acordă mediere în cazul conflictelor dintre colegii de 

școală sau chiar cu profesorii și oferă sprijin în situații de criză. Ofertele preventive și temele 

cum ar fi intimidarea, violența și interacțiunea socială sunt abordate și prelucrate de către 

sistemul de asistența socială a tinerilor în școli. JaS este disponibilă ca partener de discuție și 

pentru părinți, de exemplu, pe teme cum ar fi frica de școală, refuzul de a merge la școală, 

dar și în cazul conflictelor domestice sau în situații de criză.   

 

Cum are loc consilierea?  

Consilierea elevilor constituie cea mai importantă sarcină a JaS și poate avea loc în diferite 

contexte, cum ar fi consilierea individuală, munca de grup, discuții în criză, medierea litigiilor 

și discuții cu părinții.  

  

JaS…  

…este disponibilă, benevolă și gratuită 
 

…la fața locului în școală și 

…se supune obligației de păstrare a 
confidențialității  

Benjamin Wörle 

Pedagog social (B.A.) 

Burgfeldstraße 27 

82467 GAP, Burgrain 

Tel.: 0 88 21 / 910-3920 

jugendsozialarbeit@grundschule-burgrain.de 
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Comitetul părinților 

Comitetul părinților din școala noastră contribuie la succesul vieții școlare.  

Comitetul angajat al părinților din școala noastră se întrunește de mai multe ori pe an în 

ședințe ale comitetului de părinți și organizează activ evenimente școlare. 

Vă puteți adresa oricând membrilor acestuia, în cazul în care considerați că nu mai puteți 

avansa singur într-o anumită problemă. 

 

 

Purtătorul de cuvânt al părinților 

clasei 

La începutul anului școlar, în prima ședință cu părinții, are loc întotdeauna alegerea celor doi 

purtători de cuvânt ai părinților clasei. Ar fi foarte bine dacă ați fi interesat de această poziție 

și ați fi disponibil pentru alegerea prin vot.  Sarcina dumneavoastră ar fi de a acționa ca 

mediator între părinții din clasa dumneavoastră și comitetul de părinți, respectiv cadrul 

didactic responsabil de clasă. 

Acesta va încerca întotdeauna să vă scutească de muncă, în cea mai mare măsură posibilă, 

astfel încât eforturile dumneavoastră s-ar păstra în limite cu adevărat acceptabile. Așadar, 

curaj! 

Angajamentul părinților poate fi foarte distractiv! 
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Colectarea 

În cursul unui an școlar, vei auzi adesea de la 

cadrele didactice fraza: 

„Vă rog să aduceți pentru ora următoare!” 

În acest caz, poate fi vorba de modalități de control 

a obiectivelor de învățare pe care va trebui să 

soliciți să fie semnate acasă, de mesaje pentru 

părinții tăi sau de sume de bani. 

Este foarte important să ai toate aceste lucruri la 

tine într-un mod convingător la data specificată de 

către învățătorul tău. 

 

 

Dragi părinți! 

Colectarea de exerciții școlare, notificări, returnări de notificări și sume de bani consumă, din 

păcate, mult timp de predare prețios. 

Prin urmare, am dori să vă cerem ajutorul: Dați copilului dumneavoastră, cât mai curând 

posibil, documentele semnate și eventualele sume de bani pentru a le aduce la școală. 

Discutați cu copilul dumneavoastră despre importanța de a face astfel de lucruri în mod 

serios și despre faptul că întreaga clasă va beneficia de un răspuns în timp util. 
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Echipa școlară și numerele de telefon 

importante 

Conducerea școlii Verena Romund, director 
interimar 
Locțiitor: Tanja Knab, 
învățătoare 

Termene pe bază de 
programare 
Programarea se face la 
secretariat 

Secretariat Katrin Strobel, VAe Accesibilitate:   
Luni:    7.30 - 11.00 
Marți:  9.00 - 12.15 
Vineri:     7.30 - 11.45 
 
Tel.: 08821/910 3900 

Consiliere școlară Anja Anacker, BLin Programarea se face la 
secretariat 

   
Cadre didactice  Pentru programul de lucru 

cu publicul vă rugăm să vă 
informați la secretariat 

Clasa întâi Verena Romund, director 
interimar 

 

Clasa a doua Tanja Knab, învățătoare  
Clasa a treia Sabine Bayerl, învățătoare  
Clasa a patra Anna Brunnenträger, 

învățătoare 
 

     
WG Monika Schöber, FLin  
     
Religie romano-catolică Anna Brunnenträger  
Religie evanghelică Florian Bracker, preot  
     
Rezervă mobilă Silke Eich, învățătoare  
Învățătoare suplinitoare Nina Limberg, învățătoare  
Învățătoare suplinitoare Natalie Unholtz, învățătoare  
Învățătoare suplinitoare Brit A.-Rauschenbach, 

învățătoare 
 

Numere de telefon importante  

Poliția/Apel de urgență  110 Telefon pentru copii 
și adolescenți 

 116 111 

Pompieri/ Serviciul de salvare  112 Ajutor pentru copii, 
tineret și familie 

 943 48 
40 

Serviciul de apeluri de urgență 
în caz de intoxicații Bavaria 

 089/ 
19240 
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Cu sprijinul amabil din partea 

  
  


