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Ласкаво просимо до початкової школи 
Гарміш-Партенкірхен Бурґрайн 

Отже тепер ти школяр або школярка, та для тебе багато 
речей ще зовсім нові.. 

Ця брошура «Початкова абетка Starter-ABC» призначена, щоб 
полегшити тобі початок навчання та дати цінні поради щодо 
твого шляху в початковій школі. 

Ми раді, що ти тут, і бажаємо тобі успішного початку 
навчання з нами! 

 

Дорогі батьки! 

Тепер настав час, коли ваша дитина піде до школи. Там вона відкриє для себе багато 

нових шляхів, нових просторів, нових розпорядків дня та нових звичок, а також зустріне 

багато спочатку незнайомих дорослих. 

Це важливий крок для вашої дитини! Їй буде цікаво, вона буде почуватися схвильовано, 

невпевнено і, можливо, тривожно.  

Як шкільна сім’я, ми хотіли б зробити цей крок разом з вашою дитиною і полегшити їй 

цей початок.  

Будь ласка, також підтримуйте свою дитину, особливо в перші дні. Як батьки, ви даєте 

своїй дитині безпеку, яка їй потрібна на початку. Іноді можуть виникнути 

непередбачувані ситуації, які подовжують і перешкоджають періоду адаптації. Тому ми 

просимо вас організувати своє повсякденне життя протягом перших кількох тижнів, 

щоб з вами можна було швидко зв’язатися. Завдяки великій кількості вражень ваша 

дитина спочатку втомлятиметься швидше, ніж ви звикли. Не хвилюйтеся з цього 

приводу, адже за цей час ваша дитина буде виконувати багато завдань на розвиток.  

Бажаємо вам та вашій дитині приємної та успішної адаптації та вже з нетерпінням 

чекаємо на те, щоб проводити час з вашою дитиною!  
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Коротко про наш навчальний рік 

 

Вересень
Шкільна церковна служба
Першы батьківські збори

Жовтень
Екскурсійний день для усієї 

школи
Тиждень музеїв

Батьківські збори для 
«переходу» до 4 класу

Початок навчання правилам 
дорожнього руху для 4 класу

Осінні канікули

Листопад
Батьківські збори

Грудень
День Святого Миколая

Тиждень проектів
Різдвяний ярмарок у Бурґрейні
Відвідування різдвяної казки в 

класі U1
Катання на ковзанках на 

Моренплац
Шкільна церковна служба

Різдвяні свята

Січень
Змагання зі стрибків на лижах з 

трампліну в початковій школі
Проміжний звіт за 4 клас

Батьківські збори для 
зарахування до школи

Бесіди з розвитку навчання

Лютий
Спільний день зимових видів 

спорту
Карнавальна вечірка в школі

Проміжний звіт
Карнавальні свята

Березень
Зарахування до школи

Спільне відвідування «Тижня 
шкільного кіно»

Великодні свята

Квітень
Орієнтовна контрольна робота 

2 класу

Порівняльна контрольна 
робота VERA 3 класу

Травень
Свідоцтво про переведення до 

4 класу
Свято Трійці

Червень
Спортивний фестиваль

Липень
Літній день спорту

Звичайний похідний день
Шкільна церковна служба

Річний табель
Літні канікули

Серпень
Літні канікули
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Баварська початкова школа 

Коли діти йдуть у початкову школу, починається новий етап їх життя, на якому ігрове 

навчання змінюється на систематичне. 

Виховна місія початкової школи охоплює наступне: 

1. набуття знань 

2. розвиток особистості 

3. стимулювання соціальної поведінки 

4. набуття фундаментальних цінностей 

5. стимулювання особистої активності та самостійності 

6. підвищення бажання працювати та напружуватися 

7. впевненість у власних силах 

 

Відвідування початкової школи є обов'язковим, охоплює 1-4 класи. Початкова школа - 

це перша школа для всіх дітей. Тут вони вивчають письмову мову, отримують базову 

математичну та художню освіту, а також початкове розуміння методичних підходів. 

 

Розклад 

Навчальний 
предмет 

1. Клас  2. Клас 3. Клас 4. Клас 

Німецька   6 6 

Математика Основні уроки  5 5 

Батьківщина та 
природознавство 

  3 4 

Образотворче 
мистецтво 

  1 1 

Музика 16 16 2 2 

Фізичне виховання 2 3 3 3 

Релігія/етика 2 2 3 3 

Англійська -- -- 2 2 

Трудове навчання 1 2 2 2 

Гнучка підтримка 2 1 1 1 

всього 23 24 28 29 
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Уроки 

Уроки початкової школи містять багато ігрових елементів, особливо в 1-му класі. 

Навчання відбувається у зміні організаційних форм: 

• Заняття в класі 

• Робота в групі 

• Робота з іншим школярем/школяркою або самостійно 

Ідеальним є збалансоване співвідношення керованих учителем навчальних годин і так 

званих відкритих етапів навчання, які визначають самі діти.  

В початковій школі класний керівник викладає значну частину предметів, по 

можливості хоча б основні або головні предмети. Це відповідає потребі дітей 

молодшого шкільного віку в постійній референтній особі та забезпечує індивідуальний 

підхід до навчальних потреб дітей.  

Як правило, два шкільні роки клас веде один учитель, у 3-му класі діти отримують 

нового класного керівника.  

 

Оцінки 

Оцінки досягнень у початковій школі служать, з одного боку, підтвердженням навичок, 

які діти вже здобули. З іншого боку, для вчителя ці оцінки також є основою для 

планування наступних кроків у процесі навчання та консультування батьків. 

Залежно від предмета через регулярні проміжки часу проводяться письмові, усні та 

практичні оцінки успішності, які є результатом безпосереднього ходу уроку. 

Вид оцінки успішності, кількість записів успішності, обсяг, ступінь складності та 

зважування записів результативності базуються на вимогах відповідного року та 

розробляються та обліковуються вчителем з педагогічною відповідальністю. 

  

Табель 

Оцінки в табелі 1-го класу не виставляються. В ньому описуються соціальна, навчальна 

та робоча поведінка та результати з окремих предметів. 

Числові оцінки вказуються з 2-го року навчання. Крім того, табелі містять оцінку 

соціальної поведінки, а також поведінки в навчанні та роботі. 
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Розмова про розвиток навчання 

З 2014/15 навчального року проміжний табель у 1-3 класах було замінено 

документованою розмовою про розвиток у навчанні.  

Розмова відбувається в січні або лютому, в якій беруть участь класний керівник, 

законний опікун та діти. Під час цієї розмови можна з’ясувати усі непорозуміння і 

неясності. На цій розмові розглядаються сильні та слабкі сторони розвитку навчання, їх 

спільно обговорюють і визначають варіанти стимулювання на найближче майбутнє.  

Розмова не повинна перевищувати 30 хвилин. Наприкінці укладається від 1 до 3 

конкретних та прийнятних для дитини домовленостей, щоб разом покращити навчання 

в майбутньому. 
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Включення у шкільне життя 

Включення у шкільне життя є обов’язком усіх шкіл. Початкова школа є першою і 

загальною школою для всіх дітей. Це спільне місце навчання для дітей з різними 

талантами та інтересами, а також індивідуальними потребами у навчанні та підтримці.  

Початкова школа в Бурґрейні враховує ці відмінності та впроваджує різні заходи для 

включення у шкільне життя та співпраці: 

Важливо, щоб жодна дитина не була перевантаженою і змогла знайти свій темп 

навчання. 

Отже, девіз включення досить простий: Ніхто не повинен бути виключений з з 

шкільного життя за жодної причини. Необхідно створити умови, щоб усі діти могли 

брати участь у всіх заходах. 

Метою включення є те, щоб діти з особливими освітніми потребами та без них 

навчалися та формували шкільне життя разом.  

Включення у шкільне життя – це різноманіття! Якби ми всі були однакові, було б нудно.  

Унікальність кожного робить життя захоплюючим! 

 

Включення окремих дітей до звичайних занять  

Діти з особливими освітніми потребами та без них навчаються разом та отримують 

індивідуальну підтримку відповідно до їхнього особистого таланту.  MSD (Mobiler 

Sonderpädagogischer Dienst - мобільна спеціальна освітня служба центру підтримки 

Farchant) підтримує та заохочує дітей з особливими потребами раз на тиждень. Деяким 

дітям також надається індивідуальна підтримка супроводу в школі в питаннях життєвої 

практики, мобільності, а також у соціальній та емоційній сфері під час шкільного дня.  

 

Партнерський клас 

З 2016/17 навчального року існує спільне шкільне життя та навчання у співпраці з 

класом центру підтримки Farchant у спільній школі в Бурґрейні.  
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4 золоті правила початкової школи в 
Бурґрейні 

Ми всі хочемо відчувати себе бажаними та цінними в школі. Ми всі несемо спільну 

відповідальність та сприяємо мирному співіснуванню. Тому наш колегіум вчителів виніс 

рішення та узгодив правила, які регулюють спільне проживання з нами: 

1. Невимушена атмосфера полегшує спільне життя 
Школярі/школярки та вчителі/вчительки мають право на справедливе та 

поважне ставлення до себе! 

Кожен має право залишатися здоровим і неушкодженим фізично/психічно! 

➔ Жодних образ, жодних відмов у роботі тощо. 

➔ Жодних бійок, жодних принижень тощо. 

 

2. Ми легше вчимося, коли не заважаємо один одному на уроці 
Усі школярі/школярки мають право навчатися без жодних перешкод! Усі 

вчителі/вчительки мають право навчати без жодних перешкод! 

➔ Правила обговорень та поведінки в класі 

➔ Кожен стежить за тим, щоб добре підготуватися до уроку (домашнє 

завдання, робочі матеріали, пунктуальність тощо) 

 

3. Ми всі хочемо відпочити під час перерви 
Кожен має право на безпеку своїх речей 

➔ Жодних майнових збитків 

 

4. Ми хочемо, щоб у нашій школі все було добре 
➔ Жодних писань, жодних руйнувань тощо. 

 

Ми намагаємося разом вирішувати проблеми. Невеликі класи заохочують взаємний 

обмін. 
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Шкільне приладдя 

Кожен день в твоїй шкільній сумці має бути наступне: 

 
повний пенал із 

• заточеними олівцями 
• стругачка 
• ножиці та клей 
• гумка 
• кольорові олівці 
• авторучка і, можливо, чорнильна гумка (з 2 класу) 

 
щоденник 

папка з домашніми завданнями 

обід та пляшка води 

 

 

Дорогі батьки, 

Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ранці ваших дітей були чисті та, перш за все, мали все 

приладдя. Ваші діти все ще потребують вашої підтримки. Тільки те, що важливо для 

вас, важливо і для вашої дитини. 

Ці матеріали потрібні нам щодня в школі для нашої спільної роботи.  

 

  



         

11 

 
Домашнє завдання 

У нас щодня завдають домашні завдання! 

Ти маєш ретельно записати своє домашнє завдання в кінці 
навчального дня.  

 

 

Дорогі батьки! 

Домашнє завдання є продовженням/поглибленням уроку. Тому важливо 

переконатися, що ваша дитина надійно виконує домашнє завдання. 

Завжди перевіряйте домашнє завдання на повноту його виконання.  

На жаль, домашні завдання іноді стають жертвою поганої пам’яті. Щоб цього не 

сталося, у вашої дитини є щоденник. Будь ласка, перевірте, чи регулярно ваша дитина 

користується щоденником, чи все акуратно та ретельно записує. Домашнє завдання 

завжди записується в щоденник. 

Ми також будемо регулярно повідомляти вам про відсутність домашнього завдання, 

щоб дитина відчувала, що дім і школа працюють разом. 

Будь ласка, повідомте вчителя, якщо у вашої дитини часто виникають проблеми з 

розв’язуванням завдань самостійно чи якщо це займає багато часу. 

Якщо у виняткових випадках ваша дитина не може виконати призначене домашнє 

завдання, будь ласка, повідомте нас про це у письмовій формі в щоденнику наступного 

дня та підтвердіть написане своїм підписом. Пропущене потрібно надолужити на 

наступний день. 

Щоденник також слугує формою зв’язку. Тут записується особиста та освітня інформація 

про вашу дитину. Щоб бути впевненим, що ви отримали важливі повідомлення, 

просимо вас підписати їх у щоденнику. 
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Що робити у разі хвороби чи відсутності? 

Якщо ти погано себе почуваєш і сильно хворієш, краще 
залишитися вдома. Таким чином ти справді одужаєш і нікого 
випадково не заразиш. Домашнє завдання і все, що ми робили 
в школі цього дня, принесе тобі додому однокласник! 

 

Дорогі батьки! 

Будь ласка, повідомте нас, якщо у вашої дитини алергія або чутливість до певних 

продуктів. 

Якщо ваша дитина захворіє під час уроку, ми негайно вам зателефонуємо. 

Вчителям заборонено видавати жодні ліки в школі, якщо немає письмового 

розпорядження лікаря. 

Якщо ваша дитина захворіла, будь ласка, зателефонуйте до адміністрації школи 

якомога раніше і повідомте про це.  

Якщо дитина відсутня через хворобу більше трьох днів, у день повернення її до школи 

необхідно пред’явити медичну довідку. 

Пояснення та довідки необхідно подати класному керівнику. 

Щоб не витрачати так багато дорогоцінного часу під час заняття, будь-ласка, надавайте 

пояснювальні документи надійно та вчасно. 

Документи про звільнення від занять можуть бути видані та затверджені лише 

адміністрацією школи.  

Будь ласка, подайте заявку на це вчасно та в письмовій формі та лише з важливих 

причин! 

Ви також можете знайти шаблон заявки та форму пояснювальних документів на нашій 

домашній сторінці в розділі Downloads («Завантаження»). 
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Проблеми 

Що робити, якщо в тебе виникли якісь проблеми? 

Іноді школа проходить не так, як хочеться.  

Тоді важливо знати, до кого звертатися: 

Проблеми з однокласниками: Звернися до свого класного 
керівника або до шкільного 
соціального робітника JaS! 

Проблеми з учителем: Звернися до батьків! 

Проблеми на шляху до школи: Звернися до свого класного 
керівника або до шкільного 
соціального робітника JaS! 

Проблеми під час перерви: Звернися до чергового на 
перервах! 

Проблеми з домашнім завданням: Звернися до свого класного 
керівника! 

Дорогі батьки! 

Ми хотіли б, щоб ви відвідували регулярні заходи. 

Будь-коли може таке статися, що у вашої дитини проблеми зі школою. Найкраще, якщо 

ваша дитина зможе самостійно вирішити цю проблему. Але іноді нашим школярам та 

школяркам потрібна допомога. Тоді вам важливо знати, до кого ви можете та повинні 

звертатися. 

Розмова з відповідною особою 

Бесіда з класним керівником: Класний керівник або зможе вам допомогти сам, або 

підкаже, до кого звернутися. 

Розмова з нашим шкільним соціальним робітником JaS, паном Вьорле (Herr Wörle) 

Бесіда з адміністрацією школи 

Бесіди з батьками до початку уроку не проводяться, оскільки ми готуємося до уроку. 

Якщо ви бажаєте поговорити, будь ласка, повідомте нам про це заздалегідь, щоб ми 

приділили вам час. 
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Шкільний соціальний робітник - JaS 

Шкільний соціальний робітник початкової школи в Бурґрайні підтримує школярів та 

школярок в їх особистих, шкільних та побутових проблемах. Шкільний соціальний 

робітник сприяє зміцненню соціальних та емоційних навичок дітей і супроводжує 

процеси інтеграції, міграції та включення у шкільне життя.  

 

Яка мета?  

Шкільний соціальний робітник в школах має на меті, серед іншого, підтримку та 

заохочення соціально незахищених та індивідуально обмежених учнів в їх 

особистісному розвитку. Це має надати їм шанси на участь у суспільному житті та 

незалежну та відповідальну інтеграцію у шкільне життя.   

 

Що конкретно пропонує шкільний соціальний 
робітник JaS?  

Шкільний соціальний робітник виступає посередником у конфліктах між 

однокласниками чи вчителями та надає підтримку в кризових ситуаціях. Шкільний 

соціальний робітник розглядає та обробляє превентивні пропозиції в таких темах як, 

наприклад, булінг, насильство та соціальна взаємодія. Шкільний соціальний робітник 

також є контактною особою для батьків, наприклад, на такі теми, як страх перед 

школою, прогули, а також у побутових конфліктах або кризових ситуаціях.   

 

Як проходить консультація?  

Консультування школярів та школярок є найважливішим завданням шкільного 

соціального робітника JaS, який може надавати консультації в різних контекстах, 

наприклад, індивідуальні консультації, групова робота, кризові бесіди, вирішення 

суперечок та розмови з батьками.  

  

Шкільний соціальний робітник -   Бенджамін Вьорле 

(JaS… Benjamin Wörle) 
Соціальна педагогіка (бакалавр 

гуманітарних наук)  

   низькопорогові, добровільні та безкоштовні поради   Burgfeldstraße 27  

...на місці та в школі       82467 GAP, Burgrain  
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…Дотримання конфіденційності     Тел.: 0 88 21 / 910-3920  

         jugendsozialarbeit@grundschule-burgrain.de 
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Батьківські збори 

Батьківські збори нашої школи сприяють успіху шкільного життя.  

Наша спеціалізована батьківська рада збирається кілька разів на рік на засідання 

батьківських зборів та бере активну участь в організації шкільних заходів. 

Ви можете зв’язатися з учасниками батьківської ради в будь-який час, якщо у вас є 

відчуття, що ви більше не можете вирішити проблему самостійно. 

 

 

Представники батьків класу 

На початку навчального року на батьківських зборах першого класу завжди 

проводяться вибори двох представників батьків класу. Було б дуже добре, якби ви 

зацікавилися цією посадою і запропонували свою кандидатуру.  Вашим завданням буде 

посередництво між батьками вашого класу та батьківською радою чи класним 

керівником. 

Звичайно, Батьківська рада завжди намагається звільнити вас від роботи якомога 

більше, щоб ви не перевантажували себе. Тож – наберіться сміливості! 

Залучення батьків може бути дуже веселим! 
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Збори 

Протягом навчального року ти часто будеш чути, як твої 
вчителі кажуть: 

«Будь ласка, принесіть це на наступний урок!» 

Йдеться про контроль цілей навчання, які твої батьки повинні 
були підписати вдома, повідомлення для батьків або суму 
грошей. 

Дуже важливо, щоб усі ці речі були при тобі до дати, 
зазначеної вчителем. 

 

 

Дорогі батьки! 

На жаль, збір домашнього завдання, нотаток, повернення сповіщень і грошових сум 

займає багато дорогоцінного часу під час уроку. 

Тому ми хотіли б попросити вашої допомоги: Дайте вашій дитині до школи 

якнайшвидше підписані документи та відповідні суми грошей. 

Поговоріть зі своєю дитиною про те, як важливо передавати ці речі надійно, і що весь 

клас виграє від своєчасних зборів. 
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Шкільний колегіум та важливі номери 
телефонів 

Дирекція школи Верена Ромунд (Verena 
Romund), директорка 
школи 
заступниця: Таня Кнаб 
(Tanja Knab), вчителька 

Візит за домовленістю  
Реєстрація в секретаріаті 

Секретаріат Катрін Штробель (Katrin 
Strobel), секретарка 

Графік роботи:   
Понеділок:    7:30-11:00 
Вівторок:  9:00-12:15 
П’ятниця:     7:30-11:45 
 
Тел.: 08821/910 3900 

Шкільний 
консультаційний центр 

Анна Анакер (Anja 
Anacker), вчителька-
консультантка 

Реєстрація в секретаріаті 

   
Вчителі  Будь-ласка, графік роботи 

запитайте в секретаріаті 
Клас 1 Верена Ромунд (Verena 

Romund), директорка 
школи 

 

Клас 2 Таня Кнаб (Tanja Knab), 
вчителька 

 

Клас 3 Сабіне Байєрл (Sabine 
Bayerl), вчителька 

 

Клас 4 Анна Бруннентрегєр (Anna 
Brunnenträger), вчителька 

 

     
Робоча група Моніка Шьобер (Monika 

Schöber), фахова вчителька 
 

     
Римсько-католицька 
церква 

Анна Бруннентрегєр (Anna 
Brunnenträger) 

 

Євангельска церква Флоріан Бракер (Florian 
Bracker), пастор 

 

     
Вчителя на заміну Сільке Айх (Silke Eich), 

вчителька 
 

Вчителька на заміну Ніна Лімберг (Nina 
Limberg), вчителька 

 

Вчителька на заміну Наталі Унхольтц (Natalie 
Unholtz), вчителька 
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Вчителька на заміну Бріт А.-Раушенбах (Brit A.-
Rauschenbach), вчителька 

 

 

 

Важливі номери телефону  

Екстрений виклик 
поліції 

 110 Телефон для дітей 
та підлітків 

 116 111 

Пожежна / 
аварійна служба 

 112 Центр підтримки 
дітей, молоді та 
сім’ї 

 943 48 40 
 

Центр контролю 
отруєнь Баварії 

 089/ 19240   

  





 

 

 

 

 

Видавець - початкова школа в Гарміш-Партенкірхені, Бурґрейн. 

Відповідальність за вміст не несе. 

Станом на: липень 2020 року 

 

З повагою 

  
  


