
Szanowni rodzice, drodzy uczniowie, 

 

serdecznie witamy w szkole im. Philipp Reis. Oczekuje panstwa i panskie dzieci nowa sytulacja 

szkolna. Za pomoca tego pisma chcemy panstwu ulatwic pierwsze kroki w tutejszym systemie 

szkolnym i takze podac panstwu podstawowe informacje dotyczace tego tematu.  

 

1. Dane kontaktowe 

 

Adres szkoly:                                                                                            Nazwisko wychowawcy klasy: 

   Philipp-Reis-Schule                  

   Philipp-Reis Straße 16  

   63571 Gelnhausen     

   Telefon: 06051 / 2102        Fax: 06051 / 15593 

   E-Mail: poststelle.prs@schule.mkk.de 

   Strona internetowa: http://philipp-reis.gelnhausen.schule.hessen.de/  

   Sekretarka : Pani Julia Amend 

   Czas otwrcia: 7:00 – 9:40 Uhr und 11:10 – 15:00 Uhr 

 Jest takze mozliwosc zamowienia tlumacza aby panstwu ulatwic rozmowy z przedstawicielami 

szkoly. W tym przypadku prosimy o informacje albo prosimy przyjsc z kims, kto rozmawja w obu 

jezykach. 

 

2. Plan lekcji 
 

Uczniowie dostaja plan lekcji w pierwszym dniu szkolnym.  Oto jest rozdzielenie czasu na lekcje: 

1.  lekcja :  7.45 - 8.30 Uhr       3. lekcja:  9.40   - 10.25 Uhr       5. lekcja:  11.30 - 12.15 Uhr 

   2. lekcja :  8.30 - 9.15 Uhr       4. lekcja:  10.25 - 11.10 Uhr       6. lekcja:  12.15 - 13.00 Uhr 

   Przerwa :       9.15 - 9.40 Uhr      Przerwa:       11.10 - 11.30 Uhr      Przerwa obiadowa:  13:00 – 

13:45 

                                                                                                           7. lekcja:   13.45 - 14.30 Uhr 

                                                                                                           8. lekcja:   14.30 - 15.15 Uhr 
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3. Posilki 
 

Uczniowie maja mozliwosc kupic w trakcie przerwy rozne dania w jadalni. Dania gorace sa oferowane 

za 3,20 Euro od poniedzalku do piatku w przerwie obiadowej. 

 

4. Zobowiujace przedmioty 
 

Panskie dzieci sa zobowiazane miec w trakcie tygodnia 16 godzin jezyka niemieckiego , 2 godziny 

matematyki, 2 godziny jezyka angielskiego i 2 godziny wychowania fizycznego. 

 

5. Wyposarzenie w matierialy szkolne 
 

Potrzebne wyposarzenie w materialy szkolne moze byz zakupione u nas w szkole. Prosimy w tym 

przypatku o liste potrzebnego wyposazenia. 

 

6. Wychowanie fizyczne 
 

Lekcje WFu sa zobowiozujace dla wszystkich. Jezeli dziecko nie moze brac udzialu na lekcjach 

WFu (n.p. z powodu choroby) potrzebne jest koniecznie zwolnienie lekarskie. Z innych powodow 

prosimy o pisemne usprawiedliwienie.  

Dziecko potrzebuje koniecznie wyposazenie sportowe na lekcje WFu. Rzeczy ktore dzecko nosi 

codziennie sa nie dozwolone w hali sportowej.  

 

7. Niemieckie prawo o obowiazku nauki w szkole 
 

W niemczech dzieci sa przez prawo zobowiazany chodzic do szkoly.  Jezeli dziecko nie moze 

przyjsc do szkoly potrzebne jest pisemne usprawiedliwienie. W przypadku choroby potrzebujemy  

zwolnienie lekarskie ktore musi byc oddane w szkole najpozniej po trzecim dniu choroby. 

Prosimy tez o telefoniczne powiadmomienie w sekretariacie o chorobie dziecka.  

Jezeli panstwo wiedza ze bedzie pobyt za granica niemiec i z tego powodu dziecko nie moze brac 

udzialu na lekcjach dluzej jak 2 dni, prosimy o pisemne poinformowanie szkoly o tym. 

Poinformowanie pisemne musi byc oddane w szkole co najmniej 10 dni przed wyjazdem.  

Dyrekcja szkoly w takim przypadku decyduje o zezwoleniu lub odrzuceniu podania.  

 

 



8. Reguly szkolne 
 

Kazda szkola w niemczech ma zobowiazujace reguly  szkolne dotyczace zachowywania sie na terenie 

szkoly podczas lekcji I na przerwach. Do tego pisma jest dodana zkrocona wersja regul szkolnych 

naszej szkoly. Sa tam opisane reguly dotyczace n.p. opuszczania terenu szkoly i urzywania telefonu 

komurkowego w szkole, co jest kategorycznie zabronione.  

 

9. Oferty pozalekcyjne po poludniu 
 

Pomoc przy zadaniach domowych-  

Jest mozliwosc, udostepnienia dzieciom maksymalnie 3 razy w tygodniu pomocy przy zadaniach 

domowych pod opieka nauczaciela. Prosimy w tym przypadku poinformowac wychowawce klasy 

jezeli  jest taka potrzeba.  

 

Grupy projektowe- 

Ofertujemy tez ruzne grupy projektowe, ktore spotykaja sie i pracuja po poludniu. Zeszycik z ofertami 

grup jest dodany do tego pisma. Dalsze informacje oraz  formularz na zameldowanie dostanie 

panstwo u wychowawcy klasy. 

 

Szkolna kawiarnia- 

Pomiedzy godzina 12.15. I 13.45. maja uczniowie mozliwosc pobytu w kawiarni. Mozna tam takze cos 

jzesc albo robic zadania domowe. Kawiarnie prowadzi pani Miksch. Kawiarnia zostala ufunduwana 

przez bylych uczniow naszej szkoly oraz innych sponsorow.  

 


