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Információs lap a kezdeti tájoláshoz

Jelentkezés az iskolába
Németországban minden 6 éves és idősebb gyermeknek iskolába kell járnia. Szász-Anhaltban először négy évig
Grundschule (általános iskolába) járnak, majd középiskolába, ahol különböző iskolai végzettségek lehetségesek. A
középiskolát Hauptschule- vagy Realschulabschluss-szal fejezik be, a Gimnáziumban az iskolai idő az Abiturral
(érettségi vizsga) zárul, és egy Gesamtschule (átfogó iskolában) vagy Gemeinschaftsschule (közösségi iskolában)
minden képesítés lehetséges.
Minden gyermeket kötelezö regisztrálni kell az iskolába járáshoz. Erre mindig az iskolakezdési év előtt ,március 1-ig
kerül sor az illetékes Grundeschule (általános iskolában). Ha a gyermek 6 évnél idősebben költözik Magdeburgba, a
szülőknek regisztrálni kell a gyermeküket az iskolalátogatásra. Ehhez meg kell adni a nevet, születési dátumot és
lakcímet, a németorszagban tartózkodási igazoló státuszt, a német nyelvtudási szintröl vonatkozó információkat és a
gyermek esetleges bizonyitványait.
Állami főváros Magdeburg | Tárgykörben Iskola és Sport | Gerhart-Hauptmann-Straße 24| 39108 Magdeburg
| Telefon 0391 540 3001|Hétfőn, szerdán és csütörtökön 9-15 óra között, kedden 9-13 óráig és 14-15 óráig,
pénteken 9-12 óráig | www.magdeburg.de/Start/Kultur-Sport/Fachbereich-Schule-Sport |
A regisztráció után a gyermek időpontot kap az egészségügyi osztályon végzett vizsgálatra. Itt ellenőrizzük, hogy
egészséges-e, és hogy iskolába járhat-e. Az értesitést melyik iskolához lesz a gyermek hozzárendelve általában
postai úton fogják kiküldeni.
Magdeburg Állami Fővárosi Egészségügyi és Állategészségügyi Hivatal | Gyermek- és serdülőkori orvosi
szolgálat | Lübecker Str. 32 | 39124 Magdeburg | Telefon 0391 540 6050 | Kedd 9–12 és 14–17.30 |
Kapcsolattartó: Herr. Dr. med. Wagner
Szász-Anhalt Állami Oktatási Hivatal | Turmschanzenstraße 32 | 39114 Magdeburg | Telefon 0391 56702
Amint a szülők tudják, melyik iskolába fog a gyermekük járni, ott a titkárságon személyesen kell regisztrálni. A szülők
beszéljenek az osztály tanárával, hogy bemutatkozhassanak és tisztázhassanak esetleg felmerüló kérdéseket,
például mely iskolai anyagokra van szükség, és hogy a szülők hogyan tudják támogatni a gyermeket az iskolában. Aki
az államtól pénzügyi támogatást kap azok az iskolai ebédekhez, tananyagokhoz, iskolai kirándulásokhoz vagy
korrepetálásokhoz is kérhetnek pénzügyi támogatást az adott finanszírozó hivatalon keresztül ((például a Sozialamt
oder das Jobcenter (szociális jóléti irodán vagy az állásközponton) keresztül)).
Sok más hasznos információ az iskolába járásról a Szász-Anhalt Migráns Szervezetek Állami Hálózatának (LAMSA)
„Elterninformation: Schule“ oldalán található: www.lerneninterkulturell.de/wp-content/uploads/ElternbriefWebsite.pdf. A jelenlegi iskolai útmutató az általános iskola után Magdeburg összes középiskolájának áttekintésével
a következő honlapon található: https://www.magdeburg.de/Start/Wissenschaft-Bildung/Schule/Schulwegweiser.
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A Magdeburg migrációs útmutató számos más témával kapcsolatos többnyelvű
tájékoztató lapok mellett számos aktuális tanácsot, segítséget és szabadidős
ajánlatot tartalmaz.
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