
Obowiązujące zalecenia dla rodziców uczniów Europejskiego Niemiecko-Polskiego
Gimnazjum w Löcknitz w zakresie regulaminu i wymagań dydaktycznych

Złożonym podpisem przyjmujemy do wiadomości wymagania w zakresie dydaktyki i regulamin 
wewnętrzny DPG Löcknitz

Wymagania w zakresie dydaktyki w EDPG:
• Zajęcia w naszym gimnazjum wymagają od uczniów wysokiego stopnia

odpowiedzialności.  Gimnazja w Niemczech są mianowicie najbardziej
wymagającą formą kształcenia.  Uczniowie mają obowiązek pracować
intensywnie w czasie zajęć i uczyć się materiału również bez nadzoru
nauczyciela.

• Także w gimnazjum uczniowie mają prawo popełniać błędy i uczyć się
w różnym tempie, NIEZBĘDNA jednak jest ich motywacja i wola, aby
dawać z siebie maksymalnie dużo. 

• Dla  Państwa  dzieci  oznacza  to  w  szczególności,  że  muszą  się
przełamać, stawiać pytania i brać czynny udział w zajęciach, ponieważ
tylko  biorąc  w  nich  aktywny  udział  opanują  język  niemiecki  w
odpowiednim stopniu. 

• Nauczyciele zauważają wysiłek wkładany przez uczniów w zajęcia i jest
to odpowiednio doceniane. Uczniowie nie mogą jednak stale czekać na
pytania ze strony nauczyciela. Często zajęcia są konstruowane w taki
sposób, aby uczniowie mieli przestrzeń do samodzielnego uczenia się,
którą wypełniają własną pracą. Jeżeli uczeń stale nie udziela się i nie
pracuje samodzielnie, może mieć kłopoty. 

• Na  początku  nauki  w naszej  szkole  z  pewnością  uczeń  będzie  miał
nienajlepsze oceny z niektórych przedmiotów – Państwa zadaniem jako
rodziców jest dodawać uczniowi odwagi i wzmocnić jego samoocenę.
Wszyscy stawiamy naszym dzieciom wysokie wymagania, powinniśmy
je też wspólnie wspierać. 

Regulamin EDPG

A. Zasady ogólne
• Państwa dzieci  mają  obowiązek codziennie  uczęszczać  na zajęcia  w

szkole, nawet jeżeli w Polsce są w tym czasie wakacje czy dni wolne.
Także święta kościelne z zasady nie są wolne. 

• Jeżeli  Państwa  dziecko  zachoruje,  zaśpi  lub  spóźni  się  na  autobus,
proszę  koniecznie  zadzwonić  do godziny  8.00  do  szkoły  (jeżeli  w
sekretariacie nikogo nie ma, należy nagrać się na sekretarkę)!

0049 39754 21179 z zagranicy ; 039754 21179 z Niemiec



Konieczne jest podanie następujących informacji:

imię i nazwisko dziecka

klasa dziecka, powód nieobecności: np. zaspało, spóźniło się na 
autobus

• Niedopuszczalne są usprawiedliwienia mailowe!

• Pierwszego  dnia  po  powrocie  dziecka  po  nieobecności,  musi  ono
przedłożyć  pisemne  usprawiedliwienie  wychowawcy  klasy.
Usprawiedliwienia  są  akceptowane  w  terminie  do  7  dni  po
nieobecności, usprawiedliwienia późniejsze NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE.

• Zwolnienia  z  zajęć  dydaktycznych  należy  zgłaszać  pisemnie  do
akceptacji wychowawcy klasy. W przypadku zwolnień dłuższych niż 4
dni akceptacji nieobecności dokonuje dyrekcja szkoły

• Zwolnienia  są  możliwe  tylko  w  przypadkach  służących  treściom
kształcenia (np. sport, języki, konkursy itp.)

• Niedopuszczalne są zwolnienia na wyjazdy wypoczynkowe, spotkania
rodzinne itp. uroczystości.

• Zasadniczo niedopuszczalne są zwolnienia z zajęć bezpośrednio przed
feriami, wakacjami, dniami wolnymi i po nich!

• To szkoła decyduje o usprawiedliwieniu nieobecności ucznia.

• Wielokrotne  nieobecności  nieusprawiedliwione  powodują  cofnięcie
delegacji  ucznia  z  Polic.  W  przypadku  uczniów  mieszkających  w
Niemczech stosowane są środki dyscyplinarne. Najostrzejszymi wśród
nich  są  poinformowanie  Urzędu  ds.  Młodzieży  (Jugendamt),
doprowadzenie przymusowe przez policję lub grzywny dla rodziców. 

B. Kontakt z nauczycielami
W  przypadku  problemów  czy  pytań  proszę  zwracać  się  do  niemieckiego  i  polskiego
wychowawcy  klasy  lub  do  nauczyciela  danego przedmiotu.  Jako dyrektor  szkoły  jestem dla
Państwa również dostępna, o ile wcześniejsze rozmowy z ww. nie przyniosły rezultatu. 

C. Wspieranie samodzielnego uczenia się – Lernzeiten
W godzinach 12.20 do 13.20 jest codziennie przerwa w zajęciach dydaktycznych. Jest to czas na
przygotowanie się do lekcji oraz na samodzielne uczenie się zgodnie z zainteresowaniami ucznia.
30 minut przewidziano jako przerwę. 

• każdy uczeń klas 7-10 bierze udział w Lernzeit co najmniej 3x w 
tygodniu



• ze względów pedagogicznych szkoła może podwyższyć ilość 
obowiązkowych Lernzeit w porozumieniu z rodzicami

• Na zajęcia Lernzeit uczęszcza się całe półrocze. Jest to forma 
obowiązkowa, uczeń jest rozliczany z nieobecności. Nauczyciele 
prowadzą dziennik zajęć. 

• Lernzeity dzielą się na różne kategorie. 

• Szkoła zastrzega sobie prawo do przydzielenia danego ucznia do 
określonych zajęć Lernzeit,

• Nieobecności  na  Lernzeit  są  zapisywane  jako  godziny
nieusprawiedliwione. Rodzice są informowani o tych nieobecnościach. 

Nazwisko dziecka:________________________________ Klasa:_______________

Data:___________________ Podpis:________________________


