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Państwa dziecko latem skończy szkołę pod-stawową.
Niektóre dzieci z pewnością już dokładnie wiedzą,
do której szkoły średniej chciałyby uczęszczać. Inne
natomiast razem z Państwem, czyli rodzicami i opiekunami prawnymi, zastanawiają się, która szkoła będzie dla nich odpowiednia.
Pierwsze pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć, dotyczy tego, jaki typ szkoły jest najlepszy dla
Państwa dziecka. W tym celu w czwartym roku nauki
szkoła podsta-wowa zaoferuje Państwu dwie osobiste rozmowy doradcze. Niniejsza ulotka zapewni
Państwu dodatkowe informacje. Przedstawia ona
charakterystykę poszczególnych typów szkół w obszarze szkół średnich na terenie miasta Osnabrück. To
umożliwi Państwu dokonanie oceny tego, który typ
szkoły ofe-ruje dzieciom o odpowiednich zdolnościach optymalne możliwości rozwoju.
Ulotka ma Państwu pomóc w podjęciu tej tak ważnej
dla przyszłości Państwa dziecka decy-zji. Skorzystajcie z niej Państwo, aby wspólnie ze swoim dzieckiem
znaleźć najlepsze roz-wiązanie.
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Wybór odpowiedniego typu szkoły dla Panstwa dziecka
Państwo jako rodzic lub opiekun prawny i Państwa dziecko wspólnie zadecydujecie, do której szkoły Państwa dziecko będzie uczęszczać od piątej klasy. Powinni Państwo przy tym
kierować się wynikami w nauce osiąganymi przez Państwa dziecko, lecz również osobistymi kompeten-cjami i potrzebami swojego dziecka. Obie rozmowy doradcze w Państwa szkole
podstawowej z pewnością zapewnią Państwu wsparcie przy podejmowaniu decyzji.
Miasto Osnabrück zapewnia niezbędną ofertę szkół publicznych w ramach swoich obowiązków jako miasta. W związku z tym w V klasie od po-czątku roku szkolnego 2021/2022
dostępne są takie typy szkół jak liceum, szkoła zbiorcza i gimnazjum. W ramach szkoły zbiorczej istnieje po-nadto również możliwość wyboru między zintegrowaną i kooperatywną
szkołą zbiorczą. Typy szkół różnią się pod kątem celów edukacyjnych, organizacji lekcji oraz egzaminów końcowych i możliwości łączenia. Dzieci ze specjalnymi potrzebami
pedagogicznymi mogą również wybierać między tymi typami szkół. Mają również dodatkowo możliwość uczęszczania do szkoły specjalnej.

Liceum (OBS)

Szkoły zbiorcze (GS)

Cele
• Zdobycie kwalifikacji, dzięki
którym uczennice i uczniowie
mogą konty-nuować naukę,
zarówno pod kątem
zawodowym, jak i związanym
ze stu-diami
• Podstawowe, rozszerzone i
pogłębione kształcenie ogólne
• Wzmocnienie podstawo-wych
umiejętności, samo-dzielnego i
społecznego procesu uczenia się
• Indywidualnie wyznacza-ny
priorytet: nacisk na praktyczne
kształcenie zawodowe, języki
obce, ekonomia, technika lub
obszar zdrowia i nauki społeczne

Cele
• Zapewnienie podstawowego, rozszerzonego lub szerokiego i
pogłębionego kształcenia ogólnego
• Umożliwienie realizacji indywidualnych priorytetów zgod-nie z
wynikami i predyspozycjami uczennic i uczniów
• Wzmocnienie podstawowych umiejętności, samodzielnego uczenia się,
jak również pracy naukowej
• Wykształcenie zdolności uczennic i uczniów do kontynuo-wania ścieżki
edukacyjnej na drodze zawodowej lub zwią-zanej z nauką, w zależności
od końcowych wyników

• Lekcje powiązane z rocz-nikiem
(głównie lekcje wspólne,
wybrane przed-mioty zróżnicowane także w oparciu o wyniki)
lub związane z gałęzią szkoły
(nauczanie w oddziałach
poszczególnych gałęzi szkolnych
szkoła główna / szkoła realna)
• Lekcje mają za zadanie spełniać
różne wymagania edukacyjne,
wspierać ta-lenty, umiejętności
i pre-dyspozycje oraz różne
za-chowania edukacyjne
• Ocena wyników w nauce w
zależności od typu szko-ły
• Możliwość wyboru dru-giego
języka obcego (od 6 klasy)
• Nacisk na umiejętności metodologiczne
• Koncentracja na orientacji zawodowej, aby podjąć skuteczną
decyzję o wy-borze zawodu
(wykształ-cenie i studia)

Zintegrowana
szkoła zbiorcza (IGS)

Kooperatywna szkoła zbiorcza (KGS)

• Zajęcia w zespole klas na
poszczególnych poziomach
• Towarzyszenie przez zespół
rocznika na pozio-mie szkoły
średniej 1. stopnia, jak również
na gimnazjalnym poziomie
zaawansowanym
• Możliwość ukończenia
wszystkich typów szkół
• Raporty dotyczące postę-pów
w nauce do klasy 8, świadectwa
z oceną opi-sową do klasy 10
• Możliwość nauki 2. i 3. języka
obcego (hiszpański, francuski,
łacina)

• Typy szkół szkoła główna, szkoła
realna i gimnazjum są połączone
jako odno-szące się do siebie
i połą-czone ze sobą oddziały
szkoły
• Możliwość ukończenia
wszystkich typów szkół
• Klasa 5 – 8:
wspólna nauka, obejmująca
różne typy szkół
• Od 9. klasy:
nauka zorien-towana na typ
szkoły, która ma być ukończona
• Hiszpański, francuski, łacina
mogą być wybrane jako drugi
język obcy

Mozliwosci ukonczenia szkół
• Ukończenie szkoły specjalnej (po 9. klasie)
• Ukończenie szkoły głównej (po 9. klasie)
• Ukończenie szkoły średniej 1. stopnia
(ukończenie szkoły głównej lub realnej
po 10. klasie)
• Ukończenie szkoły średniej 1. stopnia na
poziomie rozszerzo-nym (po 10. klasie)

W zależności od ukończonej szkoły przejście do
gimnazjum o profilu ogólnokształcącym, do
przyuczenia w zawodzie, do szkoły zawodowej,
technikum lub gimnazjum o profilu zawodowym.

• Ukończenie szkoły specjalnej (po 9. klasie)
• Ukończenie szkoły głównej (po 9. klasie)
• Ukończenie szkoły średniej 1. stopnia (ukończenie szkoły głównej lub realnej po 10. klasie)
• Ukończenie szkoły średniej 1. stopnia na
poziomie rozszerzonym (po 10. klasie)
• Świadectwo dojrzałości uprawniające do
studiowania w wyższej szkole zawodowej
(część szkolna, po 12. klasie)
• Ogólne świadectwo dojrzałości uprawniające
do studiowania w szkole wyższej (matura)

Gimnazjum
(Gym)

Szkoła specjalna
(FöS)

Cele
• Zapewnienie szerokiego i
pogłębionego kształcenia
ogólnego
• Promowanie samodziel-nego
uczenia się i pracy naukowej
• Wyznaczenie indywidual-nych
priorytetów zgodnie z
umiejętnościami i pre-dyspozycjami uczennic i uczniów
• Przygotowanie do kształ-cenia
zawodowego lub studiów

Priorytety wsparcia
• Zajęcia w szkole spe-cjalnej
zapewniające rozwój
emocjonalny i społeczny,
rozwój fi-zyczny i motoryczny, jak również zajęcia w
kra-jowym ośrodku
edukacji dla niesłyszących
oparte są na podstawach
pro-gramowych szkoły
średniej 1. stopnia
(przyjęcie do szkoły przy
takich samych celach)

• Klasa 5 – 10:
Lekcje w zespole klas,
obowiązko-wy wybór drugiego
języ-ka obcego od klasy 6
• 11. klasa:
Faza wprowa-dzająca do
gimnazjalnego poziomu
zaawansowane-go w celu
przygotowania do fazy
kwalifikacyjnej, w znacznym
zakresie lekcje w zespole klas
• 12 / 13. klasa:
Faza kwali-fikacyjna
gimnazjalnego poziomu
zaawansowane-go z
końcowym egzami-nem
maturalnym, lekcje w systemie
kursów z in-dywidualnym
ukierunko-waniem

Główny nacisk
• Szkoła specjalna skupiają-ca
się na nauce opiera się na
podstawie programo-wej
szkoły głównej (przy-jęcie
do szkoły przy róż-nych
celach)
• Szkoła specjalna skupiają-ca się na rozwoju intelektualnym opiera się na
własnym programie
nau-czania (przyjęcie do
szkoły przy różnych celach).
Oprócz poziomu podstawowego ta forma szkoły
specjalnej obejmuje szkołę
średnią 1. stopnia
(klasy 5 – 9) i szkołę średnią
2. stopnia (klasy 10 –12)

• Ukończenie szkoły śred-niej
1. stopnia na pozio-mie
rozszerzonym (po 10. klasie)
• Świadectwo dojrzałości uprawniające
do studio-wania w wyższej szkole
zawodowej
(część szkol-na, po 12. klasie)
• Ogólne świadectwo dojrzałości
uprawniające do studiowania w
szkole wyższej (matura)

W zależności od ukończonej szkoły przejście do szkół zawodowych, przyuczenia w
zawodzie, do techników lub na uniwersytety / szkoły wyższe.

• FöS ESE, KM, LBZ: W tych trzech
szkołach specjalnych kwalifikacje
do szkoły średniej 1. stopnia moż-na
uzyskać analogicznie do ukończenia szkoły regularnej
• FöS L: Ukończenie szkoły specjal-nej
(po 9. klasie); ukończenie szko-ły
głównej po dobrowolnym
uczęszczaniu do 10. klasy
• FöS GE: Świadectwo uczęszczania
do szkoły wydawane bez
ukończe-nia edukacji

