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9. Shkollë që pëlqen lëvizjen 
Shkolla jonë ka ndër të tjera logon "Shkollë që 
pëlqen lëvizjen", dmth ju gjithashtu do të 
promovoheni nga ne, sidomos në fushën e sportit. 
Në klasën e 6. e gjithë klasa e çdo viti shkollor 
udhëton për në shkollën sportive Hachen dhe 
zhvillon një program të larmishëm me aktivitete. 
Tradita ka gjithashtu edhe udhëtimin vjetor për 
ski. 

Mirë se vini! 

Me qëllim që Ti të përshtatesh 
më shpejt tek ne, ne kemi 
përmbledhur disa gjëra të 

rëndësishme për Ty. 

10. Mbështetje individuale 
Tek ne prej vitesh promovimi individual është 
kthyer nën vulë tonë të cilësisë . Hartohen plane 
zhvillimore dhe arsimore për të gjithë nxënësit. 
Në qendrën e promovimit, drejtuar nga Raimund 
Stein (02324-9701513) dhe kolegët e tij, punohet 
individualisht me programe të ndryshme. Për këtë 
ne mbështetemi nga partnerë leximi dhe 
organizata të tjera në punën tonë. Një mbetje në 
vend zakonisht evitohet me "promovimin eja me 
mua". 

11. Mësimi me kohë të plotë 
Tek ne realizohet edhe mësimi me kohë të plotë, 
ku pasditeve ofrohet pjesërisht edhe mësim 
"normal" apo AG nga më të ndryshmet, p.sh. 
akuarim, park botanik, Inliner, Parcours, teatër, 
Triathlon dhe shumë të tjera. Edhe për ty me 
siguri do të jetë AG ( grupi) i përshtatshëm. E 
gjithë dita organizohet nga Olaf Schultes dhe 
Zonja Jacome (02.324-9.701.516). 

12. Orari i mësimit 
Tek ne mësimi fillon në orën 7:55. Pushim i parë 
është në orën 09:55. Blloku i dytë mësimor fillon 
nga ora 10:25 deri në orën 12.25. Gjatë pushimit 
të drekës një-orëshe, ti ke mundësinë për të 
ngrënë drekë në mencë dhe të pushosh pak para 
se të fillojë mësimi i pasdites. Mësimi i pasdites 
më saktëAGS zhvillohen nga ora 13.25 në orën 
15:30. Ne punojmë me konceptin hapësirës së 
trajnimi dhe kemi miratuar prej vitesh intervalet 
60-minutëshe për orët e mësimit. 
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13. Fondacionet mbështetëse 
Fondacioni mbështet dhe promovon punën në 
shkollë nëpërmjet blerjeve për pajisjen e grupeve 
të studimit, mbështet nxënësit në nevojë si dhe 
nxënësit në udhëtime me klasat, në organizimin 
dhe financimin e festave shkollore, shfaqje 
teatrore, aktivitete ditore apo disa ditore 
jashtëshkollore (sporte plazhi , ski në ujë etj .) si 
dhe në shumë detyrime të tjera. Një aplikim 
anëtarësimi e gjeni në sekretarinë tonë. 
Nuk ka asnjë kontribut minimal. Pagesën vjetore 
e vendosni Ju! 
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2. Kujdestari 
Z. Kunze (02324-9701521) është 
përgjegjës për ndërtesën dhe ambientin. 
Zyra e tij 
është e arritshme nga klasa. 

6. Punonjësit socialë të 
shkollës 
Përgjegjëse për të gjithë nxënësit është 
punonjësja sociale Leonila Antik. (02.324-
9.701.511). 
Ajo këshillon mbi vështirësitë, problemet me 
familjen, brengat dhe frikën e të gjitha 
llojeve,Problemet me shokët e klasës dhe 
mësuesit, apo edhe nëse keni pyetje mbi tema 
të tilla si varësisë, manitë, çrregullime në 
ngrënie, agresion dhe dhunë, dashuri dhe 
seksualitet. 
Johanna Czech(02324-9701577) është 
gjithashtu aktive si punonjëse sociale në 
shkollën tonë. Ajo mbikqyr qendrën e nxënësve, 
ku ti mund të qëndrosh gjatë pushimeve të 
shkurtra. 

1. Sekretaria 
Oraret e hapjes: 
E Hënë - e premte nga ora 07.30-12.00. 
Këtu Ti do të marrësh tek znj Drabent 
(02324-9701518) tollona ushqimi, 
certifikatat e shkollës, kopjet e 
certifikatave, etj 

3. Sanitaret 
Sanitaret tona bëjnë punë të vështirë dhe 
të shkëlqyer. 
Duke qenë se fitimi i tyre nuk është 
shumë i lartë, lehtësojua sa më shumë të 
mundesh punën! 

4. Sëmundja 
Në ditën e parë të mungesës, prindi apo 
kujdestari i autorizuar duhet të telefonojë 
deri në orën 07:45 në sekretari dhe të 
japë emrin Tënd, klasën dhe arsyen e 
mungesës. Ju lutemi të sillni një konfirmim 
me shkrim pasi të jeni shëruar. Nëse t i 
sëmuresh në shkollë, prindërit Tuaj do të 
njoftohen në telefon. 

5. Menca 
Në mencë ti mund të marrësh gjatë kohës së 
pushimit panine, pije apo diçka të vogël. Në 
pushimin e drekës mund të zgjedhësh mes dy 
pjatave kryesore me çmime të përballueshme. 
Në mencë punon Zonja Ziemer. 

Në vitin shkollor 8. ne njihemi me 
kontrastin e profesioneve specifike 
gjinore. 
Praktika e mëetjshme realizohet në 
klasën e 9. (3 javë) dhe në klasën e 10. 
(praktikë e plotë dhe vjetore). Në klasën 
e 9-të të gjithë marrin pjesë në kurse të 
ndryshme për orientimin e zgjedhjes së 
profesionit. Për më tepër, gjatë 
përzgjedhjes së profesionit ti do të 
mbështetesh edhe nga bashkëpunimi 
me kompanitë partnere, kujdestari për 
orientimin profesional nga familja 
Kolping , nga HAZ dhe mbështetja për 
ngjitjen në karrierë nga VHS. Mësuesi 
përgjegjës është Sahver 
Münch(02.324-9.701.524). 

8. Muzikë 
Një tjetër shtyllë e shkollës sonë është 
muzika. Ka një klasë rroku, projekte 
muzikore të ndryshme ("tenda e 
rrokut"), dy ambiente muzikore të 
pajisura mirë, disa grupe muzikore 
shkollore, grupi i valleve -AGS dhe një 
kor. 
Andreas Lensing është përgjegjës për 
muzikën. 

7. Orientimi profesional 
Orientimi profesional fillon në shkollën tonë që 
nga klasa e 5-të. 
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