Schule Lauerholz

Szkoła dla każdego

Nasza deklaracja
Nasza kadra pedagogiczna stwarza przyjazną atmosferę do
dobrej nauki i pracy.

Nasza kadra pedagogiczna zwraca uwagę na różne warunki
w których się wychowały dzieci, ich ścieżki edukacyjne i
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Zajęcia
Nauka odbywa się w 16 klasach.
Nasze zajęcia są metodycznie różnorodne i stymulują
aktywność edukacyjną.

Nasze codzienny poranny krąg, tygodniowa rada klasowa,
reprezentant klasy i zebrania uczniowskie pomagają

nabywać poczucie obowiązku i prawidłową reakcję na
codzienne problemy.

Pomagamy w dużym zakresie w rozwoju samodzielności

dzieci i wspieramy je w aktywnym proces ie nauczania. Przez
to też będą kształcone socjalne kompetencje, kreatywność i
samodzielność uczniów.

tempo nauki.

Nasza kadra pedagogiczna wspiera samodzielne i
odpowiedzialne życie szkolne.

Naszym celem jest uczciwe postępowanie ze wszystkimi
dziećmi

Dzieci u nas uczą się jak tylko często jest to możliwe
uczestniczyć w życiu społecznym.

Nasi uczniowie nabywają wiedzę, umiejętności i podstawy
życiowe.

Nasi uczniowie uczą się wartości demokratycznych o

wspólnym życiu i rozwijają swoją samodzielną osobowość.

Kontakt
Grundschule Lauerholz
Holzvogtweg 18
23568 Lübeck

T 0451-1228 11 00
schule-lauerholz.luebeck@schule.landsh.de
www.grundschulelauerholz.lernnetz.de
Oddział Israelsdorf
Waldstraße 31a
23568 Lübeck

T 0451 - 1228 12 00
Kierownika szkoły

Verena Schneider-Prengel
Sekretariat szkoły
Manuela Ziprik

Poniedziałek - Czwartek
Od 08.00 - 13.00
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Nauczyciele i kadra edukacyjna

Udział rodziców i ich stowarzyszenia

22 nauczycieli szkół podstawowych

Rodzice są częścią naszego konceptu nauczania i noszą

4 pedagogów nauczania specjalnego
10 osób towarzyszących w zajęciach

10 osób personelu w strefie popołudniowej
osoby pracujące na zlecenie

także częściową odpowiedzialność za życie szkolne.

Razem staramy się o otwartą współpracę w rozwoju każdego
dziecka.

Nasi nauczyciele współpracują z dziećmi z respektem,
zachęcają je do indywidualnego rozwoju i pomagają
materiałem nauczającym, który razem
przygotowujemy.

Tym samym wiąże się to z projektowaniem
przestrzeni życiowej sprzyjającej uczeniu
dzieci w wieku szkolnym.

Opieka i kursy popołudniowe
Opieka jest zapewniona w dwóch lokalach
Israelsdorf od 7.15 do 16.00
Karlshof od 7.30 do 16.00

Odpowiedzialność posiada Sprungtuch e.V.
Biuro telefon: 0451-38248

Mail: bildungshaus@sprungtucheV.de

Budynki szkolne i wyposażenie
Dzieci korzystają z nowoczesnej szkoły i jej wyposażenia

Do działalności kursów popołudniowych należy:
Obiad, opieka i pomoc w zadaniach domowych

Do tego należy zorganizowana przez dzieci biblioteka,

Teatr muzyczny

klasach, stołówka, nowa sala gimnastyczna i warsztaty.

Nauka i pierwsze kroki z instrumentami muzycznymi

tablety mobilne i technika prezentacji we wszystkich

Chór

Pomoc w nauce matematyki i języka niemieckiego
Rozjemca w sprawach spornych

Zewnętrzny obszar szkolny

Czytanie tekstów z pedagogiem

Nasz duży obszar szkolny z placami zabaw, wyposażenie

Lekkoatletyka oraz piłka nożna

placów zabaw, las szkolny, boisko do piłki nożnej oferują
optymalny relaks i działalność rekreacyjną.

dla rodziców przez rodziców

Taniec

Gra w szachy

Harcerstwo, pionierstwo

