„Zawodowe Gimnazjum – alternatywa dla Waszego dziecka?”
Szanowni Rodzice!
Jeżeli Państwa dziecko wraz z ukończeniem 10. klasy otrzyma prawo przejścia na wyższy poziom gimnazjalny do klas maturalnego stopnia tzw. gymnasiale Oberstufe, stoją przed nim otworem różne drogi do osiągniecia matury. Może uczęszczać do
szkoły ogólnokształcacej prowadzacej do matury (gimnazjum i zintegrowana szkoła średnia- ISS) lub ubiegać się o miejsce w
gimnazjum zawodowym w jednym z Zespołów Szkół Zawodowych ( Oberstufenzentrum, w skrócie - OSZ). Maturę ogólną można zdobyć w gimnazjum ogólnokształcącym w ciągu dwóch lat, a program gimnazjum zawodowego jak również zintegrowanej
szkoły średniej (ISS) przewiduje na jej uzyskanie trzy lata.
Jeśli dziecko Państwa zdecyduje się na naukę w gimnazjum zawodowym, ma ono - po jego ukończeniu - prawo wyboru dowolnego kierunku studiów; nie jest zobowiązane do podjęcia studiów związanych z zawodowym profilem tego gimnazjum.
Zawodowe gimnazjum jest dla dziecka Państwa szczególnie wtedy atrakcyjne, jeśli pragnie ono, oprócz osiągnięcia świadectwa
dojrzalości, przygotować się jednocześnie do określonego zawodu, bowiem ksztalcenie ogólne i zawodowe są tu ze sobą powiązane. Oprócz przedmiotów ogólnych takich jak niemiecki, matematyka, język obcy czy nauki przyrodnicze, dziecko Państwa
uczy się przedmiotów zawodowych w teorii i praktyce.
I tak, np. w dziedzinie techniki w gimnazjum o specjalizacji elektrotechnika oprócz przedmiotów ogólnych, uczy się również elektrotechniki i informatyki. Zależnie od kierunku Zespolów Szkól Kształcenia Zawodowego zdobywa się tam wiedzę w dziedzinie
np. informatyki technicznej, informatyki medycznej lub techniki mediów.
Przy Zespołach Szkół Kształcenia Zawodowego (OSZ) istnieją gimnazja zawodowe o kierunkach gospodarka i administracja,
technika, informatyka, technologia żywienia, gospodarka rolna, zdrowie i sprawy socjalne, nauki przyrodnicze- chemia, fizyka,
biologia, biotechnologia i projektowanie. Gimnazjum zawodowe dzieli się na fazę przygotowawczą ( 11. klasa) i fazę kwalifikacyjną ( 12 i 13 klasa). Jeśli dziecko Państwa zdecyduje się na gimnazjum zawodowe, musi ono jak w szkole ogólnokształcacej
wybrać dwa przedmioty o rozszerzonym zakresie ( Leistungskurse) i określoną ilość przedmiotów o zakresie podstawowym
(Grundkurse). Dokładnych informacji dotyczacych wyboru przedmiotów i ich kombinacji oraz przedmiotów egzaminacyjnych
mogą Państwo zasięgnąć w wybranym Zespole Szkół Zawodowych. Przegląd gimnazjów zawodowych znajdą Państwo w Ofertach informacji i poradnictwa zawodowego poniżej.
Jakie korzyści oferuje zawodowe gimnazjum?
• Wiedza fachowa z przedmiotów zawodowych zdobyta w
szkole w zakresie rozszerzonym i podstawowym umożliwia absolwentom uzyskiwać lepsze wyniki w tych przedmiotach na studiach;
• Zawodowe przygotowanie uzyskane w szkole może zapobiec przerwaniu studiów;
• Absolwenci, którzy zdecydują się na naukę zawodu, posiadają już pewien zasób zawodowej wiedzy i umiejętności, co może skrócić ich czas nauki zawodu;
• Wczesne zdobycie zawodowej wiedzy może mieć pozytywny wpływ na decyzję przedsiębiorstwa przy przyjmowaniu do pracy lub do nauki zawodu.
Jakie warunki wstępne musi spełnić dziecko Państwa?
• Uczniowie i uczennice gimnazjów i zntegrowanych szkół
średnich (ISS): uprawnienie do przejścia na wyższy poziom
gimnazjalny do klas maturalnego stopnia (gymnasiale
Oberstufe)

• Uczniowie i uczennice jednorocznej Berufsfachschule
(jednorocznej szkoły przygotowującej do nauki zawodu
- OBF): spełnienie warunków przejścia na poziom maturalny
• Maksymalny wiek: 19 lat
Co powinni Państwo i dziecko Państwa wiedzieć na temat zawodowego gimnazjum?
• Czas nauki: trzy lata
• Świadectwo ukończenia: matura ogólna ( Abitur)
• Wolny wybór kierunku studiów ( mimo nauki przedmiotów zawodowych)
• Brak okresu próbnego, przejście z 11. klasy do fazy kwalifikacyjnej
• Zaliczenie szkolnej części egzaminu uprawniającego do
wstąpienia do szkół wyższych (Fachochschulreife) po
ukończeniu 12. klasy gimnazjum przy odpowiedniej ilości
punktów z przedmiotów w zakresie rozszerzonym i podstawowym.

Oferty w zakresie informacji i doradztwa zawodowego dla uczennic, uczniów i rodziców
Na portalu Zespołów Szkół Kształcenia Zawodowego (OberstufenzentrenOSZ) znajdą Państwo pożyteczne informacje dotyczące oferty szkół i dane
kontaktowe szkolnych doradców :
www.oberstufenzentrum.de

Technika obróbki metalu:
· OSZ Gebäude-Umwelt- und Technik:
www.max-taut-schule.de
· OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik:
www.gs-schule.de/oszgs		

Dni otwartych drzwi w Zespołach Szkół
Zawodowych są organizowane każdego roku w czasie od listopada/ grudnia
do marca. Proszę skorzystać z tej oferty.

Elektrotechnika:
· OSZ Technische Informatik, Industrieelektronik, Energiemanagement:
www.osztiem.com
· OSZ Informations-und Medizintechnik:
www.oszimt.de
· OSZ Kommunikations-,Informationsund Medientechnik: 			
www.oszkim.de

Przegląd specjalizacji i kierunków gimnazjów zawodowych znajda Państwo pod
www.oberstufenzentrum.de >
Hochschulreife > Berufliches Gymnasium > Downloads.
Bliższych informacji dotyczących gimnazjów zawodowych przy różnych Zespołach Szkół Zawodowych zasięgną
Państwo pod następującymi adresami:
Gospodarka i administracja/zarządzanie:
· OSZ Handel I:
www.oszhandel.de
· OSZ Lotis:
www.osz-lotis.de
· OSZ Recht:
www.oszrecht.de
· OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung:
www.osz-louise-schroeder.de
· OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen:
www.oszbwd.de
· OSZ Banken und Versicherungen:
www.osz-banken-versicherungen.de
· OSZ Wirtschaft und Sozialversicherungen:
www.osz-wiso.de

Budownictwo i projektowanie:
· OSZ Bautechnik:
www.knobelsdorff-schule.de
Technologia drewna i projektowanie:
· OSZ Holztechnik:
www.marcel-breuer-schule.de		

· OSZ Gastgewerbe:
www.osz-gastgewerbe.de
Sprawy socjalne:
· OSZ Sozialwesen I:
www.anna-freud-osz.de
· OSZ Sozialwesen II:
www.osz-soz.de
Szkoła o specjalnym profilu:
· Staatliche Ballettschule Berlin
und Schule für Artistik:
www.ballettschule-berlin.de
Terminy zgłoszenia
Okres składania podań zaczyna się w
lutym i trwa do ok. połowy maja. Proszę
odpowiednio wcześnie dowiedzieć się
jakie obowiązują terminy w wybranym
przez Państwa Zespole Szkół!
www.schule-beruf-zukunft.de

Druk:
· OSZ Druck- und Medientechnik:
www.ernst-litfass-schule.de
Zdrowie:
· OSZ Gesundheit II:
www.osz-gesundheit-medizin.cidsnet.de
Chemia, fizyka, biologia:
· OSZ Chemie, Physik, Biologie:
www.lise.be.schule.de
Technologia żywienia i gospodarstwa
domowego:
· OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik:
www.emilfischerschule.de

Migrantenorganisationen
Auskunft über die
Elterninformationsbriefe erhalten Sie
bei den folgenden
Migrantenorganisationen in der jeweiligen Muttersprache:

Arabische ElternUnion e. V.
Urbanstraße 44
10967 Berlin

Deutsch-Arabische
unabhängige
Gemeinde e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

TürkischDeutsches
Zentrum e. V.
Boddinstraße 66
12053 Berlin

Türkischer
Elternverein in BerlinBrandenburg e. V.
Oranienstraße 34
10999 Berlin

Polnischer Schulverein
„OSWIATA“
in Berlin e. V.
Lichtenrader Straße 42
12049 Berlin

Tel.: 030 61625073

Tel.: 030 56825972

Tel.: 030 69807070

Tel.: 030 6143299

Tel.: 030 62708745
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