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WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG 
 
 
 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schule. Gerne können Sie Ihr Kind bei uns anmelden. 

Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, begrüßen wir Sie gerne bei uns an der Schule am „Tag der 

offenen Tür“ – am 23.03.2023 von 15.00-17.00 Uhr.  

Die Anmeldewoche findet für alle Schulen in Wilhelmshaven vom 24.04.-28.04.2023 statt. Vorab 

sind leider keine Anmeldungen möglich. Ab dem 12.04.2023 finden Sie auf unserer Homepage alle 

notwendigen Formulare unter dem Reiter „Schulanmeldung“. Sie können die Unterlagen folglich 

herunterladen, ausdrucken und entsprechend ausfüllen, sodass unnötige Wartezeiten vermieden 

werden. 

Am Dienstag wird eine Dolmetscherin für Russisch und Ukrainisch vor Ort sein und am Mittwoch 

einer für Arabisch und Türkisch. Am Donnerstag erfolgt die Anmeldung für den KME-Bereich. Die 

Anmeldung findet im Büro der Konrektorin direkt neben dem Sekretariat im Verwaltungstrakt statt. 

Die Zeiten sind folgendermaßen: 

Montag: 8.00-13.00 Uhr 

Dienstag: 8.00-13.00 Uhr 

Mittwoch: 10.00-15.00 Uhr 

Donnerstag: 10.00-15.00 Uhr 

Freitag: 8.00-12.00 Uhr 

Bringen Sie bitte folgende Unterlagen zur Anmeldung mit: 

• Evtl. ausgefüllte Formulare von der Homepage 

• Zeugnis im Original (es verbleibt in der Schule) 

• Evtl. Gutachten 

• Geburtsurkunde 

• Personalausweis 

• Foto 

• Evtl. Nachweis über Bildung und Teilhabe 

• Masernnachweis 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

S. Bussmann (Koordinatorin 5/6) 

 

tel:+494421759590
tel:+4944217595929
mailto:mds@wilhelmshaven.de
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ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 

 
 
 

Шановні батьки та опікуни, 

 

Дякуємо за інтерес до нашої школи. Ви можете зареєструвати свою дитину у нас. Якщо ви ще не 

впевнені, будемо раді вітати вас в нашій школі на «Дні відкритих дверей» – 23.03.2023 з 1  5.00-1 7. 

00 годин. 

Тиждень реєстрації відбудеться для всіх шкіл Вільгельмсхафена з  24.04.-28.04.2023. На жаль, 

заздалегідь ніяких реєстрацій не можливо. З 12.04.2023 всі необхідні форми ви знайдете  на нашій 

головній сторінці  у вкладці «Реєстрація школи». Таким чином, ви можете завантажити, роздрукувати 

та заповнити документи відповідно, щоб уникнути непотрібного часу очікування. 

У вівторок буде перекладач для російської та української мов, а в середу - для арабської та турецької.  

Реєстрація в районі КМЕ відбувається в четвер.  Реєстрація відбувається  в  кабінеті віце-президента 

безпосередньо поруч з секретаріатом в адміністративному крилі. Час наступний: 

Понеділок:8.00-13.00  

Вівторок: 8.00-13.00  

Середа:10.00-15.00  

Четвер: 10.00-15.00  

П'ятниця:8.00-12.00  

Будь ласка, візьміть з собою при реєстрації наступні документи: 

• Можливо, заповнені форми з домашньої сторінки 

• Оригінал атестата (він залишається в школі) 

• Можливі думки експертів 

• Свідоцтво про народження 

• Посвідчення особи 

• Фотографія 

• Можливий доказ освіти та участі 

• Masernnachweis 

 

Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, не соромтеся звертатися до нас. 

З повагою, 

С. Буссманн (координатор 5/6) 
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 معلومات مهمة حول التسجيل

 
 
 

 أعزائي اآلباء واألوصياء، 

 

  اليوم شكرا لك على اهتمامك بمدرستنا. اهال وسهال بكم لتسجيل طفلك معنا. إذا لم تكن متأكدا بعد ، يسعدنا أن نرحب بك في مدرستنا في "

 . 00 الساعة   .7 1-5.00  1من  23.03.2023في  - "المفتوح

  12.04.2023لسوء الحظ ، ال يمكن التسجيل مسبقا. من  . 28.04.2023-.24.04 لجميع المدارس في فيلهلمسهافن من   أسبوع التسجيلسيقام 

تحت عالمة التبويب "التسجيل في المدرسة". لذلك يمكنك تنزيل المستندات وطباعتها   على صفحتنا الرئيسية    النماذج الالزمةستجد جميع  

 جنب أوقات االنتظار غير الضرورية. وتعبئتها وفقا لذلك ، بحيث يتم ت 

للعربية والتركية.   الروسية واألوكرانية ويوم األربعاء مترجم  للغة  فوري  الثالثاء سيكون هناك مترجم  لمنطقة    يوم  التسجيل  يوم   KMEيتم 

 مكتب نائب الرئيس بجوار األمانة مباشرة في الجناح اإلداري. األوقات هي كما يلي: في  التسجيل  يتم  الخميس. 

  13.00-8.00اإلثنين:

  13.00-8.00الثالثاء:

  15.00-10.00األربعاء:

  15.00-10.00الخميس:

  12.00-8.00الجمعة:

 يرجى إحضار المستندات التالية معك عند التسجيل: 

 ربما النماذج المكتملة من الصفحة الرئيسية •

 الشهادة األصلية )تبقى في المدرسة(  •

 آراء الخبراء المحتملة  •

 شهادة الميالد •

 بطاقة الهوية  •

 صورة  •

 دليل محتمل على التعليم والمشاركة  •

 ماسيرناتشويس •

 

 ، ال تترددوا في االتصال بنا.إذا كان لديك أي أسئلة 

 االحترام، وتفضلوا بقبول فائق

 ( 5/6س. بوسمان )المنسق 

 

 


