
Informaţii privind şcolile din Stuttgart

Dragi părinţi,
Şcolile şi sistemele de învăţământ diferă de la o ţară la alta.
În Stuttgart avem o ofertă diversificată de unităţi şcolare. Despre şcoli, sistemul de 
învăţământ şi şcolarizare existent apar numeroase întrebări chiar şi în afara orelor. 
Pentru a vă descurca mai uşor, în acest pliant vă prezentăm succint cele mai importante 
informaţii. Pentru relaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi instituţiilor menţionate la 
sfârşitul pliantului. Le urez copiilor dvs. un bun început de an şcolar în oraşul Stuttgart! 

Isabel Fezer
Primar - Direcţia pentru Tineret şi Educaţie
De la ce vârstă trebuie să-mi dau copilul la şcoală?
Copiii care au împlinit vârsta de şase ani, trebuie să meargă la şcoală. Toţi copiii din 
Germania au dreptul să meargă la şcoală. Acest drept este în acelaşi timp şi o obligaţie, 
aşa-numitul învăţământ obligatoriu. Copiii sunt obligaţi prin lege să meargă la şcoală.

Ce tipuri de şcoli există?
Copiii de urmează clasele I-IV (vârsta de 6-10 ani) la şcoala primară [Grundschule]. 
După aceea vor trece la una din următoarele şcoli secundare: şcoala de meserii
[Werkrealschule], gimnaziu [Realschule], liceu [Gymnasium] sau şcoala generală
[Gemeinschaftsschule].

Copilul meu nu vorbeşte germana.
Poate totuşi să meargă la şcoală?
Da, în acest caz, copilul va urma o clasă pregătitoare [Vorbereitungsklasse], în care va 
învăţa germana împreună cu ceilalţi copii. Clasa pregătitoare se organizează la şcolile 
primare şi la cele din învăţământul secundar. Pentru alte informaţii luaţi legătura cu 
şcoala din cartier sau cu Inspectoratul Şcolar Stuttgart [Staatliches Schulamt Stuttgart] 
www.schulamt-stuttgart.de.

Când şi unde trebuie să-mi înscriu copilul la şcoală?
După ce v-aţi mutat la Stuttgart, va trebui să vă înscrieţi copilul la secretariatul uneia din 
şcolile din cartier. Luaţi şi copilul când mergeţi să-l înscrieţi. La înscrierea copilului aveţi 
nevoie de documentul de identitate al acestuia.

Ce înseamnă testul de înscriere la şcoală [Einschulungsuntersuchung] ?
Înainte de a începe clasa I, copilul trebuie dus la o consultaţie medicală la Direcţia de 
Sănătate Publică [Gesundheitsamt]. Acest lucru este important pentru a putea identifica 
din timp orice probleme de sănătate. În felul acesta se poate afla dacă stadiul de 
dezvoltare al copilului îi permite să meargă acum la şcoală.
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La ce şcoală trebuie să meargă copilul dacă are vârsta între 6 şi 10 ani?
Copilul va trebui să meargă la o şcoală primară din apropiere. Pentru a afla care este
şcoala primară cea mai potrivită, întrebaţi educatoarele de la grădiniţă sau luaţi legătura

 cartierele oraşului Stuttgart sedirect cu şcoala din cartier. Lista şcolilor primare din 
găseşte aici www.stuttgart.de/grundschulen.

La ce şcoală trebuie să meargă copilul dacă a depăşit vârsta de 10 ani?
Copilul va trebui să meargă la o şcoală secundară. Înscrieţi copilul la una din şcolile
secundare. Pentru  informaţii privind şcolile secundare din Stuttgart vezi aici                               alte
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Ce ni se cere nouă ca părinţi?
Părinţii şi şcoala poartă în comun răspunderea faţă de educaţia şi şcolarizarea copilului.
Din acest motiv, şcoala îi va invita periodic pe părinţi la un interviu cu unul din cadrele
didactice. Şcoala organizează de asemenea şi şedinţe cu părinţii pentru fiecare clasă.

Cât durează o zi de şcoală?
Durata unei zile de şcoală depinde de vârsta copilului şi tipul şcolii pe care o urmează. În
şcoala primară, cursurile se ţin de obicei până la prânz. Există însă şi şcoli cu program
prelungit sau cu asistenţă oferită înainte sau după orele de şcoală. Dacă vreţi, puteţi lăsa
copilul după-amiază la şcoală. De obicei, copilul ia acolo şi masa. Pentru alte detalii luaţi
legătura cu şcoala respectivă.

Ce este şcoala cu program prelungit [Ganztagsschule]?
Şcolile cu program prelungit au pe lângă orele de predare propriu-zise, şi alte oferte
pentru copii. Şcolile cu program prelungit din Stuttgart sunt gratuite (cu excepţia mesei
de prânz). Ziua de şcoală se desfăşoară de obicei între orele 8-15 sau 16. Pentru a
beneficia de ofertele şcolii cu program prelungit trebuie depusă o cerere de înscriere.

 alte informaţiiÎnscrierea este obligatorie şi este valabilă pentru întreg anul şcolar. Pentru 
vezi aici www.stuttgart.de/ganztagesgrundschule

Ce asistenţă se oferă?
Şcolile cu program prelungit din Stuttgart se oferă o largă gamă de oferte de asistenţă.
La majoritatea şcolilor, asistenţa începe chiar de la ora 7, înainte de prima oră de şcoală
şi durează până la ora 17. Pentru a beneficia de aceasta, va trebui să depuneţi o cerere
specială pentru întregul an şcolar şi să plătiţi asistenţa respectivă. Informaţi-vă din timp
la şcoala respectivă sau aici: www.stuttgart.de/schule. Pentru relaţii suplimentare luaţi
legătura cu Direcţia de Administraţie Unităţi Şcolare [Schulverwaltungsamt] la nr. de
telefon 0711 216-88250.

Care sunt zilele libere?
În timpul vacanţelor, copiii nu au şcoală. Calendarul vacanţelor şcolare din Stuttgart se 
găseşte pe internet, la adresa www.stuttgart.de/schulferien. În timpul vacanţelor şcolare, 
copilul poate participa la un program de vacanţă. Programele oferite în timpul vacanţelor 
se organizează la şcoală sau în alte locuri. Pentru a participa la aceste programe va 
trebui să depuneţi o cerere specială de înscriere a copilului şi să plătiţi programul 
respectiv. Pentru alte detalii privind programele respective şi taxele aferente luaţi 
legătura cu şcoala respectivă sau citiţi aici www.stuttgart.de/ferien.
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Are copilul un anumit handicap sau suferă de o boală cronică?
Pentru copiii cu dizabilităţi, sau care suferă de boli cronice există posibilităţile indicate în
continuare. Copilul va urma o şcoală primară sau secundară, unde va beneficia de o
asistenţă specială, sau copilul va urma o şcoală ajutătoare. Aceste şcoli poartă
denumirea de Centre de învăţământ şi consultanţă cu pedagogie specifică
[Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ)]. Solicitaţi sfatul şcolii la
care merge copilul sau adresaţi-vă Inspectoratului Şcolar.

Cât mă costă şcoala?
Şcolile din Germania sunt gratuite, cu excepţia şcolilor particulare. Pentru programele de
asistenţă suplimentară şi pentru masa de prânz se percepe o anumită taxă. La Stuttgart,
familiile beneficiază de un card numit „Familien-Card” sau „Bonuscard”. Cu acest card se
obţin reduceri la taxa pentru masa de prânz şi asistenţa oferită copilului. Pentru relaţii
suplimentare vezi aici www.stuttgart.de/familiencard şi aici www.stuttgart.de/bonuscard.

Ce face copilul după ce termină şcoala primară?
După ce termină clasa a IV-a, copilul va merge la o şcoală secundară. Din categoria
şcolilor secundare fac parte următoarele:

„Werkrealschule” (corespunde şcolii de meserii cu clase V-X)
„Realschule” (corespunde gimnaziului cu clase V-X)
„Gymnasium” (corespunde liceului cu clase V-XII/XIII)
„Gemeinschaftsschule” (corespunde şcolii generale cu clase I - X).

Pentru elevii mai mici (până în clasa a VII-a), la anumite şcoli secundare există şi oferte
 şcoala respectivă sau cu
 secundare vezi aici

de program prelungit. Pentru alte detalii luaţi legătura cu 
Inspectoratul Şcolar. Pentru alte informaţii despre şcolile 
www.stuttgart.de/weiterfuehrende-schulen.

Care din aceste şcoli este cea mai potrivită pentru copilul meu?
În clasa a IV-a, copilul va primi de la şcoala primară o recomandare
[Grundschulempfehlung] pentru următoarea şcoală pe care o va urma. Părinţii trebuie să
aleagă tipul de şcoală pe care-l va urma copilul: „Werkrealschule”, „Realschule”,
„Gymnasium” sau „Gemeinschaftsschule”. Pentru aceasta vă puteţi informa cu ocazia
evenimentelor organizate la şcolile primare sau la şcolile secundare.

Ce fac în cazul în care copilul se schimbă?
Indiferent de alegerea făcută anterior, aceasta nu e definitivă! Copilul poate schimba
şcoala. Copilul îşi va putea obţine ulterior certificatul de absolvire dorit, chiar dacă a
urmat o altă şcoală sau şi-a întrerupt şcolarizarea înainte de termen. Pentru alte
informaţii vezi aici: www.bildungsnavi-bw.de/schulsystem.

Pentru alte informaţii referitoare la şcolile primare şi secundare din cartierele oraşului
vezi Monitoruloficial local [Stuttgarter Amtsblatt]. Într-o anexă specială a publicaţiei apare
în fiecare an şcolar o listă actuală cu şcolile existente. Aceasta se găseşte şi pe internet,
aici: www.stuttgart.de/schule (vezi „Publikationen“)
La Welcome Center Stuttgart vi se oferă consultanţa dorită şi în alte chestiuni legate de
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viaţa în oraşul Stuttgart. Consultanţii de acolo vorbesc limba germană, engleză şi
numeroase alte limbi străine. Pentru alte informaţii vezi
welcome.stuttgart.de/schule

Staatliches Schulamt Stuttgart
Bebelstraße 48
70193 Stuttgart
Telefon 0711 6376-200
Landeshauptstadt Stuttgart 

Schulverwaltungsamt
Hauptstätter Straße 79
70178 Stuttgart
Telefon 0711 216-88337
welcome.stuttgart.de/schule

Cu sprijinul:

welcome.stuttgart.de/schule



