Od ponad 25. lat wiodąca na terenach
niemieckojęzycznych szkoła o tradycji katolickiej

Żeńskie Gimnazjum pod
patronatem Świętej Teresy
w Schönenberg (okolice Siegburg/ Bonn)
Szkoła średnia pierwszego i drugiego
stopnia z internatem

Kształcenie w duchu piękna,
prawdy i dobra w życiu
Co nas wyróżnia
•
•
•
•
•

wysoki poziom nauczania

•

nowe i nowocześnie wyposażone
pomieszczenia

matura na wyróżniającym poziomie
małe klasy
rodzinna atmosfera
zajęcia z zakresu sztuki, muzyki i
teatru

Do czego przywiązujemy
szczególną wagę
•
•
•
•
•
Radość z nauki w idealnym otoczeniu
Szkoła Świętej Teresy połączona z internatem nie jest tylko szkołą, ale i
miejscem, w którym uczennice czują się bezpiecznie, zawierają przyjaźnie,
objęte są ochroną, która zapewnia im spokojny i zdrowy rozwój, a przede
wszystkim indywidualne wsparcie. Nasza szkoła wspólnie z internatem
angażuje się we wspieranie rozmaitych zdolności. Przekazujemy
dziewczynkom radość płynąca z nauki, ucząc jednocześnie również
wytrzymałości i wytrwałości. Nasze gimnazjum jest także dostępne dla
uczennic, które nie zamierzają zamieszkać w internacie.

Wspólny udział w nabożeństwie, opieka duchowa dla szukających
wsparcia, wspólna modlitwa przed rozpoczęciem zajęć, nauka w duchu
religii przygotują ciało i duszę młodych uczennic do życia zgodnie z
chrześcijańskimi zasadami. Umiejętność odróżnienia złego od dobrego
jest ogromnym darem, który szkoła nasza pragnie podarować na
drogę do spełnionej przyszłości. Jesteśmy szkołą katolicką
przyjmującą uczennice innych wyznań.

dbałość o kulturę języka



dobre maniery i szacunek
indywidualne wsparcie
odpowiedzialne wprowadzenie
w świat nowych mediów

Miłość do muzyki i sztuki

Muzyka i sztuka to przedmioty, które głównie
przemawiają do zmysłów. Te natomiast wpływają na
całego człowieka. Jego ducha, uczucia, nastrój. Są w
stanie unieść duszę, uszczęśliwić, animować do wysiłku
duchowego. Dlatego muzyka i sztuka mają w szkole Sw.
Teresy szczególnie istotne miejsce. Szkolą one wrażliwość i
służą rozwojowi zmysłu piękna naszych uczennic, bo piękno
jest prawdziwe i dobre.

Wychowanie ku samodzielności

Różnorodne zajęcia ku radości i powagi w życiu
W naszej szkole oprócz obowiązkowych zajęć szkolnych dużą wagę przywiązujemy
do konstruktywnego spędzania czasu i wspólnych przedsięwzięć młodzieży.
Oferujemy rozliczne zajęcia w wolnym czasie jak muzykowanie, śpiew,
teatr, sport oraz na przykład wieczory w drewnianej chatce przy ognisku w
towarzystwie harcerek.

chrześcijańsko- katolicka tradycja

„Radość
nie tkwi w
rzeczach, tylko
w głębi naszej
duszy”
Święta Teresa
z Lisieux

Pragniemy wesprzeć nasze dzieci i młodzież zarówno środkami
pomocniczymi, jak i wsparciem na tyle, żeby były nie czuły się pozostawione
same sobie i były w stanie sprostać wymaganiom nowoczesnego świata, który
obecnie tak szybko się zmienia.
Kształcenie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również
wychowanie, które pomoże w samodzielnym myśleniu
i ocenianiu. Pragniemy zbudować fundament dla
rozwoju charakteru i w ten sposób wspomóc nasze
uczennice tak, aby wyrosły na radosne, ambitne,
ufne Bogu młode kobiety. Szczególna atmosfera
naszej szkoły znajduje odzwierciedlenie w
dobrych wynikach nauczania. Średnia naszych
maturzystów plasuje się w górnej części
wyników landu Nadrenii- Polnocnej Westfalii.

Serdecznie Państwa witamy!
Szanowni Rodzice,
zapraszamy Państwa do odwiedzenia nas z dzieckiem,
bądź z dziećmi w naszym gimnazjum pod patronatem
Świętej Teresy. Pozwoli to Państwu stworzyć sobie
osobiście obraz naszej szkoły. Nieistotne czy decyzje
podejmą Państwo w tym, kolejnym roku czy za dwa lata.
Z przyjemnością pokażemy Państwu naszą szkołę i
odpowiemy na wszelkie pytania, dotyczące dla przykładu
przebiegu edukacji, możliwych egzaminów końcowych, codzienności
w szkole i w internacie.
Prosimy o kontakt w celu ustalenia daty Państwa wizyty.
Z przyjemnością ugościmy Państwa w naszych progach!
Jeśli zainteresowani są Państwo dodatkowymi materiałami
informacyjnymi, z chęcią dostarczymy.

Kierownictwo
S. Maria
Michaela Metz
Rektor
Dr Johannes Laas
Dyrektor

Nasze grono
pedagogiczne

Dla uczennic, które zainteresowane
są zamieszkaniem w internacie,
organizujemy indywidualnie Dni
Otwartych Drzwi, podczas których
Państwa dzieci, pod opieką
wychowawców, wezmą udział
w życiu szkoły i internatu
oraz dołączą do zajęć w
wolnym czasie.
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Prywatne Gimnazjum z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

Gimnazjum im. Świętej Teresy - aktualności
(aktualizacja- styczeń 2019)

Organ prowadzący szkołę
Don-Bosco-Schulverein e. V.
St.-Vinzenz-Str.2
53809 Ruppichteroth, Niemcy
Kierownictwo
S. Maria Michaela Metz- Rektor
Dr Johannes Laas- Dyrektor
Egzaminy końcowe i uprawnienia
Matura (12/13 klasa)
Egzamin Ukończenia Wyższej Szkoły Zawodowej
(część szkolna, 11/12 klasa)
Egzamin państwowy z łaciny (10/11 klasa)
Egzamin Ukończenia Szkoły Realnej (10 klasa)
Egzamin Ukończenia Szkoły Zawodowej (9/10 klasa)
Dane dotyczące szkoły
Klasy/roczniki: 5-12/13
(moduł G8, od 2019/2020- moduł G9)
Nauczyciele: 21 (w tym 1 ksiądz, 6 sióstr)
Uczniowie: 87 (w tym 9 eksternistycznie)
Poziom gimnazjalny: 55, poziom licealny: 32
Koszty zakwaterowania/czesne miesięcznie
Z internatem: 650 euro (klasy 5-9/10),
850 euro (klasy 10/11-13)
Bez zakwaterowania: 150 euro
Kolejność nauczania języków obcych
Angielski: od 5 klasy (przedmiot obowiązkowy)
Łacina: od 6/7 klasy (przedmiot obowiązkowy)
Francuski: od 8/9 klasy (przedmiot do wyboru)
Oferowane przedmioty
niemiecki (również kurs uzupełniający)
angielski, łacina, francuski
matematyka
nauki przyrodnicze, biologia, chemia, fizyka
dietetyka
historia (również kurs uzupełniający), geografia, polityka
nauki społeczne
filozofia praktyczna, filozofia
muzyka, sztuka
wychowanie fizyczne

Zajęcia dodatkowe
chór
orkiestra
religia,
przypowieści biblijne, historia kościoła
Kółka zainteresowań
robótki ręczne
prowadzenie gospodarstwa domowego
komputer i internet
sztuka
Indywidualne zajęcia pomocnicze
Projekty teatralne
Gra na instrumentach
Kursy dla dzieci z dysleksją
Kursy pomocnicze z matematyki i języków obcych
Kursy uzupełniające dla uczennic, które dołączyły
z innych szkół
Niemiecki jako język obcy
Obejście z mediami
Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych (9 klasa)
Francuski- certyfikat DELF
Orientacja w kierunkach studiów i wyborze zawodu
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej predyspozycji
zawodowych
Analiza potencjałów (8 klasa)
Praktyki zawodowe (9 klasa)
Indywidualne doradztwo zawodowe (10/11 klasa)
Odwiedziny targów dla studentów i zawodowych
Wyjazdy i uroczystości
Anglia (10 klasa)
Rzym (12 klasa)
Berlin (12 klasa)
Występy chóru i wyjazdy na koncerty
Wyjazdy pedagogiczne z przygodami
Pozostałe propozycje ze strony szkoły i internatu
Opieka popołudniowa
Msze szkolne i regularne modlitwy
Chorał gregoriański
Harcerstwo
Rekolekcje dla uczennic
Grupy religijne
Dzień o tematyce Niemiec
Obchody zwyczajów- np. karnawału, pochodu w
dzień Świętego Marcina i inne
Udział w konkursach
Wyprawy naukowe, wycieczki, koncerty i
wizyty w operze
oraz wiele innych
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St.-Theresien-Gymnasium Schönenberg
Prywatne Gimnazjum z Uprawnieniami Szkoły Publicznej
Szkoła żeńska z internatem
Szkoła średnia pierwszego i drugiego stopnia
St.-Vinzenz-Str.2
53809 Ruppichteroth/Schönenberg, Niemcy
Tel. +49(0)2295/90860-0
Fax: +49(0)2295/90860-49
E-Mail: info@theresiengymnasium.de
www.theresiengymnasium.de

