Прийом учнів в школу під час навчального року
Якщо Ви плануєте перейти під час навчального року або подати документи на наступний
навчальний рік в WHG (Гімназія ім. В. Гейзенберга), подайте мені наступні документи
(більше інформації Ви зможете знайти на нашому сайті: Homepage- Service Schüleraufnahme):
Короткий опис причини і дати/періоду запланованого переходу до нашої школи
Заповнену та підписану реєстраційну форму
Копію свідоцтва про народження
Копію останнього табеля
Копію актуальної прописки
Копію паспорту батьків та дитини
Копію документів про опікунство (за наявності)
Копію медичної довідки, якщо в дитини наявні хвороби, що потребують особливої уваги
(за наявності)
Заповнену та підписану реєстраційну форму про дозвіл на оприлюднення персональних
даних
Заповнену та підписану реєстраційну форму про дозвіл на обробку даних на порталі для
батьків WHG
Згоду користувача на використання Microsoft Office 365
Копію повної вакцинації від кору.
Після розгляду усіх необхідних документів, перевірки наших можливостей на прийняття
нових учнів та консультації з директором школи, ми зв’яжемось з Вами якнайшвидше.

Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching z.Hd. Frau Theis
Prof.- Angermair-Ring 40
85748 Garching michaela.theis@whg-garching.de
З найкращими побажаннями OStRin Michaela Theis

Aufnahme von Schülern während des Schuljahres
Sollten Sie einen Schulwechsel Ihres Kindes während des Schuljahres oder zu Beginn eines
neuen Schuljahres ans Werner-Heisenberg-Gymnasium beabsichtigen bitte ich Sie folgende
Unterlagen zu meinen Händen einzureichen (vgl. Homepage- allgemeine InformationenAufnahme von Schülern- Aufnahme von Schülern während des Schuljahres):
kurze Angabe von Grund sowie Datum/Zeitraum des geplanten Schulwechsels
ausgefüllter und unterschriebener Anmeldebogen (Download Homepage)

Kopie der Geburtsurkunde (Kind)

Kopie der letzten Zeugnisse

Kopie der aktuellen Meldebescheinigung

Kopie der Ausweise (Vater/Mutter/Kind)

Kopie Sorgerechtsbescheid (falls vorhanden)

Kopie von Nachteilsausgleichsregelungen/ärztlichen Attesten (falls vorhanden)
ausgefüllte und unterschriebene Einwilligung in die Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten (Download Homepage)
ausgefüllte und unterschriebene Einwilligung zur Datenverarbeitung des Elternportals am
WHG (Download Homepage)
Nutzereinwilligung für Microsoft Office 365
Nachweis des vollständigen Masernimpfschutzes durch Vorlage des Impfpasses
Nach Sichtung aller eingereichten Unterlagen, Überprüfung unserer Kapazitäten und in
Absprache mit dem Schulleiter erfolgt dann eine zeitnahe Kontaktaufnahme.
Werner-Heisenberg-Gymnasium Garching
z.Hd. Frau Theis
Prof.- Angermair-Ring 40
85748 Garching
michaela.theis@whg-garching.de
Mit freundlichen Grüßen OStRin Michaela Theis

