
Doradztwo w 
Regionalnym Centrum 
Edukacji i Doradztwa 

(ReBBZ) w Wilhelmsburgu 
 

❖ Doradztwo i wsparcie dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli i szkół  

❖ Zespół nauczycieli, pedagogów 

socjalnych, specjalnych i 

psychologów  

❖ Niezależność od szkół i 

zobowiązanie do dyskrecji 

❖ Odpowiedzialność za wszystkie 

szkoły zlokalizowane w ramach 

Elbinseln 

❖ Współpraca z innymi instytucjami 

znajdującymi się w dzielnicy  

❖ Opieka szkolna nad dziećmi 

niepełnosprawnymi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Doradztwo 

Krieterstraße 2a 
21109 Hamburg 

Telefon: 040 / 42 81 28 311 
rebbz-wilhelmsburg-

beratung@bsb.hamburg.de 

 

 
Siedziba szkoły 
Krieterstraße 2 
21109 Hamburg 

Telefon: 040 / 42 88 85 30 
Telefaks: 040 / 42 88 853 22 
rebbz-wilhelmsburg-bildung-

krieterstraße@bsb.hamburg.de 
 

 
 

Siedziba szkoły 
Zeidlerstraße 50 

21107 Hamburg 
Telefon: 040 / 42 888 53 50 
Telefaks: 040 / 42 888 53 63 
rebbz-wilhelmsburg-bildung-

zeidlerstrasse@bsb.hamburg.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Więcej informacji można znaleźć na naszej 
stronie internetowej: 

http://rebbz-wilhelmsburg.hamburg.de/ 

 

 

 

 

Regionalne Centrum Edukacji i Doradztwa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pomagamy dzieciom, 

które potrzebują wsparcia w zakresie: 

języka, nauki oraz 

rozwoju społeczno-emocjonalnego. 

  Doradzamy rodzicom i dzieciom w 

zakresie edukacji i wychowania. 
 

Kierownictwo: Dagmar von Linde-Suden 

Kierownictwo działu edukacji: 

 Martin Hattenhauer 

Kierownictwo działu doradztwa:  

Stefan Maass-Hinrichs 
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Siedziba szkoły 
Krieterstraße 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele: 

❖ Poszerzanie kompetencji 
językowych i komunikacyjnych 

❖ Poszerzanie wiedzy o świecie 
❖ Rozwijanie kompetencji społecznych 
❖ Wzmacnianie osobowości 

Metody: 

❖ Zindywidualizowane zajęcia dla 
naszych różnorodnych uczniów o 
indywidualnych potrzebach 

❖ Zajęcia ukierunkowane na 
wspieranie nauki i rozwój języka 

❖ Wspieranie motoryki 
❖ Wspieranie rozwoju artystycznego 
❖ Zajęcia w ramach terapii rozwojowej 

/ pedagogiki rozwojowej 

 

Zajęcia także według 

planów edukacyjnych i ramowych 

szkoły ogólnej 

Dzieci pozostają u nas tak długo, dopóki nie 

potrzebują już specjalnego wsparcia.  

Szkoła całodzienna od godz. 8 do 16 

dla przedszkola i klasy 1 do 4 – 

w razie potrzeby 

możliwość dłuższej opieki 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Siedziba szkoły 
Zeidlerstraße 

 

Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci mają 

możliwość kontynuowania nauki w szkole przy 

Zeidlerstraße. Kierujemy się wymienionymi 

celami i udzielamy indywidualnego wsparcia 

ukierunkowanego na przyszłość. 

 

 

 

 
 

Nasze priorytety: 
❖ Możliwość ukończenia szkoły głównej  

(1. Bildungsabschluss) 
 

❖ Szkoła całodzienna od godz. 8 do 16 
 
 

❖ Małe grupy 
 

❖ Indywidualne wsparcie 
 

❖ Zajęcia według planów edukacyjnych 
szkoły ogólnej lub według innych celów 
edukacyjnych 

 

❖ Pedagogika wyspowa 
 

❖ Ukierunkowanie na zawód 
 

❖ Przygotowanie do zawodu 
 

❖ Dzień praktyk dla klas 8 i 9 
(praktyki w zakładzie, warsztacie rowerowym, 
serwisie komputerowym, przy projekcie 
ogrodu, w warsztacie stolarskim, gazecie 
szkolnej) 

❖ 2 dni w tygodniu praktyk zawodowych 
w 10 klasie 

Nasi uczniowie uczą się samodzielnego 

podejmowania decyzji. 

Szkoła w ruchu 

Pływanie  

Aktywna przerwa 
Jeki 

Instrument dla 

każdego dziecka 

Teatr 

i szkoła 


