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Дорогі учні! 

  

Шановні батьки та викладачі! 

 

Я вітаю Вас в нашій школі Werner-Heisenberg! Початок у новій шкільній громаді, з 

новими однокласниками, викладачами, частково новими предметами та контекстами є 

захоплюючим але також вимагає затрати зусиль, кожна школа має своє власне "ДНК". У 

нашому випадку Ваше рішення пов´язане також з (першою) професійною оріентацією, 

яка часто знаходить у нас підтвердження вибору, а іноді й переглядається пізніше. У 

будь-якому випадку, я бажаю Вам на цьому новому відрізку багато успіхів, захоплюючіх 

віражів в навчанні та багато пізнань, які будуть Вас супроводживати і далі на Вашему 

професійному шляху. 

 

Через пандемію навчальний рік 2022/23, ймовірно, відрізнятиметься від «звичайного» 

навчального року – деякі речі неможливо спланувати заздалегідь, їх потрібно буде 

узгоджувати з мінливою ситуацією. Ми з радістю підтримуємо Вас на шляху до здобуття 

Вашого наступного атестата або професійної кваліфікації. Актуальні повідомлення Ви 

знайдете на головній сторінці WHS або отримаєте через свого класного керівника: 

зазвичай на Вашу електрону пошту „...@whs-students.de“ або через MS Teams. Будь 

ласка, стежте за всіма трьома інформаційними каналами, особливо у разі змін, щоб добре 

зорієнтуватися та нічого не пропустити. 

 

Щоб ви могли орієнтуватися в новій і великій школі з багатьма темами та 

співробитниками, багато людей разом створили посібник і оновлюють його щороку. З 

екологічних міркувань ви отримаєте лише кілька документів у друкованому вигляді – усі 

інші документи ви можете знайти за допомогою QR-коду на головній сторінці. Окрім 

інформації, яка є безпосередньо актуальною, посібник містить багато інформації, яка 

може стати важливою лише пізніше чи в особливих (життєвих) ситуаціях. Якщо у вас 

виникли запитання, спершу зверніться до посібника – у більшості випадків це дасть 

відповідь на перше запитання та покаже, як діяти далі. 

Я бажаю вам гарного старту в Школі Werner-Heisenberg, успішного та здорового часу та 

радості від того, що ви робите. 

Ваша директор 

 

Sonja Schmithals 

 
Ihre Schulleiterin 

 


