
Das Gymnasium am Römerkastell (kurz: „Röka“) in Bad Kreuznach / 
Гімназія в Römerkastell (скорочено « Röka ») у Бад-Кройцнаху 
 
1. Unterrichtszeiten  

 

Hier unsere Unterrichtszeiten für Halbtagsschüler und die Oberstufenschüler (MSS): 

Montag - Freitag 

Stunde  Mittelstufe,  
MSS freitags MSS (mo-do) 

1 7:45 - 8:30 Uhr 

2 8:30 - 9:15 Uhr 

3 9:35 - 10:20 Uhr 

4 10:25 - 11:10 Uhr 

5 11:25 - 12:10 Uhr 

6 12:10 - 12:55 Mittagspause MSS:  
12:10 - 12:50 

7 12:55 - 13:40 12:50 - 13:35 

8 13:40 - 14:25 Uhr 

9 14:25 - 15:10 Uhr 

10   15:20 - 16:05 

11   16:05 - 16:50 

  

Unterrichtszeiten für Ganztagsschüler am Nachmittag: 

Montag – Freitag: 1. - 6. Std wie bei den Halbtagsklassen 

Montag - Donnerstag zusätzlich Mittagspause und zwei Nachmittagsblöcke nach folgendem Zeitraster: 

  Zeit 

Mittagspause 12:55 - 13:45 

Block 1 13:45 - 14:50 

Pause 14:50 - 15:05 

Block 2 15:05 - 16:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. час уроків  
 
Ось наш розклад уроків для студентів, які навчаються на півдня, і 
старшокласників (MSS): 
Понеділок п'ятниця 

годину 
проміжний,  

MSS по 
п'ятницях 

MSS ( пн -чт ) 

1 7:45 ранку - 8:30 ранку 

2 8:30 - 9:15 

3 9:35 - 10:20 

4 10:25 - 11:10 

5 11:25 - 12:10 

6 12:10 - 12:55 
Обідня перерва 

MSS:  
12:10 - 12:50 

7 12:55 - 13:40 12:50 - 13:35 

8-й 13:40 - 14:25 

9 14:25 - 15:10 

10   15:20 - 16:05 

11   16:05 - 16:50 

  
Час уроків для студентів протягом усього дня у другій половині дня: 
Понеділок – п’ятниця: 1 – 6 година, як на заняттях півдня 
Понеділок - четвер додаткова обідня перерва та два післяобідні блоки за наступними 
часовими рамками: 

  час 

перерва на ланч 12:55 - 13:45 

блок 1 13:45 - 14:50 

Перерву 14:50 - 15:05 

блок 2 15:05 - 16:00 

 
 
 
 



2. Ganztagsangebot (GTS) am Röka  

 

Seit dem Schuljahr 2010/2011 ist das Röka Ganztagsschule in Angebotsform, das heißt, die Eltern entscheiden bei der Anmeldung, ob ihr Kind 
am Ganztagsangebot teilnimmt oder nicht. 

Seit dem Schuljahr 2017/18 wird das gesamte Ganztagsangebot am Röka "additiv" organisiert. 
Das heißt, dass montags bis donnerstags am Vormittag (1. bis 6. Stunde) der reguläre Fachunterricht stattfindet. Danach findet das Mittagessen 
statt, das für Ganztagsschüler*innen verpflichtend ist, aber auch von Halbtagsschüler*innen in Anspruch genommen werden darf.  
Anschließend haben die Ganztagsschüler*innen eine 65 Minuten dauernde erste Lernzeit, in der sie die im Fachunterricht aufgegebenen 
Aufgaben erledigen. Dabei werden sie sowohl von einer Lehrkraft als auch (je nach Verfügbarkeit) zusätzlich von Lerncoaches aus Klasse 9-13 
bzw. FSJler*innen unterstützt.  
Nach der ersten Lernzeit besuchen die Schüler*innen eines der Wahlangebote des Tages bzw. (wenn die erste nicht genügt hat) eine zweite 
Lernzeit. Dieses Angebot endet um 16:00 Uhr.  

Damit Halbtags- und Ganztagsschüler auch gemeinsam AGs besuchen können, findet an einem Tag in der Woche der Wahlangebotsblock als 
AG-Block vor der Lernzeit (also von 13:45 bis 14:50 Uhr) statt. 

Über den Tag und während der Mittagspause werden sowohl die Schüler/-innen als auch die Lehrer/-innen von FSJler*innen unterstützt. Diese 
stehen den Schüler/innen als Ansprechpartner zur Verfügung, unterstützen den Fachunterricht, betreuen Lernzeiten mit, bieten AGs- oder 
Wahlangebote an oder übernehmen Aufsichten. 

Neben der inhaltlichen Füllung der Zeit in der Schule spielt natürlich auch eine gesunde und schmackhafte Verpflegung der 
Ganztagsschüler*innen eine wichtige Rolle. Diese wird seit dem Schuljahr 2017/18 von der Firma MenüPartner übernommen.  
Für die Vorbestellung und Bezahlung des Mittagessens verwendet die Kreisverwaltung Bad Kreuznach kreisweit das System "MensaMax". 

 
2. Пропозиція протягом усього дня (GTS) на Röka  
 
Починаючи з 2010/2011 навчального року, цілоденна школа Röka пропонується у формі 
пропозиції, тобто батьки під час реєстрації вирішують, чи братиме їхня дитина участь у 
цілоденній пропозиції чи ні. 
З 2017/18 навчального року вся пропозиція протягом усього дня в Röka була 
організована «додатково».  
Це означає, що звичайні предметні уроки відбуваються з понеділка по четвер вранці (1-
6 уроки). Після цього відбувається обід, який є обов’язковим для студентів цілого дня, 
але також може бути використаний студентами половинного дня. Потім студенти, які 
навчаються протягом усього дня  
, мають початковий 65-хвилинний період навчання, під час якого вони виконують 
завдання, призначені на предметному занятті. Їх супроводжує вчитель і (залежно від 
наявності) навчальні тренери з 9-13 класів або студенти FSJ .  
Після першого навчального періоду учні відвідують один із факультативів дня або 
(якщо першого було недостатньо) другий навчальний період. Ця пропозиція 
закінчується о 16:00. 
Щоб студенти, які навчаються на півдня та на повний день, також могли відвідувати AG 
разом, факультативний блок відбувається як блок AG в один день тижня перед 
навчальним часом (тобто з 13:45 до 14:50). 
Протягом дня та під час обідньої перерви як студентів, так і викладачів підтримують 
FSJlers . Вони доступні для студентів як контактні особи, підтримують предметні уроки, 
допомагають контролювати час навчання, пропонують робочі групи чи факультативи 
або беруть участь у нагляді. 
Окрім змістовного наповнення часу у школі, важливу роль відіграє здорове та смачне 
харчування учнів, які навчаються протягом усього дня. З 2017/18 навчального року це 
перейшло до компанії MenuPartner . Районна адміністрація Бад-Кройцнаха 
використовує систему «  
MensaMax » для попереднього замовлення та оплати обіду . 
 
 
 
 
 
 



3. Ablauf der ersten Schulwoche im neuen Schuljahr 2022/23  

 

Montag, 5.9.2022 

Klasse 5: 9:45 Uhr Begrüßung auf dem Schulhof. Anschließend bis 12:00 Uhr Unterricht bei der Klassenleitung (Kennenlernen und 
Organisatorisches, wie z.B. Austeilen der Fahrkarten, Mensakarten, Materiallisten, ...). 

Klasse 6-13: 1./2. Std. Klassen-/Stammkursleiterstunde mit Bekanntgabe der Stundenpläne. Danach Unterricht nach Plan bis 12:55 Uhr. 

Der Nachmittagsunterricht entfällt für alle Schüler*innen. 

 

Dienstag, 6.9.2022 

Klasse 5: Unterricht von 7:45 bis 12:10 Uhr bei der Klassenleitung. 

Klasse 6-13 Halbtagsschule: Regulärer Unterricht nach Stundenplan. 

Klasse 5-9 Ganztagsschule: kein Nachmittagsangebot 

 

Mittwoch, 7.9.2022 

Klasse 5: Unterricht von 7:45 bis 12:55 Uhr bei der Klassenleitung. 

GTS Klasse 5 / 6: AG-Vorstellung und -Wahl bis 14:50 Uhr 

GTS Klasse 7 bis 9: kein Nachmittagsangebot 

 

Donnerstag, 8.9.2022 

Klasse 5: Regulärer Unterricht von 7:45 bis 12:55 Uhr nach Stundenplan. 

GTS Klasse 5 / 6: kein Nachmittagsangebot 

GTS Klasse 7 / 8: AG-Vorstellung und AG-Wahl bis 14:50 Uhr 

GTS Klasse 9: kein Nachmittagsangebot 

 

Freitag, 9.9.2022 

Unterricht nach Stundenplan in allen Klassen. 

 
 
3. Хід першого навчального тижня в новому навчальному році 2022/23  
 
Понеділок, 5 вересня 2022 р 
5 клас : 9:45 Ласкаво просимо на шкільне подвір’я. Потім до 12:00 уроки з класним 
керівником (знайомство та організаційні питання, такі як роздача квитків, столових 
карток, списків матеріалів, ...). 
6-13 клас : І/ІІ Година класу/звичайна година керівника курсу з оголошенням 
розкладу. Після цього уроки за планом до 12:55. 
Пообідні заняття скасовуються для всіх студентів. 
 
Вівторок, 06.09.2022 
5 клас : Уроки з 7:45 до 12:10 з класним керівником. 
6-13 класи у школі половини дня : звичайні заняття за розкладом. 
5-9 класи цілоденної школи : після обіду немає пропозиції 
 
Середа, 7 вересня 2022 р 
5 клас : Уроки з 7:45 до 12:55 з класним керівником. 
GTS клас 5/6 : Презентація AG та вибори до 14:50 
GTS клас 7 до 9 : без пропозиції після обіду 



 
Четвер, 8 вересня 2022 р 
5 клас : звичайні уроки з 7:45 до 12:55 за розкладом. 
GTS клас 5 / 6 : немає пропозиції після обіду 
GTS клас 7/8 : презентація AG та вибори AG до 14:50 
GTS клас 9 : немає пропозиції після обіду 
 
П'ятниця, 09.09.2022 
Уроки за розкладом у всіх класах. 
 
 
4. Unsere Schulsozialarbeiterin 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Lehrerinnen und Lehrer, liebe Gäste, 

ich heiße Halyna Merker, stamme ursprünglich aus der Ukraine (ich spreche Ukrainisch) und bin seit dem Jahr 2015 als Schulsozialarbeiterin an 
dem Gymnasium am Römerkastell in Bad Kreuznach. 

Als Schulsozialarbeiterin ist es mir ein zentrales Anliegen Ihre Kinder sowohl bei Fragen, Schwierigkeiten und Herausforderungen zu unterstützen 
als auch bei der individuellen, schulischen und sozialen Entwicklung zu fördern und eine Unterstützung anzubieten. Ebenso 
Erziehungsberechtigte und Lehrer bei der Erziehung und dem erzieherischen Kinderschutz zu beraten wie auch zu dem produktiven Schulalltag 
beizutragen. 

Das Angebot der Schulsozialarbeit ist freiwillig, kostenlos und vertraulich. 

Zu meinem Aufgabengebiet gehören: 

Schülerinnen und Schüler: 

• Beratung und Unterstützung in schulischen und persönlichen Problemen (Schweigepflicht) 

• Konflikte schlichten, ohne dass es einen Verlierer gibt 

• Ein offenes Ohr für Sorgen und Nöte in- und außerhalb der Schule 

• Durchführung von verschiedenen sozialen Trainings 

Eltern/Erziehungsberechtigte: 

• Beratung und Unterstützung rund um die Schule, Familie (Schweigepflicht / Datenschutz) 

• Bindeglied zwischen Schülern, Lehrern und Eltern 

• Teilnahme an Eltern- und Lehrergesprächen 

• Hilfestellungen in Erziehungsfragen 

• Evtl. Vermittlung an weitere Institutionen (z.B.: Beratungsstellen) 

Lehrerinnen und Lehrer: 

• Beratung und Unterstützung in Einzelfällen 

• Konflikt und Klassengespräche 

• Teilnahme an Klassenkonferenzen und Elterngesprächen 

• Vernetzung 

 

Ich freue mich auf ein persönliches Kennenlernen und eine gute Zusammenarbeit! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Halyna Merker 

  

Kontakt:  

Schulsozialarbeiterin: Halyna Merker (B.A.) 

Träger: Internationaler Bund 

Telefon: 0671 / 796 70 249 

Diensthandy: 0151 / 42201731 

Email: schulsozialarbeit@roeka-kh.de 

Arbeitszeiten: Montag bis Donnerstag 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr 
 



4. Наш шкільний соціальний працівник 
 
Шановні учні, шановні батьки та представники, шановні вчителі, шановні гості! 
Мене звати Галина Меркер, я родом з України (розмовляю українською та російською 
мовами) і з 2015 року працюю соціальним працівником у школі Gymnasium am 
Römerkastell у Бад-Кройцнаху. 
Як шкільний соціальний працівник, моя головна турбота полягає в тому, щоб 
підтримувати ваших дітей у питаннях, труднощах і проблемах, а також сприяти їх 
індивідуальному, шкільному та соціальному розвитку та пропонувати підтримку. Також 
консультувати батьків і вчителів щодо освіти та захисту дітей, а також сприяти 
продуктивному повсякденному шкільному житті. 
Пропозиція шкільної соціальної роботи є добровільною, безкоштовною та 
конфіденційною. 
У сферу моєї відповідальності входить: 
Учні: 

• Поради та підтримка в шкільних та особистих проблемах (конфіденційність) 
• Вирішувати конфлікти без переможеного 
• Відкрите вухо до турбот і потреб у школі та за її межами 
• Проведення різноманітних соціальних тренінгів 

Батьки/опікуни: 
• Поради та підтримка в школі, сім'ї (конфіденційність / захист даних) 
• Зв'язок між учнями, вчителями та батьками 
• Участь у батьківських та педагогічних зборах 
• Допомога в освітніх питаннях 
• Можливе направлення до інших установ (наприклад, консультаційних центрів) 

Вчителі: 
• Консультація та підтримка в окремих випадках 
• Конфлікт і дискусії в класі 
• Участь у класних конференціях та батьківських зборах 
• Мережа 

 
Сподіваюся на особисте знайомство та плідну співпрацю!  
 
З повагою  
Галина Меркер 
  
Контакти:  
Шкільний соціальний працівник: Галина Меркер (BA) 
Спонсор: Міжнародна федерація 
Телефон : 0671 / 796 70 249 
Мобільний телефон служби: 0151 / 42201731 
Електронна адреса : schulsozialarbeit@roeka-kh.de 
Графік роботи: понеділок-четвер з 8:30 до 13:30 
 



5. Wussten Sie schon…? 

 

Hier haben wir für Sie ein paar wichtige Informationen zusammengestellt, die für Sie eventuell neu sind: 

Unterrichtsversäumnisse entstehen meistens durch spontan auftretende Krankheiten, die einen Schulbesuch unmöglich machen. In diesem Fall 
bitten wir Sie, unser Sekretariat morgens zwischen 7.00 und 7.45 Uhr anzurufen: 0671-66464. 

Das Sekretariat leitet die Information unverzüglich an die jeweilige Klassenleiterin/den jeweiligen Klassenleiter weiter. 

Dieses Telefonat ersetzt nicht die (nach Schulordnung §35) ebenfalls erforderliche schriftliche Entschuldigung, die spätestens am dritten Tag des 
Unterrichtsversäumnisses der Schule vorzulegen ist. Bitte benutzen Sie dazu den Schulplaner Ihres Kindes. 

Ansteckende Krankheiten wie Windpocken, Masern, Mumps etc. aber auch Läusebefall sind dem Sekretariat zu melden. 

Ihr Kind kann aus wetterbedingten Gründen (z.B. Sturm, Glatteis) nicht in die Schule kommen: Die Entscheidung über den Schulbesuch liegt bei 
besonderen Wetterverhältnissen bei den Eltern. Das Sekretariat bittet darum, Rückmeldungen über den Schulbesuch an diesem Tag/diesen 
Tagen direkt an die Klassen-/Stammkursleitungen zu schicken. 

Im Gegensatz zu den spontan entstehenden Unterrichtsversäumnissen sind Beurlaubungen nötig, wenn im Vorfeld bekannt ist, dass Ihr Kind die 
Schule nicht besuchen kann (Arzttermin, Teilnahme an einem Wettbewerb, Kirchentag, Deutsches Turnfest u.a.). 

Bitten um ganztägige Beurlaubungen sind spätestens eine Woche vor den jeweiligen Anlässen an die jeweilige Klassenleitung zu richten. 

Beurlaubungen von einzelnen Stunden sind bei den betroffenen Fachlehrern zu beantragen. Beurlaubungen direkt vor oder nach den Ferien kann 
nur der Schulleiter gewähren. 

Bitte achten Sie in diesem Zusammenhang darauf, dass beispielsweise Arzttermine möglichst außerhalb der Unterrichtszeit vereinbart werden, 
damit Ihr Kind nicht so viel versäumten Unterrichtsstoff selbstständig nachholen muss. 

Anträge auf Beurlaubungen von GTS-Schüler*innen aus wichtigem Grund, die nur den Nachmittag betreffen, sind vorab schriftlich unter 
Angabe von Namen und Klasse und dem wichtigen Grund bei der Ganztagsleitung (Frau Hattemer) einzureichen. Bitte haben sie Verständnis, 
dass beispielsweise für Geburtstagsfeiern keine Beurlaubung ausgesprochen werden kann. 

Speziell für die Teilnahme am Ende März stattfindenden Girls’Day/Boys’Day gilt: Informieren Sie sich bitte auf den entsprechenden Seiten im 
Internet über die Angebote in Ihrer Region. Drucken Sie sich die Anmeldung aus und geben Sie sie 8 Tage vor der Veranstaltung den zuständigen 
Koordinatoren ab. Nur dann können wir Ihren Sohn/Ihre Tochter dafür beurlauben. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne kontaktieren: 

Tel.:                 0671-664 64 (Sekretariat) 

E-Mail:             info@roeka-kh.de 

  

 

Wollen Sie mehr über das Röka erfahren? Dann schauen Sie hier: https://roeka-kh.de/ 

 
5.Ти знав…? 
 
Тут ми зібрали важливу інформацію, яка може бути новою для вас: 
уроки зазвичай викликані спонтанними захворюваннями, які роблять неможливим 
відвідування школи. У цьому випадку просимо телефонувати в наш секретаріат вранці 
з 7.00 до 7.45: 0671-66464. 
Секретаріат негайно передає інформацію відповідному класному керівнику. 
Цей телефонний дзвінок не замінює (відповідно до шкільних правил §35) також 
необхідне письмове вибачення, яке має бути подано до школи не пізніше третього дня 
пропущеного уроку. Будь ласка, використовуйте шкільний планувальник вашої дитини. 
Інфекційні захворювання , такі як вітряна віспа, кір, епідемічний паротит і т.д., а також 
зараження вошами необхідно повідомляти в секретаріат. 
Ваша дитина не може прийти до школи через погодні умови (наприклад, шторм, 
ожеледь): За виняткових погодних умов рішення про відвідування школи залишається 
за батьками. Секретаріат просить, щоб відгук про відвідування школи в цей день/у ці 
дні надсилався безпосередньо керівникам класів/звичайних курсів. 
На відміну від спонтанних пропусків уроків, відпустка необхідна, якщо заздалегідь 
відомо, що ваша дитина не зможе відвідувати школу (прийом до лікаря, участь у 
змаганнях, церковному конгресі, фестивалі німецької гімнастики тощо). 
Заяви про відпустку на повний день повинні бути адресовані відповідному класному 
керівнику не менше ніж за тиждень до відповідного заходу. 
Відпустку на окремі години необхідно подавати у відповідних учителів-предметників. 
Відпустку безпосередньо перед або після канікул може надати тільки завуч. 



У цьому контексті, будь ласка, подбайте про те, щоб, наприклад, прийом до лікаря 
проводився поза уроками, якщо це можливо, щоб вашій дитині не довелося 
надолужувати багато пропущеного матеріалу самостійно. 
Заявки на відпустку від студентів GTS з важливих причин, які стосуються лише 
другої половини дня , повинні бути подані в письмовій формі заздалегідь до 
денного керівництва (пані Хаттемер ) , вказавши ім’я та клас і важливу причину . Будь 
ласка, зрозумійте, що відпустка не може бути надана, наприклад, на дні народження. 
особливо участі у Дні дівчат/Дні хлопців, який відбувається наприкінці березня : будь 
ласка , дізнайтеся більше про пропозиції у вашому регіоні на відповідних веб-сайтах в 
Інтернеті. Роздрукуйте реєстрацію та віддайте її відповідальним координаторам за 8 
днів до події. Тільки після цього ми можемо дати вашому синові/дочці відпустку. 
Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зв’яжіться з нами: 
Тел.: 0671-664 64 (секретаріат) 
Електронна адреса: info@roeka-kh.de 
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